
I edycja międzyszkolnego

 konkursu recytatorskiego poezji sybirackiej

„My z tej samej Ojczyzny...” 

Najważniejszą ideą konkursu recytatorskiego poezji sybirackiej pt. „My z tej samej 

Ojczyzny” jest krzewienie pamięci o Kresach, Sybirakach i Zbrodni Katyńskiej. 
W momencie,gdy odchodzi ostatnie pokolenie tych, którzy pamiętają Świat Kresów 

Wschodnich Rzeczypospolitej, naszym obowiązkiem jest, aby ocalić ten właśnie Świat 

od zapomnienia. Dla nas samych i dla przyszłych pokoleń.

Zwracamy się z prośbą do Szanownych nauczycieli oraz uczniów, aby dołożyli swoją 

małą cegiełkę w rozpowszechnianiu tej wyjątkowej i jakże ważnej poezji, która 

powinna stać się „własnością całej Polski”.

1. Organizator : Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie 

i Klub Historyczny Contra Spem Spero



2. Patronat: Wójt Gminy Szczurowa i Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu

w Szczurowej

3. Cele konkursu :

➔ Rozpowszechnianie wśród uczniów poezji o treści patriotycznej oraz wysokich
walorach estetycznych.

➔ Krzewienie wśród uczniów wiedzy dotyczącej historii II wojny światowej ze
szczególnym uwzględnieniem tematyki kresowej, sowieckich deportacji oraz
zbrodni katyńskiej.

➔ Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych
umiejętności recytatorskich.

➔ Upamiętnienie 80 – rocznicy wielkich deportacji Polaków na Syberię w czasie
II wojny światowej.

➔ Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotyzmu oraz wrażliwości i empatii.

➔ Rozpowszechnianie wśród uczniów historii Pani Stanisławy Wiatr – Partyki,
wspaniałej poetki, Sybiraczki oraz krzewicielki pamięci o Kresach.

4. Uczestnicy :

Konkurs  skierowany jest do uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej. Każdą szkołę

może reprezentować maksymalnie dwóch uczniów.  Zasięg konkursu to: gmina

Szczurowa, gmina Borzęcin, gmina Wietrzychowice i gmina Radłów.

5. Przebieg konkursu :

➔ Konkurs ma charakter jednoetapowy.

➔ Uczestnik zobowiązany jest do wybrania ( lista wierszy do wyboru
 w mailu, przesłanym do Państwa szkół ) 

➔ Wyrecytowania jednego wiersza. Wiersze p. Stanisławy Wiatr-Partyki.



➔ Uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatora. Po naradzie
nastąpi ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród.

➔ Gościem honorowym konkursu ma być Sybiraczka i poetka Pani Stanisława Wiatr
– Partyka ( oczywiście jeżeli warunki  zdrowotne P. Wiatr – Partyki na to
pozwolą ).

6. Kryteria oceny :

➔ Interpretacja i opanowanie wiersza.

➔ Dykcja.

➔ Ogólny wyraz artystyczny ( artykulacja, tempo, dynamika ).

7. Nagrody:

Dla wyróżnionych i laureatów przygotowano dyplomy, książki oraz nagrody

rzeczowe związane z tematyką historyczną i patriotyczną.

8. Harmonogram konkursu :
➔ Zgłoszenia ( załącznik nr 2 ) oraz zgodę pełnoprawnego opiekuna na

przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku dziecka

( załącznik nr 3 )  należy dostarczyć w dniu konkursu do organizatora

➔ tel do organizatora:  791 650 078 lub 14 671 51 06

➔ mail organizatora kh.contra.spem.spero@gmail.com

➔ Konkurs recytatorski odbędzie się dnia 13 grudnia 2019 roku ( piątek),

o godzinie 9.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczurowej.

W razie ewentualnej zmiany terminu wszyscy zgłoszeni zostaną o tym pilnie

powiadomieni.

