
 

 

FESTIWAL MARIANA 
HEMARA  

…w 120 rocznicę urodzin poety 

 

 

  

RYMANÓW  
MARZEC-KWIECIEŃ 2021 

      

Regulamin Międzyszkolnego 

Konkursu 



„…Gdy miecz i pióro z ręki ci wytrącą, 

Gdy cię przemocą osaczą bezprawną, 

Gdy cię “odprawią”, jak z domu służącą, 

By tylko śmierć ci zostawić niesławną - 

Odpowiedz wzgardą. Ale w łzach nie mięknij! 

Im trudniej być Polakiem — tym bądź piękniej…”  

Marian Hemar „Odpowiedź” Lwów 1938 r.  

 

Regulamin 

 Międzyszkolnego konkursu recytatorsko-wokalnego 

„Festiwal Mariana Hemara”  

 
 

 

Charakterystyka postaci Mariana Hemara : 

  

Celem konkursu jest promocja twórczości  i dorobku artystycznego wybitnego poety  

i autora tekstów Mariana Hemara, którego 120 rocznica urodzin przypada w bieżącym roku.  

Marian Hemar urodził się 6 IV 1901 r. we Lwowie, gdzie spędził swoje dzieciństwo  

i młodość. Ukończył studia z zakresu medycy i filozofii na Uniwersytecie Jana Kazimierza,  

a w tracie nauki zaangażował się działalność kabaretową i satyryczną. Jego ogromny talent 

został dostrzeżony przez Juliana Tuwima, który zaprosił go do Warszawy i zaangażował do 

współtworzenia kabaretu literackiego „Qui Pro Quo”. Do czasu wybuchu II wojny światowej 

swoją aktywność literacką dzielił pomiędzy Lwów i Warszawę pisząc ponad 3500 niezwykle 

popularnych tekstów piosenek, wierszy, skeczów i szopek politycznych. Po wybuchu II wojny 

światowej przedostał się do Rumunii a później zasilił szeregi Samodzielnej Brygady Strzelców 

Karpackich, w składzie której walczył m.in. pod Tobrukiem. Od 1942 r. był odpowiedzialny za 

zwalczanie kłamstw propagandy niemieckiej, sowieckiej ale i angielskiej, która przedstawiała 

Polaków w złym świetle. Po zakończeniu II wojny światowej Hemar pozostał na emigracji  

w Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł w 1972 r.  

 W twórczości Hemara wyraźnie widać dwa nurty: satyryczny i nostalgiczny w którym 

uwidoczniona została tęsknota za utraconą ojczyzną i ukochanym Lwowem. Autor był 

wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia m.in. Nagrodą Związku Literatów Polskich na 

Obczyźnie. W powojennej Polsce jego utwory były objęte cenzurą,  a on sam został skazany na 

zapomnienie.  

  



REGULAMIN KONKURSU: 

 
Organizatorem Konkursu jest: Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie, ul. Szkolna 2, 

38-480 Rymanów.   

 

 Patronat honorowy na konkursem objęli: 

 

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońca  

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Babinetz  

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzta Rauch  

Burmistrza Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec    

 

Tematyka konkursu:  

 

Twórczość Mariana Hemara  

 

 

Cele Konkursu:  

 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży. 

2. Pielęgnowanie tradycji poprzez przypominanie dziejów ojczystych w ujęciu twórczości 

Mariana Hemara.  

3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa 

w kontekście szeroko rozumianej twórczości Mariana Hemara w aspekcie zarówno jego 

dzieł satyrycznych jaki i nostalgicznych, odwołujących się do historii Polski. 

4. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych oraz zapoznanie się historią Polski 

XX wieku na przykładzie życiorysu Mariana Hemara. 

5. Promowanie talentów recytatorskich, wokalnych i plastycznych. 

6. Popularyzacja twórczości Mariana Hemara wybitnego poety i autora tekstów, którego 

życiorys stał się odzwierciedleniem niezwykle skomplikowanych losów Polski w XX 

wieku.    

