
 

 

Bo kochać znaczy tworzyć, 
poczynać w barwie burzy 
rzeźbę gwiazdy i ptaka 

w łun czerwonych marmurze. 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 

W 100. ROCZNICĘ URODZIN POETY 
I. ORGANIZATORZY: 

Dyrekcja, Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. 

Baczyńskiego w Chrzanowie 

II. CELE KONKURSU: 

- upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

- upowszechnianie dorobku pisarskiego poety i  popularyzacja jego utworów, 

- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, 

- rozbudzenie zainteresowań uczniów poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

- doskonalenie umiejętności recytatorskich uczniów II LO, 

-propagowanie wartości wychowawczych i patriotycznych. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego                        

w Chrzanowie. 

2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wybrany przez siebie utwór poetycki K. K. 

Baczyńskiego.  

3. Przygotowany utwór należy nagrać i przesłać w formie filmiku na adres 

konkurs.baczynski@lo2.edu.pl 

4. Należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika 

konkursu. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikację 

wizerunku.  

5. Nagranie  należy przesłać do 15 marca 2021 

IV. NAGRODY: 

Wszystkie wykonania zgłoszone do konkursu oceni powołana przez 

organizatorów komisja. Werdykt jurorów jest ostateczny. 



Zwycięzcy otrzymają nagrody. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2021 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  INSPIROWANEGO 

TWÓRCZOŚCIĄ KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 

W 100. ROCZNICĘ URODZIN POETY 

 

I. ORGANIZATORZY: 

Dyrekcja, Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. 

Baczyńskiego w Chrzanowie 

II. CELE KONKURSU: 

- upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamil Baczyńskiego, 

- kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych,  

-pogłębianie wiedzy historycznej i literackiej, 

-rozwijanie zainteresowań i talentów młodzieży, 

-promowanie czytelnictwa.  

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

1. Konkurs adresowany jest douczniów II Liceum Ogólnokształcącego                        

w Chrzanowie. 

2. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. Dopuszcza się 

także grafikę komputerową.  

3. Każdy uczestnik może złożyć cykl prac (ilustracji jednego utworu) lub 

maksymalnie trzy prace ilustrujące różne teksty w formacie minimum A4. 

4. Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika 

konkursu.  

5. Prace należy złożyć do 15 marca 2021 



IV. NAGRODY: 

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu oceni powołana przez organizatorów 

Komisja. Werdykt jurorów jest ostateczny. 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31marca 2021. 

 

 


