
     

 

   REGULAMIN

 
XIV MIĘDZYGMINNEGO 

KONKURSU POEZJI 
I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  

 

W bieżącej 
edycji 

„Konkurs 
poezji i 
pieśni 

patriotycznej
”  promuje 

wśród dzieci 
i młodzieży poezję, jaka powstała w związku ze strajkami szkolnymi, który ogarnęły 

nasze miejscowości, powiat starogardzki, Kociewie i Pomorze w latach 1906 -1907 
 

Tematyka konkursu wpisuje się w cykl działań podejmowanych przez Szkołę 
Podstawową im. Dzieci Potulic w Kamionce w związku z kultywowaniem pamięci o 
dzieciach i ich rodzinach, uczestniczących w strajkach szkolnych w obronie mowy 

polskiej i nauki religii w ojczystej mowie.
.

 
ORGANIZATOR

 Szkoła Podstawowa im. Dzieci Potulic w Kamionce
Urząd Gminy w Smętowie Granicznym
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym
 
Zapraszamy do udziału w  międzyszkolnym, finałowym etapie konkursu  
Poezji i Pieśni Patriotycznej w dniu 26 listopada 2022 r. od godz. 10.00 w 
Dworku w Frący. 
 
Na wypadek wprowadzenia obostrzeń sanitarnych uniemożliwiających 
przeprowadzenie konkursu w warunkach stacjonarnych obowiązywać będą 
zasady online (jak w uwagach poniżej). 
 
Zgłoszenia prosimy kierować na adresy mailowe:
krollech@wp.pl
psp.kamionka@wp.pl

mailto:krollech@wp.pl
mailto:psp.kamionka@wp.pl


 
PATRONAT
Wielki Mistrz Konfederacji Orderu Świętego Stanisława B.M.
Wójt Gminy Smętowo Gr.
CELE KONKURSU:

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 

Dobór repertuaru:

W bieżącej edycji Konkursu, tematem przewodnim jest poezja i pieśń związane z 
walką Polaków o zachowanie mowy ojczystej, które znalazły swój szczególny wydźwięk 
w strajkach szkolnych i pieśni kościelnej z tego okresu . 

W listopadzie 1906 r. w szkołach we Frący, Lalkowych, Kamionce, Kościelnej Jani, 
Kopytkowie, Leśnej Jani i Rynkówce dziś leżących w granicach gminy Smętowo Gr. 
rozpoczęły się strajki dzieci i młodzieży w obronie nauki religii w języku polskim. Był to 

popularyzowanie poezji i pieśni patriotycznej, zwłaszcza nawiązującej do tematyki 
strajków szkolnych w obronie mowy polskiej w latach 1906 - 1907;

●

wychowawcze oddziaływanie na  dzieci i młodzież, poprzez promowanie treści i 
tematyki rzadko dzisiaj popularyzowanej, a nawiązującej do oddolnych działań 
patriotycznych całych społeczności wiejskich, których celem była obrona przed 
germanizacją zwłaszcza w obszarze prawa rodziców do nauki katechizmu w ojczystej 
mowie. 

●

przyczynianie się do wzbogacania  w patriotyczne wartości całego cyklu działań 
wpisujących się  obchody Święta  Niepodległości

●

wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych w szczególności do 
poezji oraz upowszechnienie piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i 
kultury  żywego słowa,

●

pogłębianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości poezji, związanej ze 
strajkami szkolnymi, które wybuchały pod zaborami w obronie mowy polskiej

●

rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowania językiem polskim, 
wzbogacanie słownictwa i umiejętności formułowania wypowiedzi,

●

upowszechnianie dorobku polskiej poezji patriotycznej wśród młodzieży.●
promowanie młodych talentów.●

Do  Konkursu zaprasza się dzieci z przedszkoli,  młodzież szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych, schole i inne grupy muzyczne, wychowanków Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy  oraz inne 
zainteresowane osoby. 

1.

 Każde ze zgłaszających się środowisk może zgłosić do dwóch przedstawicieli  każdej 
kategorii „poezja”. Przyjmowane są też zgłoszenia indywidualne. W kategorii „pieśń” 
– soliści i grupy prezentują tylko jedną pieśń patriotyczną

2.

Występ  rozpoczyna samoprezentacja  uczestnika - podanie swojego imienia i 
nazwiska (wiek, klasa), nazwę reprezentowanej instytucji (szkoły, WTZ, ŚDS, domy 
kultury, indywidualnie i inne) oraz przedstawienie autora i  tytuł przedstawianego 
utworu literackiego.

3.

Organizator konkursu prosi o trzymanie się tematyki konkursu.4.



już wtedy jedyny przedmiot, na którym mogli posługiwać się językiem rodzimym – 
ojczystym. 

Listopadowe numery „Pielgrzyma” i „Gazety Toruńskiej” z 1906 r. wymieniają 
miejscowości powiatu starogardzkiego zaangażowane w protesty uczniowskie,  przeciwko 
nauce religii w języku niemieckim, a był to zaledwie początek zdecydowanego oporu, 
który rozlał się na całe Kociewie i Pomorze. Poza naszymi wioskami znalazły się wśród 
strajkujących Klonówka, Brzeźno, Rywałd, Wolental, Bukowiny, Lisówko, Jeżewnica, 
Studzience, Osiek, Dąbrówka, Zelgoszcz, Grobowiec, Klaniny, Zimne Zdroje, Wda, 
Bobowo, Pączewo, Pinczyn, Długie, Wielki Bukowiec i Czarna Woda. Wiadomym jest 
również, że strajkowały dzieci w Skórczu i Kasparusie. Chłopiec ze Skórcza pobity został 
przez niemieckiego nauczyciela do tego stopnia, że potrzebna była pomoc lekarska, a w 
Kasparusie do milczących w ławkach uczniów nauczyciel celował z broni palnej. 
Kasparus jest chyba jedynym z niewielu miejsc, gdzie wydarzenia te upamiętnia obelisk. 

