
REGULAMIN KONKURSU RECYTATRSKIEGO 

„…gdy nad głowami świszczą kule…”- poezja i proza okresu II wojny światowej 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 1 

1. Organizatorem konkursu „…gdy nad głowami świszczą kule…”- poezja i proza okresu II 

wojny światowej, zwanego dalej Konkursem, jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach (dalej: Organizator). 

2. Honorowy patronat nad Konkursem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.  

3. Celem konkursu jest: 

 zapoznanie i rozpowszechnianie twórczości o tematyce okresu II wojny światowej 

zawartej w poezji i prozie, 

  utrwalanie pamięci o wydarzeniach z okresu II wojny światowej,  

 kształtowanie postaw patriotycznych oraz wrażliwości historycznej, estetycznej i 

językowej, 

 zainteresowanie uczniów poezją i prozą patriotyczną, 

 rozwijanie pasji poetyckiej i recytatorskiej, 

 zwrócenie uwagi na korelacje pomiędzy obrazem wojny i jej literackim ujęciem, 

 promowanie uczniów o zdolnościach recytatorskich i krasomówczych. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§ 2 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. 

2. Uczestnikami Konkursu są recytatorzy indywidualni.  

3. Udział w Konkursie jest jednoetapowy, dobrowolny i bezpłatny.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez szkołę do Organizatora 

wypełnionej karty uczestnictwa wraz z Oświadczeniem RODO oraz przygotowanie przez 

każdego uczestnika utworów zgodnych z tematem Konkursu. 

5. Liczba uczniów zgłoszonych do Konkursu z danej szkoły jest nieograniczona. 



6. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przygotowanie repertuaru oraz recytacja wybranych 

tekstów. 

7. Do prezentacji Uczestnik przygotowuje 2 utwory w całości lub fragmentach – utwór poetycki 

i fragment prozy - związane z tematyką Konkursu. Utwory mogą pochodzić z okresu II wojny 

światowej, bądź traktować o wydarzeniach okresu okupacji.   

8. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.  

9. Prezentacja utworów może być wzbogacona o muzykę, gest i ruch pod warunkiem, że służą 

one twórczej interpretacji tekstu. 

10. Przystąpienie Uczestników do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

 

PRZEBIEG KONKURSU 

§ 3 

1. Szkoła zgłasza udział ucznia/-ów w Konkursie poprzez nadesłanie pocztą elektroniczną do 27 

września 2019 r. wypełnionej karty uczestnictwa wraz z Oświadczeniem RODO (załącznik 

nr 1 do Regulaminu) oraz tekstów utworów poetyckich, jeżeli są one spoza proponowanych 

publikacji (załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres: ilona.religa@ipn.gov.pl. 

2. Osoby zgłoszone do Konkursu będą mogły uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach 

merytoryczno-technicznych zorganizowanych w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek 

Historia” w Kielcach (ul. Warszawska 5) w terminie nieprzekraczającym 25 października 

2019 r. Liczba miejsc dla chętnych do udziału w warsztatach jest ograniczona, decyduje 

kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy. 

3. Przesłuchanie Uczestników zorganizowane zostanie w Centrum Edukacyjnym IPN 

„Przystanek Historia” w Kielcach (ul. Warszawska 5) pomiędzy 4-8 listopada 2019 r. 

 

KOMISJA KONKURSOWA  

§ 4 

1. Wystąpienia Uczestników oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora, która wyłoni laureatów.  

2. Komisja Konkursowa oceniać będzie:  

 dobór i interpretację repertuaru,  

 zrozumienie tematu, 

 kulturę słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny. 



3. Komisji przysługuje również możliwość wyróżnienia poszczególnych prezentacji. 

4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu przesłuchań Uczestników. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

6. Organizator Konkursu zapewnia nagrody laureatom w postaci: sprzętu elektronicznego, 

publikacji oraz gier edukacyjnych.  

7. Każdy Uczestnik otrzyma dyplom zaświadczający o udziale w Konkursie oraz upominek. 

 

    Szczegółowy harmonogram konkursu: 

Termin Wydarzenie 

Wrzesień 2019 Zamieszczenie informacji o Konkursie na stronie 

internetowej oraz Facebooku Organizatora. 

do 27 września 2019 r. Zgłoszenie przez szkołę udziału w Konkursie – przesłanie 

karty uczestnictwa wraz z Oświadczeniem RODO 

(załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres: 

ilona.religa@ipn.gov.pl 

do 25 października 2019 r. Warsztaty merytoryczno-techniczne w Centrum 

Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach (ul. 

Warszawska 5). 

 Pomiędzy 4-8 listopada 

2019 r. 