 

Przebieg Konkursu (Kategorie):  

 

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży z klas IV–VIII  szkół podstawowych oraz dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych i przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach: 

 

a) wykonana w dowolnej technice ilustracja do wiersza lub innego tekstu Mariana 

Hemara; 

b) recytacja wiersza lub własna prezentacja innego tekstu autorstwa Mariana Hemara; 



c) wykonanie utworu muzycznego lub  melorecytacja, tekstu którego autorem słów był 

Marian Hemar.  

 

 

Kryteria oceny: 

 

1. W przypadku wykonanej ilustracji do wiersza lub innego tekstu, którego autorem był 

Marian Hemar, konkurs zostanie przeprowadzony na dwóch płaszczyznach.  

W pierwszej oceniana będzie staranność pracy oraz sposób nawiązania do tematyki 

utworu, a  prace oceniane będą przez komisję konkursową, w skład której wchodzić będą 

zarówno artyści plastycy jak i literaturoznawcy. Drugą płaszczyzną będzie nagroda 

publiczności. O rozstrzygnięciu w tym formacie decydować będzie ilość reakcji, jakie na 

portalu społecznościowym (facebook) Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie 

otrzyma w określonym czasie dana praca. W kontekście stworzenia ilustracji konkurs 

podzielony zostanie na grupy wiekowe: 

- klasy 4-6 

- klasy 7-8  

- szkoła ponadpodstawowa  

 

2. W przypadku prezentacji wiersza lub innego tekstu, a także przy wykonaniu utworu 

muzycznego  komisja będzie brać pod uwagę: 

           - opanowanie pamięciowe utworu. 

           - interpretacja tekstu (tempo, intonacja, dykcja). 

           - Kultura słowa.  

           - ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony gest sceniczny, strój, 

rekwizyty, akompaniament, itp.). 

             Kategoria podzielona zostanie na dwie grupy wiekowe: szkoła podstawowa  

i szkoła ponadpodstawowa.  

     

 

 

Nagrody:  

 

Nagrody rzeczowe przyznane zostaną zdobywcom trzech pierwszych miejsc we 

wszystkich kategoriach konkursu (rysunek klasy: 4-6, 7-8 i szkoła ponadpodstawowa, recytacja 

wiersza lub prezentacja innego tekstu, wykonanie utworu muzycznego lub melorecytacja – z 

podziałem na kategorie szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa). Wręczona zostanie 



również specjalna nagroda przyznana przez Burmistrza Gminy Rymanów. Każdy uczestnik 

konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom poświadczający jego uczestnictwo  

w niniejszym przedsięwzięciu. Uhonorowani zostaną również nauczyciele przygotowujący 

młodzież do konkursu, oraz szkoły do których uczęszczają.  

Nagrody laureatom przekazane zostaną drogą pocztową, na adres wskazany  

w zgłoszeniu.  

 

 

 

Forma przeprowadzenia konkursu:  

 

 W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z obecnością w przestrzeni 

publicznej wirusa Covid-19, konkurs w całości przeprowadzony zostanie w formie zdalnej. 

Uczestnicy konkursu plastycznego zobowiązani są przesłać fotografię wykonanej pracy wraz  

z treścią tekstu, który stała się inspiracją do jej wykonania na adres e-mail: 

rekrutacja.lorymanow@gmail.com. Nadesłane prace ocenione zostaną przez komisję 

oraz niezależnie od podjętych decyzji, umieszczone na szkolnym profilu facebookowym, gdzie 

walczyć będą o nagrodę publiczności. W przypadku recytacji lub wykonania utworu 

muzycznego występ należy nagrać w powszechnie dostępnym formacie wideo i również 

przesłać na adres e-mail: rekrutacja.lorymanow@gmail.com. Dopuszczalnym jest 

również zapisanie występu na innym nośniku danych (np. płyta cd, pendrive) i przesłanie go na 

adres szkoły pocztą tradycyjną. 

 

Terminy:  

 

 Termin nadsyłania ilustracji upływa 14 IV 2021 r. Następnego dnia prace umieszczone 

zostaną na szkolnym profilu facebookowym, ich autorzy zostaną oznaczeni i rozpocznie się 

rywalizacja o nagrodę publiczności, która potrwa do  14 IV 2021. 

