
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

„Znam tę powieść” 

 

Organizator: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, 

 

Cel konkursu:  

 rozwijanie potrzeb i nawyków czytelniczych, 

 promowanie ciekawych książek, 

 promocja biblioteki i Tygodnia Bibliotek, 

 

 

Uczestnicy:  osoby dorosłe, 

 

 

Kryteria oceny: poprawne rozpoznanie pięciu tytułów powieści i ich autorów, 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs adresowany jest do dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Przemęt. 

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie odgadnąć na podstawie fragmentów utworów tytuły 

książek i ich autorów. 

3. Uczestnik konkursu wysyła tylko jedną kartę zgłoszenia z odpowiedziami. 

4. Poprawne odpowiedzi należy przesłać jako załącznik na adres biuro@gckib.org.pl                   

do dnia 15.05.2020 r. 

5. W temacie maila należy zamieścić KONKURS – ZNAM TĘ POWIEŚĆ. 

6. Do pracy należy dołączyć ręcznie wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie 

skanu lub zdjęcia. 

7. Kontakt telefoniczny i e-mail (65) 619 34 86 

 

Ocena prac: 

 

1. Odpowiedzi zostaną ocenione przez powołaną Komisję Konkursową. 

mailto:biuro@gckib.org.pl


2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

3. Wyłonieni laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 

4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.gckib.org.pl                            

do dnia 22.05.2020 r., laureaci zostaną poinformowani mailowo. 

5. O terminie i formie wręczenia nagród dla laureatów konkursu Organizator 

poinformuje na stronie internetowej GCKiB w Przemęcie www.gckib.org.pl                           

oraz na profilu https://www.facebook.com/gckibprzemet/ 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia uczestnika konkursu. 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Fragmenty pięciu powieści. 
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                         KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

GMINNY KONKURS PT. „ZNAM TĘ POWIEŚĆ” 

 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania .…………………………………………………………………. 

 

Numer telefonu  ………………………………………………………………………. 

 

Podaj tytuły i autorów podanych fragmentów powieści: 

 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że treść regulaminu jest mi znana. 

 

 

…………………………………………. 

(data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udziału w konkursie pt. „Znam 

tę powieść” organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie oraz w 

celach promocyjno-marketingowych. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
1
 na mój udział w konkursie na zasadach określonych 

w regulaminie konkursu. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
1
 na przetwarzanie moich danych osobowych objętych 

zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam
1
 zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie: 

a) zbierania i przetwarzania informacji o wynikach konkursu, 

b) publikowania listy laureatów i wyróżnionych uczestników na stronie internetowej, profilu 

facebook organizatora, Gminy Przemęt oraz w informatorze „Kurier Przemęcki”, 

c) publikowania udziału w uroczystych podsumowaniach konkursu oraz nagraniach telewizji 

Leszno (zdjęcia, materiał filmowy itp.). 

 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam
1
 zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

wizerunku autora przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, w tym w 

szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej GCKiB prowadzonej                                                     

za pośrednictwem: 

a) wystaw organizowanych przez GCKiB, 

b) witryny internetowej GCKiB, 

c) profilu facebook GCKiB, 

d) telewizji Leszno, 

e) witryny internetowej Gminy Przemęt, 

f) informatora „Kurier Przemęcki”. 

 

1
 niepotrzebne skreślić 

…………………………………………. 

(data i podpis 

 

 

 



 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH : 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka                          

w Przemęcie ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Natalia Ratajewska kontakt: ochronadanychosobowych24@gmail.com 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i 

przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej 

GminnegoCentrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. 

4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród 

w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. 

5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: 

- umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

- umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

- opublikowanie informacji o laureatach, 

- archiwizację dokumentów. 

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym                          

i archiwach przez czas określony w tych przepisach. 

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; s 

- prostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, 

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa) 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania 

Konkursu. 

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposob zautomatyzowany, w tym 

profilowaniu. 

________________________________________ 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO; 

[2] ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) 

[3] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.2.1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fragment pierwszy 

 

,,Pan Wojski z Tadeuszem idą pod las drogą 

I jeszcze się do woli nagadać nie mogą. 

Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło, 

Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło, 

Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze 

Gospodarza, gdy prace skończywszy rolnicze, 

Na spoczynek powraca. Już krąg promienisty 

Spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty, 

Napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa, 

Cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa; 

I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu, 

Słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu; 

Wtem zapadło do głębi; jeszcze przez konary 

Błysnęło jako świeca przez okienic szpary 

I zgasło. I wnet sierpy gromadnie dzwoniące 

We zbożach i grabliska suwane po łące 

Ucichły i stanęły: tak pan Sędzia każe, 



U niego ze dniem kończą prace gospodarze.” 

