
 

 

 

 

 

 

 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна  

Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові  

Польський культурно-освітній центр «Джево» 

 

Філологічний факультет Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна 

за підтримки та під патронатом Генерального 

консульства Республіки Польща в Харкові разом 

з Польським культурно-освітнім центром 

«Джево» оголошують Конкурс декламації 

поезії Кшиштофа Каміля Бачинського до 100-

річчя з дня народження поета.  

Умови участі 

До участі в конкурсі запрошуємо: 

1) кого: учнів 10–11 класів загальноосвітніх шкіл; 

2) звідки: з Харківського консульського округу (з Харківської, Дніпропетровської, 

Полтавської, Сумської, Запорізької областей, а також з Донецької та Луганської областей – 

з території, підконтрольної Україні). 

Конкурсні вимоги  

Для участі в конкурсі необхідно записати відеоролик тривалістю від 1 до 3 хвилин, на 

якому учасники повинні: 

- коротко представитися польською мовою (імʼя, прізвище, клас, повна назва школи); 

- продекламувати в оригіналі, польською мовою, вибраний вірш видатного польського 

поета періоду Другої світової війни Кшиштофа Каміля Бачинського.  



У назві файлу потрібно вказати прізвище учасника і заголовок декламованого вірша.  

Критерії оцінювання 

Під час оцінювання члени журі братимуть до уваги: 

- фонетичну правильність; 

- знання тексту; 

- інтерпретацію твору (темп, інтонацію, дикцію); 

- загальну художню виразність декламації (жести, міміка).  

Необхідно памʼятати, що поезія – це мова душі. 

Терміни подання та інша важлива інформація 

Записані відеоролики разом із заявкою просимо надіслати електронною поштою 

до 20 листопада 2021 року на адресу: polish_philology@karazin.ua, зазначивши в темі листа 

«Конкурс декламації». Форма заявки подана нижче. Якщо після надіслання матеріалів ви не 

отримали відповіді протягом двох днів, просимо звертатися до секретарів оргкомітету. 

Фіналісти конкурсу візьмуть участь у вечорі поезії К. К. Бачинського, що відбудеться 

9 грудня 2021 року в дистанційний формі.  

До складу журі конкурсу ввійдуть науково-педагогічні працівники польських 

університетів.  

На учасників і фіналістів змагань чекають пам’ятні дипломи та цікаві призи, а головна 

нагорода – смартгодинник.  

Адреса оргкомітету: 61077, м. Харків, майдан Свободи, 4, кафедра української мови, 

кімн. 6/77. 

Секретарі оргкомітету:  

Софія Бутко, тел. 096-707-16-06 

Славомир Вавришук, тел. 095-776-95-79 

Підписуйтеся та слідкуйте за новинами щодо Конкурсу на наших сторінках у мережі 

Facebook: Кафедра української мови ХНУ імені В.Н.Каразіна 

(https://www.facebook.com/ukr.language.karazin) та Spotkanie-Зустріч друзів та прихильників 

польсько-української філології ХНУ (https://www.facebook.com/groups/1765918117268703).  

Щиро запрошуємо до участі! 
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ЗАЯВКА 

учня/учениці________________________________________ 

(повна назва навчального закладу і / або полонійного осередку) 

на участь у Конкурсі декламації поезії  

польського поета К. К. Бачинського 

для учнів 10–11 класів  

№ 

за/п 

Прізвище, 

імʼя, 

по батькові учня 

(повністю) 

Клас Контактний 

телефон та 

електронна 

адреса учня 

Прізвище, 

імʼя, 

по батькові 

учителя, який 

підготував до 

конкурсу, і / або 

викладача 

польської мови  

Контактний 

телефон та 

електронна 

адреса учителя, 

який підготував, 

і / або викладача 

польської мови 

1.  

 

 

 

 

 

 

    

 

  



 

 

 

Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. N. Karazina 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie 

Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne „Drzewo” 

 

Wydział Filologiczny Charkowskiego 

Uniwersytetu Narodowego im. W. N. Karazina, 

przy wsparciu i pod patronatem Konsulatu 

Generalnego RP w Charkowie razem z Polskim 

Centrum Kulturalno-Edukacyjnym „Drzewo”, 

ogłaszają Konkurs recytatorski poezji 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na 100-lecie 

urodzin poety.  

Kryteria uczestnictwa 

Do udziału w konkursie zapraszamy: 

1) kogo: uczniów 10–11 klas szkół średnich; 

2) skąd: z Charkowskiego Okręgu Konsularnego (z obwodów: charkowskiego, 

dniepropietrowskiego, połtawskiego, sumskiego i zaporoskiego oraz z obwodów donieckiego i 

ługańskiego – z terytorium będącego pod kontrolą Ukrainy).  

Wymogi konkursowe 

Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać krótki film o rozmiarze czasowym 

od 1 do 3 minut, na którym uczestnicy powinni: 

- krótko się przedstawić (imię, nazwisko, klasa, pełna nazwa szkoły); 

- wyrecytować w oryginale (po polsku) wybrany wiersz wybitnego polskiego poety czasu 

drugiej wojny światowej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.  

W nazwie pliku trzeba podać nazwisko uczestnika oraz tytuł recytowanego wiersza.  



Kryteria oceny 

Przy ocenie prac jury konkursowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:  

- poprawność fonetyczną; 

- znajomość tekstu; 

- interpretację utworu (tempo, intonacja, dykcja); 

- ogólny wyraz artystyczny (gesty, mimika).  

Należy pamiętać, że poezja to mowa duszy. 

Terminy i niezbędna informacja 

Nagrany film razem ze zgłoszeniem prosimy nadsyłać mailowo do 20 listopada 2021 r. na 

adres: polish_philology@karazin.ua, wpisując w temacie wiadomości „Konkurs Baczyńskiego”. 

Jeśli po przesłaniu materiałów nie otrzymają Państwo odpowiedzi zwrotnej w przeciągu 2 dni, 

prosimy o kontakt z sekretarzami komitetu organizacyjnego.  

Finaliści konkursu wezmą udział w wieczorze poezji K. K. Baczyńskiego w dn. 9 grudnia 

2021 r., który zostanie zorganizowany w formie zdalnej.  

W skład jury konkursowego wejdą wykładowcy akademiccy z polskich uniwersytetów.  

Na uczestników i finalistów konkursu czekają pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody, a 

główna nagroda to zegarek smart.  

Adres komitetu organizacyjnego: 61077, м. Харків, майдан Свободи, 4, кафедра 

української мови, кімн. 6/77. 

Sekretarze komitetu organizacyjnego: 

Zofia Butko, tel. 096-707-16-06 

Sławomir Wawryszuk, tel. 095-776-95-79 

Prosimy śledzić na bieżąco informacje dotyczące konkursu na naszych stronach na 

Facebooku: Кафедра української мови ХНУ імені В.Н.Каразіна 

(https://www.facebook.com/ukr.language.karazin) oraz Spotkanie-Зустріч друзів та 

прихильників польсько-української філології ХНУ 

(https://www.facebook.com/groups/1765918117268703).  

Serdecznie zapraszamy do udziału! 
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