 Materiały wideo należy przesyłać na wskazany adres do 14 IV 2021 r. Po tym terminie 

zbierze się komisja, która w przeciągu 7 dni wyłoni laureatów konkursu. Konkurs zakończ 

wideokonferencja, w której udział wezmą laureaci konkursu, nauczyciele przygotowujący 

uczniów, przedstawiciele organizatora oraz patroni przedsięwzięcia. Termin  

i forma wideokonferencji zostanie ustalona po zakończeniu konkursu.  
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Informacje dodatkowe:  

 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszenia wraz  

z oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna, o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w konkursie 

i przetwarzanie danych ucznia, stosownie do potrzeb przeprowadzenia konkursu. 

 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną oficjalnym pismem skierowanym na adres szkoły 

w której uczy się wyróżniony uczeń, na łamach szkolnych mediów społecznościowych, 

lokalnej prasy, oraz regionalnych portali internetowych. 

 Wyróżnione materiały opublikowane zostaną na łamach lokalnej prasy, w szkolnych 

mediach społecznościowych oraz w regionalnych portalach internetowych.  

  

 

Terminarz Konkursu:  

- 23 III 2021 – rozpoczęcie konkursu  

- 15 IV 2021 – koniec terminu nadsyłania prac plastycznych  

- 16 IV – 25 IV 2021 – głosowanie na nagrodę publiczności  

- 28 IV – koniec terminu nadsyłania materiałów video  

- 28 IV – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie oficjalnych wyników.  

 

Adresy nadsyłania zgłoszeń:  

 

e-mail: rekrutacja.lorymanow@gmail.com. 
 

Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie, 38-480 Rymanów, ul. Szkolna 2 z dopiskiem 

„Festiwal Mariana Hemara”  
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OŚWIADCZENIE RODZICA /PRAWNEGO OPIEKUNA/ 
(należy dołączyć do karty zgłoszenia) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1) Oświadczam, że jestem ustawowym opiekunem 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
                                                         (imię i nazwisko ucznia – drukowanymi literami)  
 

2) Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu „FESTIWAL 

MARIANA HEMARA” organizowanego przez Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie                

i wyrażam zgodę na udział w nim mojego dziecka.  

 

3) Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 922) oraz na przetwarzanie jego wizerunku zgodnie z wymaganiami konkusu. 
 
 

 

 

 

   ____________________                                            ________________________ 
             (miejscowość, data)                                                   (czytelny podpis Rodziców/Opiekunów) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  KONKURSU  

„FESTIWAL MARIANA HEMARA” 

 

Imię i nazwisko............................................................................................................................ 

Szkoła:  …………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………. 

Kategoria konkursu …………………………………………………………………………….. 

wiek (klasa): ……………………………………………………………………………………. 

 Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna ………………………………………………………... 

Prezentowany repertuar/tytuł wiersza do którego stworzono ilustrację 

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

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

 

 

 

 

 

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

            pieczęć szkoły                                                                                                                                             podpis opiekuna 

 

  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aneks 1.  

Marian Hemar był autorem ponad 3500 tekstów literackich, wśród których znajdują się 

tak znane kompozycje jak: „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, „Czy pani Marta jest grzechu 

warta?”, „Upić się warto” czy „Piosenka o marzeniu ostatnim”. Do tej pory ukazało się 17 (11 

za życia autora) publikacji stanowiących antologię jego tekstów. Organizatorzy mają 

świadomość, że na skutek wypadków dziejowych twórczość Mariana Hemara ograniczona 

została do wąskiego grona odbiorców, stąd w celu ułatwienia dostępu do jego prac Organizator 

prześle zainteresowanym udziałem w Konkursie 100 wybranych utworów poety, wystarczy 

wyrazić taką chęć wysyłając wiadomość na adres  

e-mail: rekrutacja.lorymanow@gmail.com. Niemniej zachęcamy do samodzielnych 

poszukiwań i zgłębiania literackiego dorobku poety.  
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