 

Fragment drugi 

,,Księżna Danuta spojrzała na dorodną postać Zbyszka, lecz dalszą rozmowę przerwało 

przybycie zakonnika z klasztoru, który powitawszy księżnę, począł jej pokornie wymawiać, 

że nie przysłała gońca z oznajmieniem o swoim przybyciu i że nie zatrzymała się w 

klasztorze, ale w zwyczajnej gospodzie, niegodnej jej majestatu. Nie brak przecie w 

klasztorze domów i gmachów, w których nawet pospolity człowiek znajdzie gościnę, a cóż 

dopiero majestat, zwłaszcza zaś małżonki księcia, od którego przodków i pokrewnych tylu 

dobrodziejstw opactwo doświadczyło. 

Lecz księżna odpowiedziała wesoło: 

- My jeno tu nogi wstąpili rozprostować, a na ranek trzeba nam do Krakowa. Wyspaliśmy się 

w dzień i jedziemy nocą dla chłodu, a że to już kury piały, nie chciałam pobożnych 

zakonników budzić, zwłaszcza z taką kompanią, która więcej o śpiewaniu i pląsach niżeli o 

odpocznieniu myśli. 

Gdy jednak zakonnik nalegał ciągle, dodała: 

- Nie. Tu już ostaniem. Dobrze czas na słuchaniu świeckich pieśni zejdzie, ale na jutrznię do 

kościoła przyjdziemy, aby dzień z Bogiem zacząć. 

- Będzie msza za pomyślność miłościwego księcia i miłościwej księżnej - rzekł zakonnik. 

- Książę mój małżonek dopiero za cztery albo pięć dni zjedzie. 

- Pan Bóg potrafi i z daleka szczęście zdarzyć, a tymczasem niech nam, ubogim, wolno 

będzie choć wina z klasztoru przynieść. 

- Radzi odwdzięczym - rzekła księżna. 

Gdy zaś zakonnik wyszedł, poczęła wołać: 



- Hej, Danusia! Danusia! wyleź no na ławkę i uwesel nam serce tą samą pieśnią, którą w 

Zatorze śpiewałaś.’’ 

 

Fragment trzeci 

,,Odtąd mało pamiętał o sklepie i o swoich książkach, lecz ciągle szukał okazji do widywania 

panny Izabeli w teatrze, na koncertach lub na odczytach. Uczuć swoich nie nazwałby miłością 

i w ogóle nie był pewny, czy dla oznaczenia ich istnieje w ludzkim języku odpowiedni wyraz. 

Czuł tylko, że stała się ona jakimś mistycznym punktem, w którym zbiegają się wszystkie 

jego wspomnienia, pragnienia i nadzieje, ogniskiem, bez którego życie nie miałoby stylu, a 

nawet sensu. Służba w sklepie kolonialnym, uniwersytet, Syberia, ożenienie się z wdową po 

Minclu, a w końcu mimowolne pójście do teatru, gdy wcale nie miał chęci - wszystko to były 

ścieżki i etapy, którymi los prowadził go do zobaczenia panny Izabeli.                                                                                                                    

Od tej pory czas miał dla niego dwie fazy. Kiedy patrzył na pannę Izabelę, czuł się absolutnie 

spokojnym i jakby większym; nie widząc - myślał o niej i tęsknił. Niekiedy zdawało mu się, 

że w jego uczuciach tkwi jakaś omyłka i że panna Izabela nie jest żadnym środkiem jego 

duszy, ale zwykłą, a może nawet bardzo pospolitą panną na wydaniu. A wówczas przychodził 

mu do głowy dziwaczny projekt:                                                                                                                        

" Zapoznam się z nią i wprost zapytam: czy ty jesteś tym, na co przez całe życie czekałem?... 

Jeżeli nie jesteś, odejdę bez pretensji i żalu..."  W chwilę później spostrzegał, że projekt ten 

zdradza umysłowe zboczenie. Kwestię więc: czym jest, a czym nie jest, odłożył na bok, a 

postanowił, bądź co bądź, zapoznać się z panną Izabelą.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fragment czwarty 

–Tak pięknie opowiadasz, Nisiuniu – rzekła Stefania któregoś deszczowego wieczoru, z 

podziwem słuchając ośmioletniego dziecka, które ubierało w słowa to, co podpowiadała 

wyobraźnia. – Aż szkoda, że twoich historii słucham tylko ja. Może spisałabyś którąś? Tę o 

sarenkach na przykład? 

Dziewczynka otworzyła szeroko oczy, zaskoczona i zmieszana. 

– Ale… ja nie umiem, Buniu – wyszeptała. 

