
V DIECEZJALNY
 KONKURS RECYTATORSKI

 POEZJI JANA PAWŁA II
„SŁUCHAJCIE MOICH PIEŚNI”

„O wasz jestem, wasz jestem, sercem jestem całym - 
Słuchajcie moich pieśni, słuchajcie mej mowy!”

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Grębkowie

zaprasza uczniów wszystkich gimnazjów
z terenu Diecezji Siedleckiej
do wzięcia udziału 
w Konkursie Recytatorskim 
Poezji Jana Pawła II



V DIECEZJALNY KONKURS RECYTATORSKI
 „SŁUCHAJCIE MOICH PIEŚNI”

I. CELE KONKURSU
− popularyzacja twórczości literackiej Karola Wojtyły/Jana Pawła II oraz poezji o Ojcu 

Świętym,
− rozwijanie zdolności twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich uczniów,
− integracja szkół noszących imię Jana Pawła II.

II. REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział gimnazja należące do Rodziny 

Szkół Jana Pawła II.
2. Każda szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie formularza drogą 

elektroniczną do 8 V 2015r. na adres:  gimnazjum_grebkow@poczta.onet.pl
w temacie prosimy wpisać: „Konkurs Recytatorski”

3. Każda szkoła zgłasza maksymalnie po dwie osoby.
4. Czas nie powinien przekraczać 8 minut (można korzystać z podkładu muzycznego).
5. Uczestnicy konkursu przygotowują jeden utwór autorstwa Karola Wojtyły/ Jana Pawła II lub 

związany z postacią Ojca Świętego dowolnego autora bądź własnego autorstwa.
6. Konkurs odbędzie się w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie 

ul. Szkolna 1, dnia  20 maja 2015r. Początek o godz. 10.00.
7. Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

     III. KRYTERIA OCENIANIA
1. Oceniając recytatora jurorzy będą brali pod uwagę:

− dobór repertuaru
− czas recytacji
− kulturę słowa
− interpretację utworu
− ogólny wyraz artystyczny

2. Uczestnik może otrzymać od każdego jurora od 1 do 5 punktów. Punkty będą sumowane.

    IV. NAGRODY
Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla laureatów i osób wyróżnionych przez jury, a dla 
każdego uczestnika i jego opiekuna pamiątkowy dyplom oraz poczęstunek.

Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem telefonu 25 793 03 74. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Organizatorzy

mailto:gimnazjum_grebkow@poczta.onet.pl


pieczątka szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 
NA  KONKURS RECYTATORSKI 

  „SŁUCHAJCIE MOICH PIEŚNI”

Nazwa i adres szkoły.............................................................................................
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................

UCZESTNICY KONKURSU

Imię i nazwisko 
ucznia Repertuar Imię i nazwisko 

opiekuna


