
 
     

 
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” 

 w Celestynowie  

ogłasza 

Gminny Konkurs z okazji rocznicy nadania Szkole Podstawowej  

w Celestynowie imienia Batalionu „Zośka” 
  

„Dziedzictwo Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” 
 
 

Żyjemy tu i teraz, ale za kilkadziesiąt lat będziemy już historią. 

Krzysztof Kamil Baczyński zostawił po sobie dziedzictwo dla świata, 

ślad swojej obecności. 
 

 

 

Organizator: 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie 

Uczestnicy: 
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 (klasy I) do 15 lat 

(klasa VIII) z terenu Gminy Celestynów. 

Cel konkursu: 

 Zapoznanie się uczniów z życiem i twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

 Rozwijanie wyobraźni oraz zainteresowań literackich i plastycznych wśród 

młodzieży, 

 Rozbudzanie aktywności twórczej uczniów. 

 



Warunki konkursu: 

Uczestnicy mają za zadanie przepisać wskazany przez Organizatora wiersz lub biografię 

oraz wykonać ilustrację lub narysować portret poety. 

Każdy uczestnik może przesłać (w kopercie pocztą lub osobiście) jedną, podpisaną 

na odwrocie pracę: imię i nazwisko, klasa, szkoła i podpisaną przez opiekuna klauzulę o ochronie 
danych. 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: malarstwo i styl pisania. 

Prace należy przesyłać lub dostarczyć na adres: 

Publiczna Szkoła w Celestynowie im. Batalion „Zośka” 

ul. Św. Kazimierza 55, Celestynów. 

Termin: 

Prace składamy do 19 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu). 

Zadania:  

Zadaniem uczestników jest przepisanie wiersza poety lub biografii. 

Po lewej stronie przepisujemy wiersz lub biografię, a po prawej wykonujemy ilustrację. 

Pracę należy wykonać w formacie kartki A3 złożonej poziomo na pół (będzie to fragment 

książki). 

Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do publikacji książkowej. 

 

Klasy 1-3: przepisanie fragmentu wiersza (do wyboru) i wykonanie ilustracji 

(technika dowolna): 

 

„…Nie płacz, nie płacz, zawsze pozostaje 

urojona podróż po obłokach. 

Nie płacz, zawsze jeszcze zostanie 

tabun drzew niby masztów ze złota,..” 

 

„…Pozostanie, zawsze pozostanie 

odbicie w niebie, czy chmurze, 

a chmury spadając – powrócą, 

a niebo wznosząc się – spadnie 

choćby deszczem, a w każdej kropli 

pozostanie maleńki obraz…” 

 

Klas 4-6: przepisanie wybranego fragmentu wiersza pt. „Dom poety” i wykonanie ilustracji 

(technika dowolna).  

Dom poety 

I 

Tam jest zawsze jesień, 

pod krużgankiem drzew 

zbiera złote jabłka 

różowawy lew. 

Tam jest zawsze zima, 

w chmur lodowy łuk 

modry łoś unosi 

gałąź białych snów. 



Tam jest zawsze wiosna, 

na dymiącą ruń 

ptak zielony zrzuca 

skrzydła rudych łun. 

Tam jest zawsze lato, 

od zmarszczonych rzek 

żółty niedźwiedź zwraca 

ryty w miodzie łeb. 

 

 

II 

Oto dźwierze wiatrem rozwarte na przestrzał, 

kute w ciężkim metalu powietrza, 

ponad nimi dzwony liliowe, nad niemi 

drzew korony jak zielone ręce ziemi. 

A nad furtą chodzi niby paw 

herb w koronie z purpurowych traw. 

Wozem ani karetą tam nie zajedziesz, 

bo do dworu nie droga – strumień wiedzie, 

po nim złote łabędzie – w ich biegu 

sercem spłyniesz – i staniesz na brzegu. 

 

III 

Dom jest jasny, zbudowany z blasku, 

jak powietrza bańka, która w więcierz 

księżycowym rybakom uwięzła 

i ma ściany jakby z roślin i światła 

i z jeziora pułap czy zwierciadła, 

które gwiazdy odbijając wróży 

do muzyki podobne i róży. 

 

Klasy 7-8: napisanie życiorysu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i narysowanie portretu 

poety (technika dowolna). 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac odbędzie się w maju 2021 r. 

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie spcelestynow@celestynow.pl 

 

Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia: 

- dyplomy honorowe, 

- nagrody rzeczowe, 

- udział w wystawie. 

 

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs, ponadto zastrzegają sobie prawo 

nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w prasie, mediach 

społecznościowych oraz wydawnictwach okolicznościowych. 

Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich 

danych osobowych w ogłoszeniu wyników i ewentualnych publikacjach. 
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Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka 

w konkursie „Dziedzictwo Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. 

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Dziedzictwo Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego”. 

……………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………….............................. 

imię i nazwisko, wiek i  nazwa i adres szkoły (kontakt: telefon, e-mail) 

 

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów, w publikacjach 

w szczególności informujących o jego efektach. 

III. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka jako uczestnika konkursu. 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika 

konkursu w publikacji na stronie internetowej szkoły. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona 

czasowo ani terytorialnie. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej 

"RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji, jego promocji 

i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów 

oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia 

lub ograniczenia ich przetwarzania. 

5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zaangażowania 

w konkursie. 

 

Oświadczam też, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane 

w regulaminie konkursu. 

 

…………………………                   …………………………………… 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego       miejscowość i data  


