
Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

„I … imagine, illustrate, ideate, illuminate / Wyobrażam sobie, ilustruję, tworzę, wyjaśniam.” 
 

§1 
1. Celem Konkursu jest: 

- przybliżenie Uczniom dzieł literatury angielskiej i amerykańskiej oraz życiorysów ich twórców, 

- rozwijanie wyobraźni i oryginalności pomysłów oraz ćwiczenie sprawności manualnej,  

- twórcza organizacja czasu wolnego oraz zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie.  

§2 

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VIII Szkół Podstawowych województwa śląskiego. 

§3 

Organizatorem konkursu jest IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. 

Koordynatorem i pomysłodawcą konkursu jest mgr Katarzyna Widera. 
 

§4 

Tematem tegorocznej edycji konkursu plastycznego jest: „Ilustracja cytatu Williama Blake’a - artysty, 

wizjonera i mistyka, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku.” 

§5 
Konkurs trwa od 7 listopada 2020 r. do 7 stycznia 2021 roku.  
 

§6 
1. Zadaniem uczestników konkursu jest: 

   A.)  stworzenie dowolną techniką ilustracji / plastycznej interpretacji do cytatu  przedstawionego w 

załączniku nr 2 niniejszego regulaminu oraz  

   B.)  przekazanie zamysłu i przesłania swojej pracy plastycznej w opisie 

2. Fotografię lub skan ilustracji w formacie jpg o rozmiarze nie większym niż 1920x1080 należy przesłać 

pocztą elektroniczną wraz z opisem/interpretacją słowną swojej pracy plastycznej do 7 stycznia 2021 r. 

na adres: KonkursPlastyczny4LO@gmail.com 

W mailu należy podać imię i nazwisko autora, klasę oraz pełną nazwę Szkoły, do której uczęszcza,      

    wraz z telefonem kontaktowym do sekretariatu Szkoły oraz imię i nazwisko Opiekuna, jeśli 

uczestnik Konkursu wykonuje pracę pod kierunkiem nauczyciela. 

3. Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie. 

4. Pierwowzór swojej pracy plastycznej należy zachować.  

5. Nadesłanie pracy konkursowej równoznaczne jest z : 

- wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu na udział                             

w konkursie, 

- wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu na przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu w celach związanych  z 

Konkursem i publikacją nazwiska zwycięzców na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu;  

- wyrażeniem zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu na bezpłatne 

przekazanie prawa własności oraz praw autorskich związanych ze zgłoszoną pracą na rzecz 

Szkoły - Organizatora Konkursu; 

§7 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 21 stycznia 2021 roku; natomiast nagrody wręczone zostaną na  

     Staszicowskiej Gali Mistrzów 27.05.2021 r. lub przesłane pocztą na adres szkoły uczestnika – w przypadku 

gdy sytuacja epidemiczna nie pozwoli na udział w Gali. 

2. Prace zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organizatorów według następujących kryteriów: 

-  indywidualny i twórczy pomysł, 

-  oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, 

-  estetyka, piękno, całokształt odbioru wizualnego pracy 

- kreatywne uzasadnienie zamysłu i przesłania swej pracy – w załączonym opisie 

3. Spośród prac biorących udział w konkursie wyłonieni zostaną laureaci I, II, III miejsca; chyba, że w 

szczególnych okolicznościach, jury zadecyduje inaczej. 

4. Laureatom zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy oraz bony do zrealizowania w księgarni Empik. 

5. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

                  Artysta, wizjoner i mistyk. William Blake  - 
                        Fragment artykułu autorstwa p.Karoliny Nos-Cybelius : 
                                Źródło:   https://niezlasztuka.net/o-sztuce/artysta-wizjoner-i-mistyk-william-blake/ 

 
William Blake – artysta, wizjoner i mistyk. Niedoceniony geniusz rozdarty pomiędzy sztuką  
a rzemiosłem. Londyński bard. Natchniony poeta, którego imaginacja przekraczała granice 
życia i śmierci. 
Blake urodził się w 1757 roku w rodzinie niezamożnego londyńskiego kupca tekstylnego.       
Od najmłodszych lat przejawiał talent rysowniczy, cechowała go także ogromna wrażliwość 
i wyobraźnia. Już jako dziecko szokował otoczenie, twierdząc, że widuje anioły i rozmawia    
z duchami… (...) 

Racjonalizm i materializm epoki Oświecenia, nie sprzyjał uduchowionemu Blake’owi.                   
Nikt nie wierzył w objawienia, mistyczne doznania i wizje, w których miały mu się ukazywać 
boskie, ale i demoniczne, piekielne istoty. 

Również zainteresowań Blake’a okultyzmem, alchemią i spirytualizmem nikt nie brał na 
poważnie. Tymczasem poeta poszukiwał w ten sposób dowodu na istnienie wieczności. 
Szukał pradawnej mądrości, do której ludzkość straciła dostęp. William Blake był zdania,                    
że każdy człowiek ma zdolności wizyjne, w każdym tkwi ziarenko boskości, ale współczesny 
człowiek zatracił ten pierwotny instynkt, nie zależy mu na odkryciu w sobie i pielęgnowaniu 

tego daru. 

Wizje Blake’a znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości poetyckiej i artystycznej.                      
Pod wpływem mistycznego natchnienia twierdził, że jest tylko narzędziem tworzącym pod 
boskie dyktando – napisał liryczne proroctwa dla Europy i świata, a także „spotkał się”                        
z dawno nieżyjącymi osobistościami takimi jak: Milton, Voltaire, król Edward III, Święty 
Józef, Maria oraz Chrystus, co zaowocowało serią portretów pod nazwą Wizjonerskie 
głowy. 