Ponad 121 lat temu  lat temu młodzież szkolna we Wrześni, a pięć lat później 
społeczność tej ziemi: dzieci, młodzież i ich  rodzice, dziadkowie i krewni w całej 
prostocie swojej wiejskiej egzystencji powiedzieli stanowcze „nie” przeciwko 
germanizacji. Nie nazywali tego ani bohaterstwem, ani wielkim patriotyzmem. Chcieli 
tylko, by tu gdzie się urodzili, gdzie żyli, pozwolono im mówić w języku dla nich 
najdroższym, w języku własnym, by nie brzmiały obco słowa modlitwy odmawianej po 
niemiecku.

Obecnie znajomość tych wydarzeń jest znikoma. Jeżeli padają słowa  „strajk szkolny” 
to na ogół mamy na myśli strajk dzieci we Wrześni w 1901 r. 

A  przecież jesteśmy spadkobiercami tych chlubnych wydarzeń. Rząd pruski i władze 
szkolne zastosowały wobec dzieci i ich rodzin cały szeroki wachlarz kar od szykan, 
wyzwisk, kar cielesnych i poniżeń, poprzez wprowadzenie zakazu kupowania na miejscu 
drewna opałowego, czy brak ponownego zatrudnienia, po kary wysokich grzywien i 
wielomiesięcznego aresztu, a nawet przez wstrzymanie ustawowych wypłat darowizn
rządowych dla złotych jubilatów małżeńskich, za to, że wnuki brały udział w strajku 
szkolnym.  Uczniom dodatkowo za udział w strajku przedłużano obowiązek szkolny od 
sześciu miesięcy do jednego roku, co oznaczało, że o tyle dłużej będą obciążeniem na 
utrzymaniu rodziców. Większość jego uczestników należała do biedoty wiejskiej, a więc 
konsekwencje były bardzo trudne dla całej rodziny

Ponadto

Organizator zachęca do poszukiwania utworów o wysokich walorach literackich, dziś 
często pomijanych ze względu na trudności językowe i mniej znanych oraz do prezentacji 
własnej twórczości poetyckiej i twórczości poetów regionalnych z Kociewia, także w 
gwarze. 

4.    Uczestnicy oceniani są indywidualnie w kategoriach (poezja – śpiew); zasady oceny i 
wyłonienie zwycięzców ustala powołana przez organizatora komisja konkursowa.

 5 .  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

wstępna deklaracja udziału zgłoszona do organizatora w terminie do 21.11.2022 r. 
dla orientacyjnego rozeznania się w liczbie uczestników, kategoriach i w 
zapotrzebowaniu względem nagród (nie jest ona wiążąca, ale konieczna do 
zapewnienia bezpiecznych warunków)





tel. 793 007 696 

e-mail: krollech@wp.pl

psp.kamionka@wp.pl

 

  ZASADY OCENY KONKURSU :    

 

Regulamin Jury Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej 

Jury będzie oceniało:

Poezja:

Śpiew 

Każdy z uczestników może uzyskać maksymalnie 10 pkt., które  przyznane będą przez  
Jury w każdej kategorii, tj. recytacji  i poezji śpiewanej. 

Regulamin przewiduje klasyfikację indywidualną w każdej z kategorii; klasyfikację grup 

w razie formy online przesłanie na wskazane maile prezentowanych utworów 
audio-wideo do dnia 23 listopada 2022 r. do godz. 15.00



Organizator powołuje jury , które dokona oceny występów poszczególnych 
uczestników. Recytatorzy i soliści  prezentują jeden utwór poetycki lub jedną piosenkę 
o tematyce patriotycznej (jak w regulaminie) wykonane w  języku polskim (lub w 
gwarze przez wzgląd na specyfikę tematu strajków szkolnych) w czasie do  5 minut, a 
grupy wokalne, schole i chóry po jednym utworze muzycznym.

1.

dobór repertuaru i rozumienie tekstu 2 p., ●

opanowanie pamięciowe – poprawność i ekspresja wypowiedzi (niewymagane od 
osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestnik musi jednak umieć płynnie 
przeczytać prezentowany utwór) 2 p., 

●

dykcja 2 p. ●

interpretacja poetycka – zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji  
3 p. 

●

ogólny wyraz artystyczny 1 p.;●

dobór repertuaru 2 p., ●

trzymanie linii melodycznej 2 p., ●

trudność wykonania 2 p., ●

gra na instrumencie lub wykonanie a’capella 3 p., ●

ogólny wyraz artystyczny 1 p.●
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muzycznych oraz zespołowe podsumowanie w  których liczy się suma zdobytych punktów 
przez wszystkich uczestników z danej placówki.

Decyzje Jury konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

DOBÓR REPERTUARU

Repertuar stanowi poezja i pieśń  patriotyczna o tematyce wskazanej w części ogólnej 
regulaminu bez względu na okres ich powstania.      

Nagrody w Konkursie:

1-3 miejsce oraz jedno wyróżnienie  – dyplomy i nagrody rzeczowe lub książki

INFORMACJE

organizator: p.  Regina Kotłowska 

dyrektor GOKSiR p. Bartłomiej Kozłowski

                                                                            Serdecznie zapraszamy

organizatorzy

 

 

 

Indywidualnie w dwóch kategoriach recytacji i poezji śpiewanej :1.

Zespołowo  placówki: 1-3 miejsce – puchar i dyplom1.

Wszelkich informacji udzielają: 1.


