
Regulamin konkursu retorycznego

„Nie ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Pòlsczi”

Hieronim Derdowski

Konkurs jest organizowany w związku z przypadającą w 2019 roku 100. rocznicą wyprawy
Antoniego Abrahama do Paryża i spotkania z Ignacym Janem Paderewskim. Zażądał wtedy
przyłączenia  Kaszub  do  Polski.  I  tak  się  stało.  Jednak  najwięcej  zasług  należy  przypisać
ówczesnemu  prezydentowi  USA  Thomasowi  Woodrowowi  Wilsonowi,  który  w  swoim
programie  pokojowym  jasno  określił  miejsce  Kaszub  i  Pomorza.  Mocną  rolę  odegrali  tu
również Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski.

1. ORGANIZATOR: I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.

2. PATRONAT HONOROWY:
 Poseł na Sejm RP – Małgorzata Zwiercan;
 Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk;
 Pomorski Kurator Oświaty – dr Monika Kończyk;
 Prezydent Miasta Gdyni – dr Wojciech Szczurek;
 Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Jerzy Gwizdała.

3. PATRONAT MEDIALNY:
 Radio Gdańsk
 mlodagdynia.pl

4. KOORDYNATORZY PROJEKTU:
 Anna Niemczynowicz - a.niemczynowicz@1alo.org
 Małgorzata Wyszyńska - m.wyszynska@1alo.org
 Kontakt telefoniczny do organizatora: 58 664 82 36

5. CELE KONKURSU RETORYCZNEGO:
 rozwijanie  wśród  uczniów  zainteresowań  historią,  teraźniejszością  i  tożsamością

Gdyni;
 celebrowanie setnej rocznicy wystąpienia Antoniego Abrahama w Paryżu;
 popularyzacja wiedzy o Gdyni;
 kształcenie umiejętności publicznych wystąpień;
 kształcenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;
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 formułowanie  i  wyrażanie  własnych  argumentów  w  przekonujący  sposób,
odpowiednio do kontekstu;

 umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron;
 wyrażanie siebie poprzez różnorodne środki z wykorzystaniem wrodzonych zdolności.

6. REGULAMIN KONKURSU RETORYCZNEGO:
1) Konkurs organizuje I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni przez powołany

komitet organizacyjny konkursu.
2) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół Trójmiasta i powiatów: kartuskiego,

wejherowskiego oraz puckiego.
3) Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych  klas  VII,  VIII  oraz  klas

III gimnazjum. 
4) Każda  szkoła  może  wytypować  trzech  uczestników,  wypełniając  kartę  zgłoszeń

(załącznik  nr  1)  i  przesyłając  ją  drogą mailową  sekretariat@1alo.org lub  na  adres
szkoły  I  ALO,  81-563  Gdynia,  ul.  Narcyzowa 6  do dnia:  30  kwietnia  2019 roku (z
dopiskiem Konkurs retoryczny).

5) Zadaniem każdego uczestnika będzie wygłoszenie przemówienia (mowy retorycznej),
w  której  podejmie  się  próby  przekonania  komisji  konkursowej  do  przyłączenia
Pomorza i Kaszub do wyzwolonej Polski po 1918 roku.

6) Przemówienie musi zawierać min. 3 argumenty.
7) Przemówienie powinno być kreatywną próbą odwzorowania wystąpienia Antoniego

Abrahama,  które  miało miejsce  w 1919 roku w Paryżu na  konferencji  wersalskiej.
Każdy uczestnik musi uwzględnić sytuację polityczną i społeczną ówczesnej Polski (po
1918 roku) oraz osobowość prelegenta, czyli Antoniego Abrahama.

8) Kryteria oceny mowy:

Treść (0-5 pkt.): 

 zgodna z tematem;
 atrakcyjna  dla  słuchaczy,  utrzymująca  ich  uwagę  (wykorzystanie  anegdot,

ciekawostek);
 wykorzystanie wiedzy historycznej i zasadne jej użycie;
 podanie trzech rozbudowanych argumentów.

Styl (0-5 pkt.): 

 obrazowy;
 wykorzystujący środki retoryczne m. in. apostrofa, alegoria, anafora, eufemizm,

hiperbola, ironia, paradoks, pytania retoryczne.

Technika (0-5 pkt.):

 ton, intonacja głosu;
 postawa, gestykulacja; 
 kontakt ze słuchaczami; 
 naturalność, swoboda mówienia;
 zastosowanie pauzy. 
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Uwaga! Czas wygłaszania mowy do 3 minut. Dopuszcza się dyskretne korzystanie
z     notatek.

9) Przesłuchanie i ogłoszenie wyników odbędzie się  3 czerwca 2019 roku w auli I ALO
w Gdyni, ul Narcyzowa 6.

10) W trakcie konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają główną
nagrodę. 

11) W jury zasiądą: 
 Piotr Rose, przedstawiciel organizatora;
 Tomasz  Fopke,  dyrektor  Muzeum  Piśmiennictwa  i  Muzyki  Kaszubsko-

Pomorskiej;
 Mariusz Sieraczkiewicz, redaktor naczelny mlodagdynia.pl.

12) Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
13) Główną nagroda jest jednodniowa wycieczka do Warszawy do Sejmu RP. Organizator

ponosi  koszt  wycieczki  do Warszawy dla zwycięzcy.  W uzasadnionych przypadkach
organizator dopuszcza możliwość wyjazdu opiekuna.

14) Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
15) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.1alo.org oraz mlodagdynia.pl.
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Załącznik nr 1 – konkurs retoryczny 

Imię i nazwisko ucznia
(drukowane litery)

Nazwa szkoły

Adres szkoły
telefon, adres mailowy

Imię i nazwisko nauczyciela – 
opiekuna

Telefon kontaktowy do 
nauczyciela-opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego
dziecka przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych
z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z późn. zm.). 

..……………………………………………………………………………….

Podpis rodziców lub za zgodą rodziców nauczyciela
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