Kim był William Blake? Szaleńcem, fantastą i ekscentrykiem czy może mistykiem 
zaglądającym i czującym głębiej niż inni? 

W 1779 roku Blake znalazł się w szacownym gronie studentów Królewskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Od początku nie czuł się tam dobrze. Z jednej strony chciał stworzyć własną, 
oryginalną koncepcję sztuki, z drugiej uważał, że system to więzienie i postulował 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/artysta-wizjoner-i-mistyk-william-blake/


odrzucenie wszelkich konwencji w sztuce. Mimo studiów dążył do zerwania ze sztywnymi 
normami akademickimi i atakował estetykę epoki. Nie chciał też podporządkować się 
oświeceniowym gustom. Wykonywał na zamówienie ilustracje do książek, które niestety 
nierzadko były przez zleceniodawców odrzucane. Według jednych styl Blake’a był zbyt 
ekstrawagancki i śmiały, a technika zbyt nowatorska, według innych tworzył dzieła 
prymitywne o przestarzałym charakterze. Blake uznawał sformalizowane wykształcenie                   
za bezużyteczne, nie odrzucał jednak wartości nauki. Miał tylko odmienne zdanie na temat 
sposobu dążenia do wiedzy. 

Był samoukiem. Studiował języki starożytne i podejmował próby tłumaczenia klasycznych 
dzieł z greki, łaciny i hebrajskiego. Tworzył natchnione poematy epickie, ale też ballady                    
o regularnym metrum zgodne z wymogami formalnymi gatunku. Uprawiał lirykę, epikę                     
oraz dramat wierszowany. Pisał też dialogi i pieśni. 
 
W swej pracowni artystycznej eksperymentował z różnymi technikami. Wśród jego dzieł 
znajdziemy: akwarele, akwaforty, tempery, rysunki piórkiem, miedzioryty i barwne 
monotypy. Blake wynalazł także technikę wypukłej akwaforty. Liczył, że zrewolucjonizuje 
rynek drukarski i zarobi fortunę na swym odkryciu. Tak się nie stało, jednak metoda ta 
pozwoliła artyście stworzyć iluminowane poematy – dzieła, w których słowa i obrazy 
przenikają się oraz dopełniają i które stanowią syntezę trzech największych talentów 
Blake’a: poetyckiego, malarskiego i rytowniczego. 

(...) 

Blake nie bał się śmierci. Uważał, że to tylko transformacja i dalsze trwanie. Zwykł nazywać 
umieranie przejściem z jednego pokoju do drugiego. Żył siedemdziesiąt lat. Przyszło mu 
funkcjonować w epoce, która zmierzała w kierunku uniformizacji i standaryzacji. Pozostał 
jednak indywidualistą. Starał się pokazać wartość oryginalnej inwencji artystycznej                               
i twórczego geniuszu. Odrzucał aktualną modę, która doprowadzała jego zdaniem do 
upadku prawdziwej sztuki. Samotny – poza wierną żoną i kilkorgiem przyjaciół, którzy                       
w większości zmarli przed nim – i niedoceniony artysta odszedł, nie zostawiając potomka. 

Zmarł w 1827 roku. Za życia artysty, jego twórczość nie trafiła do szerszej publiczności, co 
skomentował słowami: „Nie chciałbym zaznać ziemskiej chwały, gdyż wszelaka chwała 
doczesna oddala człowieka od chwały duchowej. Niczego nie pragnę robić dla zysków.               
Chcę poświęcić życie sztuce. Wystarczy mi to, co mam. Jestem całkiem szczęśliwy.” 

(...) W dniu śmierci naszkicował jeszcze portret ukochanej żony Catherine. Być może to 
właśnie praca uchroniła go przed domem wariatów i prawdziwym obłędem, o który był całe 
życie oskarżany. Mogłoby się wydawać, że „szaleństwo” jest immanentną cechą ludzi 
wielkich i genialnych, tych którzy odrzucali ogólnie przyjęte normy i jedyną słuszną wizję 
świata. 

Podczas gdy inni jemu współcześni, sławni i cenieni artyści XVIII i XIX wieku odeszli w 
zapomnienie, spuścizna Blake’a jest wciąż odkrywana i fascynuje kolejne pokolenia. 



Załącznik nr 2 

 

              William Blake 
Thomas Phillips Portret Williama Blake’a  

| 1807, fot. National Portrait Gallery, Londyn 

 

 

 

The tree which moves some to tears of joy is in the eyes of others 
only a green thing that stands in the way (…)    [T]o the eyes of 

the man of imagination, nature is imagination itself. 
 

                                                                                              „Letters of William Blake”  
 

 

Drzewo, które przyprawia niektórych o łzy radości, 
dla innych jest tylko zielonym obiektem na drodze. (…) 

Dla oczu człowieka wyobraźni, natura jest samą wyobraźnią. 
 
Cytat pochodzi z listu Williama Blake'a do Doktora Trusler'a z 23 VIII 1799 roku, zawartego w zbiorze 

"The Letters of William Blake" / Listy Williama Blake'a – opublikowanego przez A.G.B. Russel'a w 1906 

roku, a następnie edytowanego i wznowionego w 1956 roku przez Geoffrey'a Keynes (New York, The 

Macmillan Company, 1956). 

 

 

              Powyższy cytat może być interpretowany na wiele różnych sposobów ! 

 

  Powodzenia!  Do dzieła !         

 

…imagine, illustrate, ideate, illuminate… 
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