
 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - ROKIEM TADEUSZA RÓŻEWICZA  

 

KONKURS DLA NAUCZYCIELI WROCŁAWSKICH SZKÓŁ 

 i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

 

LIMERYK O TADEUSZU RÓŻEWICZU 

Organizator: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

                  Współorganizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna  

im. T. Mikulskiego we Wrocławiu 

  
Limeryk Utwór o charakterze żartobliwym, komicznym czy komediowym podobnie jak 

fraszka czy dowcip, ale posiada specyficzną budowę: pochodzi z angielskiej poezji ludowej  

i zazwyczaj jest zbudowany z pięciu wersów o rymach aabba. Zawiera żartobliwe aluzje 

odnoszące się do osób czy miejscowości, których nazwy wymienia w pierwszym wersie. 

 

Aby przybliżyć́ formę̨ limeryku przytaczamy przykład: 

 

Był pewien poeta w Łodzi, 

który ciągle na rzęsach chodził. 

Gdy go koledzy z płaczem 

błagali, chodź́ inaczej, 

 odpowiedział: co was to, do cholery, obchodzi? 

(Konstanty Ildefons Gałczyński) 

Cele konkursu:  

  Popularyzacja twórczości Tadeusza Różewicza 

  Przybliżenie postaci Poety jako CZŁOWIEKA I TWÓRCY  

 oraz HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA WROCŁAWIA 

 Promocja twórczości nauczycieli wrocławskich placówek oświatowych 

 

Warunki uczestnictwa:  

• Nauczyciele czynni zawodowo i emerytowani. 

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie swoich utworów na adres: 

r.syta@wcdn.wroc.pl – 1, maksymalnie 5 limeryków o twórczości lub postaci Tadeusza 

Różewicza oraz podpisanego skanu lub zdjęcia zgłoszenia udziału w konkursie. 
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Termin nasyłania prac: do 10 czerwca 2021 r. 

Prace oceniane będą pod względem treści (oryginalne, ciekawe ujęcie tematu) 

 i formy (kompozycja limeryku). 

 

Prace zostaną ocenione przez Przedstawiciela Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej  

i przedstawiciela WCDN. 

Ogłoszenie wyników 16 czerwca 2021 r. na stronie WCDN. 

 

Najlepsze prace zostaną wydane w formie tomiku przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną  

im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prac do 

publikacji.  

 

Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław (dalej: My). Kontakt z 

nami możliwy jest pod mailem: poczta@wcdn.wroc.pl.    

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony 

danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 

61-671 Poznań. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO).  

5. Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu oraz promowanie działalności 

Administratora.  

7. Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody albo przez okres trwania konkursu,  

a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia 

udziału w konkursie.   

9. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana jednak cofnięcie zgody nie 

wpływa na legalność działań podjętych przed jej cofnięciem.  

10. Dane mogą być udostępniane dostawcom usług: firmom obsługującym nas w obszarze IT; 

przedstawicielom komisji konkursowej, jeśli składa się ona z osób spoza naszej 

organizacji; kancelariom prawnym wspierającym nas w codziennej działalności; 

podmiotom wspierającym nas w organizacji konkursu. Jeśli jesteś zainteresowany jakie są 

to podmioty, napisz pod adres Administratora lub IOD (z dopiskiem IOD/dane osobowe).  

11. Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje prawo 

żądania: dostępu do treści swoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania 

danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania 

usunięcia danych,  prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora.  

14. Aby zrealizować swoje prawa lub wycofać zgodę napisz pod adres Administratora lub IOD 

(z dopiskiem IOD/dane osobowe).  

15. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu 

nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

16. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - w tym 

profilowaniu.  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

  
_____________________________ 

imię i nazwisko 

 

_____________________________ 

nazwa placówki oświatowej 

 

Zgłaszam swój udział w konkursie dla nauczycieli wrocławskich szkół i placówek oświatowych  

w ramach obchodów roku Tadeusza Różewicza pt. Limeryk o Tadeuszu Różewiczu, organizowanym przez 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Dolnośląską Bibliotekę Publiczną  

im. T. Mikulskiego.  

Tym samym przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do udziału  

w konkursie.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.   

  

 

________________________________  

data i podpis uczestnika 

  

Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy. W związku z prze-słaniem pracy 

konkursowej nie naruszam praw autorskich osób trzecich.  

Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy konkursowej przez czas 

nieokreślony na terytorium całego świata poprzez: utrwalanie i zwielokrotnianie pracy w wersji papierowej i 

elektronicznej; wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora oraz 

wyświetlanie pracy pod adresami domenowymi Organizatora; wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; publiczne 

wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie 

pracy lub jej egzemplarzy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności poprzez publikację pracy na stronie internetowej Organizatora 

https://wcdn.wroc.pl/www/. 

 

 

________________________________  

data i podpis uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych: imienia, nazwiska, nazwy placówki oświatowej oraz informacji 

o zajętym miejscu w klasyfikacji konkursu lub otrzymanym wyróżnieniu - na stronie internetowej Organizatora 

https://wcdn.wroc.pl/www/ - w celu poinformowania o wynikach konkursu. 

 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie.  

  

 

 ________________________________  

data i podpis uczestnika 

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę pisząc na adres e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl  

lub składając pismo w sekretariacie Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania 

danych realizowanego przed jej wycofaniem. 

https://wcdn.wroc.pl/www/
https://wcdn.wroc.pl/www/
mailto:poczta@wcdn.wroc.pl

