
 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

Portret matki malowany słowem i barwą 

Cele konkursu: 

• stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania  
własnego odbioru poezji poprzez pracę plastyczną                                        
(przekład intersemiotyczny słowo – obraz), 

• rozwijanie kreatywności młodego czytelnika i artysty, 
• doskonalenie odbioru dzieł poetyckich, w tym odczytywania treści 

metaforycznych na różnych poziomach kształcenia polonistycznego, 
• popularyzacja poezji polskiej, promowanie czytelnictwa,  
•  uwrażliwienie dzieci i młodzieży na literaturę oraz sztukę. 

Zasady konkursu: 

� konkurs polega na plastycznej interpretacji wiersza – stworzenie portretu 
plastycznego matki inspirowanego wskazanym dla danego etapu 
edukacyjnego utworem poetyckim: 
I grupa klasy I-III szkoły podstawowej, 

Tadeusz Kubiak „Wiersz na dzień matki” 

 

II grupa: klasy IV-VI szkoły podstawowej 

Ks. Jan Twardowski „Ręce”  

 

III grupa: klasy VII, VIII i III gimnazjum 

Konstanty Ildefons Gałczyński „Spotkanie z matką”                                     

(fragment poematu „Kronika olsztyńska”), 

Malarstwo jest milczącą poezją, a 

poezja – mówiącym malarstwem. 
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�  format pracy plastycznej: A4 lub A3 
�  technika: dowolna  

(rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane - oprócz form przestrzennych), 
 

� uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedna pracę 
� wykonaną pracę należy podpisać i dostarczyć do p. Kamili Gendery  

lub do p. Karoliny Biernacik do  dnia 24 maja 2019 r. 
� autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni 
� prace wszystkich uczestników konkursu zostaną zaprezentowane                         

na wystawie pokonkursowej. 
 

Kryteria oceny: 
- zgodność z tematem, stopień nawiązania do utworu, właściwa interpretacja 
wiersza, 
- oryginalność i pomysłowość plastycznej interpretacji utworu, 
- estetyka wykonania i ogólne wrażenia artystyczne. 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

I grupa klasy I-III szkoły podstawowej, 
II grupa: klasy IV-VI szkoły podstawowej, 
III grupa: klasy I-III gimnazjum. 

Organizatorzy: 

Panie Kamila Gendera i Karolina Biernacik 

 

                                                                                  Zachęcamy do udziału! 

                                                                                     organizatorki 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Spotkanie z matką”  

 Konstanty Ildefons Gałczyński 

 

Ona mi pierwsza pokazała księżyc 
i pierwszy śnieg na świerkach, 
i pierwszy deszcz. 
 
Byłem wtedy mały jak muszelka, 
a czarna suknia matki szumiała jak  Morze Czarne. 
 
Noc. 
 
Dopala się nafta w lampce. 
Lamentuje nad uchem komar. 
Może to ty, matko, na niebie 
jesteś tymi gwiazdami kilkoma? 
 
Albo na jeziorze żaglem białym? 
Albo fala w brzegi pochyłe? 
Może twoje dłonie posypały 
mój manuskrypt gwiaździstym pyłem? 
 
A możeś jest południową godziną, 
mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach? 
Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach -- 
od włosów. Czy to nie twoja?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



„Wiersz na dzień matki” 

Tadeusz Kubiak 

W zielonych oczach Matki 
Świeci wiosenna łąka. 
Słońce na drzewach śpiewa 

i budzi kwiaty w pąkach. 

W niebieskich oczach Matki 
szepcze kwitnący strumień. 
Tak opowiadać bajki 
to tylko Mama umie. 

W błękitnych oczach Matki 
pogodne niebo fruwa. 
Kiedy zasypiasz – Matka 

jak gwiazda nad snem czuwa. 

A w czarnych oczach Matki 
noc od samego świtu 

okrywa cię skrzydłami 
ze srebra i błękitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Ręce” 

Ks. Jan Twardowski 

 
Twoje ręce - Mamusiu 

dobre jak szafirek po deszczu 

jak czajki towarzyskie 

przyniosły mnie na świat 

kołysały 

ustawiały na podłodze 

sadzały na stołku 

mówiły, że motyl dzwoni 

że młodych grzybów nie sposób rozeznać 

uczyły trzymać łyżkę by nie trafiała do ucha 

rozróżniały klon od jaworu 

prowadziły przy oknie po ciemku 

po ziemi co czarnieje jak szpak 

suche i ciepłe 

za słabe 

żeby wyprowadzić mnie z tego świata 
 

 

 

 

 

 


