
 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie 
  zaprasza dzieci i młodzież  z  placówek oświatowych gminy Ulan – Majorat  

                                                     do udziału w                                                                                  

XXI Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego 
                          „SZMARAGDOWY PASIKONIK” 2019 
 

***  

                                                                                                          
XIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy 

ks. Jana Twardowskiego „Uśmiech Pana Boga” 
 

************************************************************* 

 

REGULAMIN 
 

„SZMARAGDOWY PASIKONIK” 2019 
Termin zgłoszeń upływa z dniem 21 listopada 2019 r. 

Konkurs odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie – Majoracie 

28 listopada 2019 r. o godzinie 10:30 

 
XXI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego 
                          „SZMARAGDOWY PASIKONIK” 2019 
jest integralną częścią wojewódzkiej XIX edycji Konkursu „Uśmiech Pana Boga”         

a więc stwarza szansę udziału w nim recytatorów z Gminy Ulan – Majorat. 
Terminy, założenia i kryteria oceny obu konkursów pozostają  spójne. 

 

*********************************** 

Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości ks. Jana Twardowskiego,                               

którego mądrość i dobro pomaga kolejnym pokoleniom rozstrzygać problemy… 

codzienności.   

Jest to poezja mówiąca o sprawach najbliższych, często drobnych, ale niezwykle 

ważnych dla naszego człowieczeństwa. Dlatego nie  burzy a buduje…                               

Przynosi  refleksję i nadzieję. 

Organizatorzy liczą, że i tym razem niezaprzeczalne wartości utworów poety, ich 

przesłanie skierowane do „dziecka w dorosłym” pomogą recytatorom i słuchaczom 

chociaż na chwilę zapisać się do… tej szkoły uczuć. 

Ta poezja nie jest tylko lekcją literatury, a przede wszystkim lekcją życia.                     

Oczekujemy, że kolejna edycja Konkursu, będzie recytatorskim repetytorium                        

z odwiecznie ważnych tematów… 



 

 

   

1.   Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych,  

2.  W Konkursie mogą  być prezentowane utwory poetyckie i  proza 

 ks. Jana Twardowskiego. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach artystycznych:    

 

Turniej recytatorski  

obejmuje kategorie wiekowe:                                                                                 

klasy I – III; IV – VI; VII - VIII szkoły podstawowej  

– repertuar obejmuje jeden utwór pisany wierszem lub prozą bądź kolaż tekstów;                           

czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut; 

 

Monodram  
obejmuje kategorie wiekowe:                                                                                 

klasy IV- VIII szkół podstawowych                  
 – za scenariusz monodramu niech posłużą Wam wiersze, opowiadania 
 i homilie ks. Jana. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

 

W  kategorii monodram prezentacja powinna być wzbogacona o środki teatralne – 

gest, muzykę, elementy scenograficzne – jeżeli posłużą one twórczej interpretacji.  

 

Kryteria oceny: 

              – wybór i dobór tekstów; 

              – dostosowanie repertuaru do wieku i  możliwości recytatora; 

              –  interpretacja utworów; 

              – kultura słowa. 

Spotkanie ma charakter konkursu.  

4.Organizatorzy zwracają się z prośbą  o przeprowadzenie eliminacji szkolnych. 
5.Organizatorzy powołają jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia 

  oraz wytypuje do konkursu wojewódzkiego w Łukowie 6 najlepszych prezentacji 

recytatorskich i 1 monodram. 

6. Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury                                       

w Ulanie – Majoracie do 21 listopada (termin nieprzekraczalny) 

 
 
 

Dodatkowe informacje: 
 

instruktor Sławomir Żyłka tel. 608 887 121 
 
 

 

 



 

 

 

 

     

Wojewódzki Konkurs Recytatorski 

Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego 

XIX „Uśmiech Pana Boga”                           
XXI  „Szmaragdowy pasikonik” 

 

 

                                                Karta zgłoszenia     

 
Imię i nazwisko recytatora* 
  
…………………………………………………………………………………… 

 

Placówka kultury; oświaty …………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 
Recytowane utwory (wypełnić właściwe): 
 

Turniej recytatorski : 
 

     ………………………………………………………………………………. 

 

     ……………………………………………………………………………….  

 
Monodram:  

 
………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………… 

 

 
 
Imię i nazwisko opiekuna – instruktora, tel. i e-mail: 

 
 …………………………………………………………………………………… 

 
*(  Prosimy o czytelne wypełnienie - drukowanymi literami ! )                                                                  

 

 

 


