
 Konkurs recytatorski „Poezja ks. Jana Twardowskiego” 

 

Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej zaprasza do udziału w XX powiatowym 

konkursie recytatorskim „Poezja ks. Jana Twardowskiego”.  

Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się 31 marca 2023r. (od godz.9.00 prezentacje 

uczniów kl. 1-3 szkoły  podstawowej, od godz. 10.00 klasy 4-6, od godz. 11.00 klasy 7-8). 

 Prosimy o staranny dobór repertuaru oraz zwrócenie uwagi na różnorodność  

w tematyce twórczości ks. Jana.  

 Prosimy również o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wytypowanie nie więcej 

niż trzech najlepszych recytatorów w każdej kategorii wiekowej. 

 

Zgłoszenia uczestników (karta zgłoszenia poniżej) prosimy nadsyłać faxem: 81 880 50 80  do 

szkoły lub mailem na adres osoby odpowiedzialnej za konkurs: chodoladorota@wp.pl, nie 

później jednak niż do 24.03.2023r.  

  

 

 

 

Celem konkursu jest przede wszystkim uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno 

poezji, popularyzacja twórczości ks. Jana Twardowskiego oraz dbałość o kulturę słowa  

i umiejętność wyrażania siebie w słowie mówionym. 

 

Regulamin konkursu: 

 

1. Uczestnicy prezentują wiersz lub fragment prozy ks. Twardowskiego, czas recytacji 

nie powinien być krótszy niż 1 min ani dłuższy niż 3 min. 

2. Prezentacja powinna być wyłącznie recytacją. 

3. Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkę udziału w konkursie, natomiast laureaci – 

nagrody książkowe. 

4. Jury w ocenie recytacji będzie uwzględniać dobór repertuaru (jego wartość 

artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości głosowych recytującego), 

poprawność dykcji, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: 

mgr Dorota Chodoła, nauczyciel języka polskiego, tel. 693714271 

                                                                                 

Góra Puławska,31.01.2023r. 
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Karta zgłoszenia – konkurs recytatorski „Poezja ks. Jana Twardowskiego” 

 

 

Nazwa placówki : ……………………………………………………………… 

 

Klasa :…………………………………………………………………………… 

 

Repertuar: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej : ……………………………………………… 

Tel. kontaktowy : ......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XX powiatowym konkursie recytatorskim 

"Poezja ks. Jana Twardowskiego". Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin. Oświadczam, że 

wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego 

Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1), Ustawy 

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000).  

 

 

podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ........................................................................ 

 