9. WAŻNE: W celu przygotowania pamiątkowego materiału video z konkursu,

będzie on rejestrowany. Dlatego bardzo serdecznie przypominamy

o dostarczeniu do organizatora zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie

wizerunku ( załącznik nr 3).

https://www.google.pl/search?sxsrf=ACYBGNTHi8HXMBlNbSxG_V8MyVFOd86WsQ%3A1570394231201&source=hp&ei=d1CaXZTmCaSprgS256OIBA&q=zabor%C3%B3w+szko%C5%82a&oq=zabor%C3%B3w+szko%C5%82a&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l5j38.17.2996..3147...0.0..0.877.2313.11j3-2j6-1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i22i10i30.VlW0fLUzTHU&ved=0ahUKEwjU_biyvojlAhWklIsKHbbzCEEQ4dUDCAY&uact=5#


Stanisława Wiatr-Partyka. Urodzona w 1930 r. w Nieświeżu w woj. nowogrodzkim. Córka Jana 

Wiatra, uczestnika wojny 1918-21, funkcjonariusza Policji Państwowej, więźnia Kozielska i 

Ostaszkowa. Nie miała rodzeństwa, była jedynaczką. Pani Stanisława nie miała jeszcze 9 lat, gdy 

zaczęła się wojna. Choć była małą dziewczynką, pamięta wszystko od samego początku. Miała 

zaledwie 10 lat, gdy w Twerze, 13 kwietnia 1940, zamordowano jej ojca, a ją wraz z matką, tego 

samego dnia, jako element niebezpieczny, w bydlęcych wagonach wywieziono na Wschód. 

Dorastała na stepach północnego Kazachstanu – najpierw w Ilince, potem w Jawlence, gdzie w 

tamtejszym kołchozie z matką spędziła długie, chłodne i głodne 6 lat. Po latach zesłania wróciła do 

Polski w 1946 r. Zamieszkała w Tarnowie – rodzinnych stronach swojego ojca. Początek – od zera: 

ciężka choroba matki, nauka, studia, praca pedagogiczna w tarnowskich szkołach średnich, 

przekazywanie piękna słowa. Równolegle działalność w Związku Sybiraków i Rodzinie Katyńskiej. 

Publicystyka w radiu i prasie, a nade wszystko spotkania z młodzieżą. Tablice, pomniki, warsztaty 

edukacyjne, cykl audycji „Tobie, Polsko”, kasety... Poezja. Pani Stanisława spisuje wspomnienia o 

Syberii i Katyniu, składa kolejne tomiki wierszy. Jest inicjatorką i autorką wielu przedsięwzięć, 

warsztatów i wykładów o „Golgocie Wschodu”, których wysłuchało  już tysiące osób. Odznaczona: 

Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 

Medalem „Pro Memoria", Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Krzyżem 

Drugiej Obrony Lwowa. Ciągle aktywna, zawsze na najwyższych obrotach…Gotowa do dawania 

świadectwa.  ( rys biograficzny za : tarnowski kurier kulturalny )



„My z tej samej Ojczyzny...” 

Zgłoszenie do konkursu recytatorskiego

Imię i nazwisko ……………………………….... 

Klasa ……………….

Szkoła ……………………………………………... 

Adres szkoły …………………………………………...

Numer telefonu do szkoły……………………….

Opiekun ………………………………………………………..

Wiersz …………………………………………………………

załącznik nr 2



OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych

i upowszechnianie  wizerunku  mojego  dziecka  ………………………………………

………………………………………… na potrzeby konkursu recytatorskiego poezji sybirackiej

„My  z  tej  samej  Ojczyzny….”,  organizowanego  przez  Klub  Historyczny  Contra  Spem

Spero  oraz  Szkołę  Podstawową  im.  Władysława  Jagiełły  w  Zaborowie  ,  zgodnie      

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922). 

…………….……………………………………….. 

 (data i podpis prawnego opiekuna )

załącznik nr 3




