
 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło zdjęcia: „Eloe” obraz namalowany przez Witolda Pruszkowskiego  

          w 1892 roku. 

 

 

II 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 ostanie 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. 

 

W związku z obostrzeniami spowodowanymi 

pandemią koronawirusa formuła konkursu została 

zmieniona. 
 

 



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

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej i Klub Historyczny Contra 

Spem Spero. 

 

 

2. Patronat: Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal. 

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, 

 

 kształtowanie wśród uczniów postawy patriotycznej 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 2 uczniów.  Zasięg konkursu obejmuje gminę 

Szczurowa, gminę Wietrzychowice i gminę Radłów. 

 

 

5. Przebieg konkursu: 

 konkurs ma charakter jednoetapowy, 

 

 uczestnik zobowiązany jest do wybrania (lista wierszy do wyboru w załączniku 

numer 1) i wyrecytowania 2 wierszy,  
 



 recytacje wybranych wierszy należy zarejestrować dowolnym urządzeniem do 

nagrań video (aparat, kamera, telefon komórkowy). Każdy wiersz należy 

zarejestrować OSOBNO (1 wiersz – 1 plik). 

 

 plik z nagraniem video należy podpisać w następującej formie: imię i nazwisko, 

tytuł wiersza.  

 

 każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania drogą mailową 2 plików video. 

Jeśli plik video będzie zbyt duży, można zamieścić go na Dysku Google                       

i przesłać organizatorom link, który umożliwi pobranie pliku, 

 

 do materiału video nie dodajemy żadnych napisów początkowych i końcowych, 

 

 nagranie recytacji może zostać zarejestrowane w pomieszczeniu jak i na 

zewnątrz,  

 

 wraz z plikami video, prosimy o przesłanie uzupełnionego i zeskanowanego 

zgłoszenia, zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka,              

a także jednego wybranego zdjęcia uczestnika (niezbędnego do sporządzenia 

fotogalerii uczestników II edycji międzyszkolnego konkursu recytatorskiego 

poezji sybirackiej), 

 

 zarejestrowane występy uczestników oceniać będzie jury wybrane przez 

organizatora. Ogłoszenie werdyktu nastąpi we wskazanym w dalszej części 

regulaminu terminie, 

 

 nie ma formalnych ograniczeń co do jakości obrazu i dźwięku, niemniej bardzo 

prosimy aby nagrania posiadały stosunkowo dobrą jakość obrazu                       

i dźwięku. 

 

 

 

6. Kryteria oceny: 

 interpretacja i opanowanie wiersza, 

 dykcja, 

 ogólny wyraz artystyczny (artykulacja, tempo, dynamika). 

 

7. Nagrody: 

 dla wyróżnionych i laureatów przygotowano dyplomy, książki, a także nagrody 

rzeczowe.  



8. Harmonogram konkursu: 

 2 nagrania video, zgłoszenie (załącznik numer 2), zdjęcie uczestnika oraz 

zeskanowaną zgodę pełnoprawnego opiekuna na wykorzystanie                             

i rozpowszechnianie wizerunku dziecka (załącznik numer 3)  należy przesłać na 

adres mail: klub.historyczny.contra.spem.spero@gmail.com do dnia 18 grudnia 

2020 roku (piątek), 

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

 

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 grudnia 2020 na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie http://spzaborow.pl/, 

na stronie GCKCziS w Szczurowej http://www.gck-szczurowa.pl/, a także na 

facebooku Klubu Historycznego Contra Spem Spero 

https://www.facebook.com/KH.ContraSpemSpero/. 

 

 

 

 nagrody dla laureatów i uczestników zostaną dostarczone 

przez organizatorów do poszczególnych szkół biorących 

udział w konkursie. 
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