
Klasa II Gd w ramach działań klas akademickich zaprasza Wszystkich chętnych  

           do sprawdzenia swoich umiejętności w konkursowej części projektu 

                   ,,Oswoić Covid. Kwarantanna w obrazach i języku”. 

 

Możecie spróbować swoich sił w następujących kategoriach: 

I napisanie ekfrazy (poetyckiego lub prozatorskiego komentarzu do dzieła sztuki; 

materiały dotyczące ekfrazy dostępne na stronie: 

https://grodecka.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/ekfraza_typy.pdf )  

 

do któregoś z obrazów Jarka Kubickiego  

 

I 1. z cyklu 32nd day of Quarantine 

 

I 1.1. Jarek Kubicki, Paul Fischer ,,Cycling Girl” 

 

  

I 1.2 Jarek Kubicki, Paul Fischer ,,Lady On A Bench” 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 1.3 Jarek Kubicki, Aleksander Gierymski ,,W altanie” 

 

 

I 1.4 Jarek Kubicki, Gustave Caillebotte ,,Paris, a Rainy Day” 

  

 

I 1.5 Jarek Kubicki, Edward Hooper ,,Nighthawks” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



napisanie ekfrazy do któregoś z obrazów Jarka Kubickiego 
z cyklu ,,Twarze kwarantanny” 
 

I 2.1 Jarek Kubicki, James McNeill ,,Whistler’s Mother” 

  

I 2.2 Jarek Kubicki, Józef Pankiewicz ,,Portret Matki” 

 

I 2.3  Jarek Kubicki, Van Gogh ,,Self portrait” 

 

I 2.4 Jarek Kubicki, Grand Wood ,,American Gothic” 

  

I 2.5 Jarek Kubicki, Emmeline Deane ,,Portrait of Anna Bilińska” 



 

I 2.6 Jarek Kubicki, Władysław Podkowiński ,,Dziewczynka z obręczą” 

 

I 2.7 Jarek Kubicki, Peter Paul Rubens ,,Study of an old women” 

  

napisanie ekfrazy do instalacji w Kórniku ,,Kantorowi” 

Uwaga, obrazy z obu cykli dostępne na stronie: 

https://kubicki.info/series-of-quarantine/ 

I 3 

 



 

II stworzenie eseju nawiązującego do sytuacji kwarantanny 

III napisanie felietonu nawiązującego do sytuacji kwarantanny 

IV stworzenie kolażu, memu lub fotografii nawiązujących do sytuacji kwarantanny 

(Informacje o wymaganych formach w załączniku)  
 

Informacje organizacyjne i techniczne: 

a) fotografie przesyłamy w formacie jpg 

b) ekfrazy- zapisujemy w pliku pdf ( z zamieszczonym numerem tekstu 

kultury, którego wypowiedź jest opisem, np. I 2.3 , I 3) oraz ilustracją 

tekstu kultury, do którego jest komentarzem 

c) pliki nazywamy wg kategorii, np. ekfraza, esej, felieton, kolaż, mem, 

fotografia 

d) pracę przesyłamy na adres: beata.blaszczyk@lo3.edu.pl  

w temacie: praca konkursowa_ kategoria (np. praca konkursowa_ ekfraza 

do cyklu ,,Twarze kwarantanny” ; praca konkursowa_ esej)  

e) pracę podpisujemy pseudonimem, który wyjaśniamy w dodatkowym pliku 

załączonym do tego samego mejla z pracą, a zawierającym informacje: 

imię i nazwisko ucznia, klasa, nauczyciel uczący j. polskiego 

 

 

Termin przesłania prac upływa z dniem 22 grudnia 2020 r.  

Niech muzy i klawiatury Wam sprzyjają!  

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                          

uczniowie klasy IIG d 
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