Kobieta nic na to nie odrzekła, po prostu wstała z fotela, gdzie wyszywała serwetkę, słuchając 

Weroniki, przeszła do pokoju, który służył za gabinet, bibliotekę i spokojne miejsce, w 

którym udzielała okolicznym dzieciom korepetycji, po czym wróciła z cienkim kajecikiem, 

oprawionym w kolorowy papier. Podała go wnuczce. 

– Jestem pewna, że potrafisz tak pięknie pisać, jak opowiadać. 

Dziewczynka ujęła zeszyt w ręce i… po raz pierwszy poczuła TO COŚ. Ciche wołanie 

historii, która chce być napisana. Głos, który słyszą tylko ci, co kochają książki. Weronika do 

nich należała. Od razu pobiegła do biblioteki, gdzie stało duże, stare biurko z ciemnego dębu, 

wgramoliła się na krzesło, pod pupę podłożyła jej babcia poduszkę, bo przecież biurko 

wykonano dla dorosłego człowieka, a nie takiej drobiny, ujęła długopis i… wysuwając 

koniuszek języka, jak zawsze gdy była czymś przejęta, zaczęła spisywać słowa, które rwały 

się na papier.  

Stefania patrzyła na dziewczynkę długą chwilę. Z uśmiechem i tak wielką miłością, aż serce 

zaczęło ją kłuć w proteście, bo obok miłości pojawił się strach, co będzie, jak dziecko straci. 

A potem wyszła po cichu, przymykając drzwi.                                                                                                                                              

Zdążyła dokończyć robótkę, a Weronika pisała. Upiekła ciasto drożdżowe na kolację, a 

dziecko ani razu nie oderwało się od swojej opowieści. Aż zaniepokojona zajrzała do pokoju 

– może Weroniczka zasnęła z głową na biurku? Nie! Dziewczynkę zastała tak, jak ją 

zostawiła parę godzin temu: z koniuszkiem języka, pomagającym wyobraźni wymyślać, a 

dłoniom pisać.’’ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fragment piąty 

,,Otworzył oczy i było w nich widać głód, nie przestraszyłam się jednak. Tylko moje ciało 

zareagowało odruchowo: serce zaczęło bić szybciej, a mięśnie się napięły. 

- Żałuję - powiedział Edward cicho - żałuję, że nie możesz poczuć tego, co ja czuję. Tej 

złożoności targających mną emocji, tego zamętu, jaki mam w głowie. 

Powolnym ruchem odgarnął mi włosy z twarzy. 

- Opowiedz mi o tym. 

- Raczej nie potrafię. Mówiłem ci już, z jednej strony jest głód, pragnienie. Pożądam twojej 

krwi. To takie żałosne. Sądzę, że to akurat jesteś w stanie zrozumieć, przynajmniej do 

pewnego stopnia. Byłoby ci łatwiej - uśmiechnął się nieco zjadliwie - gdybyś była 

narkomanką czy kimś takim. 

Ale to nie wszystko. - Dotknął palcami moich warg i znów przeszedł mnie dreszcz. - Do tego 

dochodzą jeszcze inne pragnienia. Pragnienia, których nie znam i których nie rozumiem. 

- Cóż, istnieje możliwość, że wiem, o co ci chodzi, lepiej, niż ci się to wydaje. 

- Nie jestem przyzwyczajony do ludzkich odruchów. Często się tak czujesz? 

- Jak teraz przy tobie? - Przełknęłam ślinę. - Nie. To pierwszy raz. 

Ujął moje dłonie. Wydały mi się takie kruche w jego silnym uścisku. 

- Nie wiem, jak mam się zachowywać, gdy jestem tak blisko ciebie - przyznał. - Nie wiem, 

czy potrafię być tak blisko. 

Dając mu znać oczami, co zamierzam uczynić, pochyliłam się ostrożnie do przodu i oparłam 

policzkiem o jego nagi tors. Milczał, słychać było tylko jego oddech. 

- Tyle wystarczy - szepnęłam, zamykając oczy. 

Bardzo ludzkim gestem przycisnął mnie mocniej do siebie, wtulając jednocześnie twarz w 

moje włosy. 

- Dobrze ci idzie - zauważyłam. 

- Kryje się we mnie wiele człowieczych instynktów. Są schowane głęboko, ale gdzieś tam są. 

Zastygliśmy tak znów na dłuższą chwilę. Chciałam, żeby to trwało wiecznie, i zastanawiałam 

się, czy i on myśli podobnie. Po pewnym czasie zdałam sobie jednak sprawę, że słońce znika 

powoli za koronami drzew, a te rzucają coraz dłuższe cienie.’’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