Przesłuchania Uczestników oraz rozstrzygnięcie Konkursu  

i wręczenie nagród. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 5  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji wystąpień 

konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz 

wydawnictwach drukowanych i elektronicznych informacyjno-promocyjnych Instytutu 

Pamięci Narodowej. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  

3. Dane osobowe uczestników Konkursu są chronione zgodnie z obowiązującym prawem. 



4. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

Organizatora: www.ipn.gov.pl. 

5. Szczegółowych informacji udzielają: 

      Ilona Religa, tel. 696 826 381, ilona.religa@ipn.gov.pl 

      Edyta Krężołek, tel. 696 826 381, edyta.krezolek@ipn.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pieczątka szkoły                                                                           Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 

Imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail 

…………………………………………………………………………………………..……… 

Nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy, adres e-mail 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………..

Utwory poetyckie przygotowane do konkursu: 

1. ……………………………………………………………………….………………..… 
(autor i tytuł utworu) 

2. …………………………………………………………………………………….…….. 
(autor i tytuł utworu) 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres e-mail, numer telefonu  

………………………………………………………………………………………………….. 

Udział Uczestnika w warsztatach merytoryczno-technicznych: 

□tak, jestem zainteresowany/-na                           □nie, nie jestem zainteresowany/-na  

 

 

 

 

………………………………………… 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 



Obowiązek informacyjny 

 

Administratorem danych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą przy ul. Wołoskiej 7, 02-675 Warszawa. 

Podane dane osobowe w związku ze zgłoszeniem konkursowym zbierane są przez 

Administratora w celu organizacji konkursu. Powyższe mogą być udostępnione w rozumieniu 

RODO* współorganizatorom. Podając dane osobowe uczestnik konkursu ma prawo do ich 

wglądu, poprawiania, a także usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich 

podania nie ma możliwości udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały 

czas niezbędny do przeprowadzenia przedsięwzięcia konkursowego, a także później w 

związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Po upływie wskazanego okresu dane 

osobowe zostaną trwale usunięte. W razie wątpliwości prosimy o kontakt do Inspektora 

Danych Osobowych – inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. 

Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 581-85-11. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w konkursowym formularzu 

zgłoszeniowym dla potrzeb organizacji konkursu przez Oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie 

zgodnie z RODO*.  

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie ma możliwości udziału w 

konkursie. 

 

              Data:                                  Czytelny podpis uczestnika/ rodziców/opiekunów: 

 

……………………………             …………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie moich zdjęć/mojego 

dziecka/podopiecznego na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl, oraz Facebook 

https://www.facebook.com/ipn.kielce/ 

Jeżeli nie wyrażasz zgody na publikowanie swoich zdjęć/swojego dziecka/podopiecznego 

prosimy o pisemne powiadomienie organizatora konkursu na adres email: 

ilona.religa@ipn.gov.pl 

 

              Data:                                  Czytelny podpis uczestnika/ rodziców/opiekunów: 

 

……………………………             …………………………………………… 

 

*Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 

 

  

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Proponowane materiały do wykorzystania: 

 

Poezja  

Autor nieznany "Barykada" 

 

Autor nieznany "Tu mówi Warszawa" 

 

Baczyński Krzysztof Kamil "Biała magia" 

 

Baczyński Krzysztof Kamil "Deszcze" 

 

Baczyński Krzysztof Kamil "Dwie miłości" 

 

Baczyński Krzysztof Kamil "Elegia o... [chłopcu polskim]" 

 

Baczyński Krzysztof Kamil "Których nam nikt nie wynagrodzi" 

 

Baczyński Krzysztof Kamil "Lasem" 

 

Baczyński Krzysztof Kamil "Niebo złote ci otworzę..." 

 

Baczyński Krzysztof Kamil "Przypowieść" 

 

Baczyński Krzysztof Kamil "Z głową na karabinie" 

 

Broniewski Władysław "Bagnet na broń" 

 

Broniewski Władysław "Ballady i romanse" 

 

Broniewski Władysław "Monte Cassino" 

 

Broniewski Władysław "Ujazdowskiej już nie ma alei" 

 

Broniewski Władysław "Żołnierz polski" 

 

Brzechwa Jan "Godzina bije" 

 

Chudzyński Edward Eugeniusz "Sierpień" 

 

Dobrowolski Stanisław Ryszard "Niezwyciężona" 

 

Gajcy Tadeusz "Na progu" 

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_133
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_115
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_baczynski_krzysztof_kamil_biala_magia
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_1
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_baczynski_krzysztof_kamil_dwie_milosci
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_2
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_baczynski_krzysztof_kamil_ktorych_nam_nikt_nie_wynagrodzi
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_baczynski_krzysztof_kamil_lasem
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_20
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_baczynski_krzysztof_kamil_przypowiesc
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_19
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_56
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_3
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_58
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_143
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_57
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_114
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_24
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_111
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_22


 

Gajcy Tadeusz "Śpiew murów" 

 

Gajcy Tadeusz "Wczorajszemu" 

 

Gałczyński Konstanty Ildefons "Matka Boska Stalagów" 

 

Hollend Tadeusz "Uśmiech Warszawy" 

 

Hulewicz Witold "Mogiła na skwerze" 

 

Iłłakowiczówna Kazimiera "Kolęda katyńska" 

 

Jasiński Zbigniew "Odmawiamy" 

 

Jasiński Zbigniew "Żądamy amunicji" 

 

Kołodziejczyk Leszek "Marsz Kompanii K3" 

 

Kowalski Adam "Modlitwa obozowa" 

 

Marczak-Oborski Stanisław "Miastu" 

 

Marczak-Oborski Stanisław "Do Powstańca" 

 

Miłosz Czesław "Campo di Fiori" 

 

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria "Wojna to tylko kwiat" 

 

Przyboś Julian "Nalot nocny" 

 

Rogowski Stanisław "Przed pomnikiem poety" 

 

Romocki Jan "Modlitwa Szarych Szeregów" 

 

Rostworowski Henryk "Listy z Warszawy" 

 

Różewicz Tadeusz "Dola" 

 

Różewicz Tadeusz "Lament" 

 

Różewicz Tadeusz "Ocalony" 

 

Słonimski Antoni "Alarm" 

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_153
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_155
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_17
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_144
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_137
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_illakowiczowna_kazimiera_koleda_katynska
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_113
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_34
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_142
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_93
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_112
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_116
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_4
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_135
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_109
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_134
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_40
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_rostworowski_henryk_listy_z_warszawy
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_rozewicz_tadeusz_dola
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_rozewicz_tadeusz_lament
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_5
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_18


 

Słonimski Antoni "Niebo 39" 

 

Sowiński Adolf "Pieśń wojenna" 

 

Staff Leopold "Pierwsza przechadzka" 

 

Stolarek Zbigniew "Poległemu Wichurze" 

 

Szczawiński Józef "Sierpień 44" 

 

Szczepański Józef "Dziś idę walczyć - Mamo!" 

 

Szlengel Władysław "Co czytałem umarłym" 

 

Szlengel Władysław "Kartka z dziennika Akcji" 

 

Szlengel Władysław "Kontratak" 

 

Szlengel Władysław "Rzeczy" 

 

Trzebiński Andrzej "Ojczyzna wzywa nas do boju" 

 

Trzebiński Andrzej "Żołnierzom walczącym za Bugiem" 

 

Tuwim Julian "Lekcja" 

 

Twardowski Jan "Matka Boska Powstańcza" 

 

Ubysz Mieczysław "Ostatni komunikat" 

 

Ubysz Mieczysław "Sąd Boży" 

 

Ubysz Mieczysław "Stare Miasto" 

 

Wierzyński Kazimierz "A więc stało się" 

 

Wierzyński Kazimierz "Na rozwiązanie Armii Krajowej" 

 

Wierzyński Kazimierz "Święty Boże" 

 

Wierzyński Kazimierz "Zstąp, Duchu Mocy" 

 

Winkler Kazimierz "Boże zrzutów" 

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_138
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_131
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_60
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_110
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_121
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_23
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_szlengel_wladyslaw_co_czytalem_umarlym
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_szlengel_wladyslaw_kartka_z_dziennika_akcji
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_szlengel_wladyslaw_kontratak
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_szlengel_wladyslaw_rzeczy
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_trzebinski_andrzej_ojczyzna_wzywa_nas_do_boju
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_145
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_139
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_119
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_117
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_ubysz_mieczyslaw_sad_bozy
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_ubysz_mieczyslaw_stare_miasto
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_130
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_132
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_127
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_128
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_120


 

Wüstenberg-Tchórzewski Józef "Hymn Hubalczyków" 

 

Zientara-Malewska Maria "Wspomnienia z Ravensbrück". 

 

Proza 

Białoszewski Miron, Pamiętnik z powstania warszawskiego  

 

Borowski Tadeusz, Proszę państwa do gazu 

 

Herling-Grudziński G.,  Inny świat 

 

Karski Jan, Tajne państwo 

 

Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem 

 

Lanckorońska Karolina, Wspomnienia wojenne 

 

Moczarski K., Rozmowy z katem 

 

Nałkowska Zofia, Medaliony 

 

Nowak-Jeziorański J., Kurier z Warszawy

 
Półtawska Wanda, I boję się snów, Stare rachunki, Rekolekcje beskidzkie. 

 

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_146
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_140

