
Rejonowy Konkurs Recytatorski  w Roku Świętego Józefa 
 
Twórczości Literackiej Karola Wojtyły– św. Jana Pawła II 
 
 
                                 „Miłość mi wszystko wyjaśniła” 
 
 
Patronat honorowy: 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak 
 
Organizatorzy: 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu 
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu 
 
Adresaci: 
Uczniowie szkół podstawowych diecezji sosnowieckiej, klasy VI-VIII 
 
Cele konkursu: 
- ukazanie bogactwa osobowości papieża św. Jana Pawła II przez 
obcowanie z jego twórczością literacką i jej wartościami etycznymi, 
moralnymi, patriotycznymi i dydaktycznymi 
- dzielenie się umiejętnościami recytatorskimi i talentem oratorskim 
- uwrażliwienie na kulturę żywego słowa 
- upamiętnienie 101 rocznicy urodzin Papieża Polaka 
 
Zasady uczestnictwa: 
- Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę uczestników 
- UWAGA! KONKURS ODBĘDZIE SIĘ ZA POŚREDNICTWEM 
ELEKTRONICZNYCH ŚRODKÓW PRZEKAZU. 
Uczestnicy nagrywają w formacie video MP4, własne wykonanie 
jednego, dowolnie wybranego utworu Karola Wojtyły - św. Jana 
Pawła II. Następnie przesyłają swój plik z nagraniem video MP4 na 
następujące adresy mailowe organizatorów: 
annamatusewicz@staszic.one.pl; michalorczyk@staszic.one.pl.  
Uwaga! Ze względu na duże rozmiary plików należy przesłać same 
linki do nagrań, pozwalające organizatorom na pobranie plików z 
nagraniami występu.-+ 
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- Termin przesłania nagrań upływa 18 maja 2021r. W mailu zawierającym 
link do nagrania konkursowego należy przesłać kartę zgłoszeniową oraz 
oświadczenia rodziców i zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
- Wyboru konkursowych utworów można dokonać korzystając z 
następujących publikacji: 
        Karol Wojtyła „Poezje, dramaty, szkice” 
        Jan Paweł II „Tryptyk rzymski” 
        lub innego dowolnego wydania dzieł poetyckich Karola Wojtyły 
 
Kryteria oceny: 
- Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (0-5 pkt) 
- Interpretacja tekstu (intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia (0-5 
pkt) 
- Kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie) (0-5 pkt) 
- Ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, oryginalność występu) 
(0-5 pkt) 
 
Uczestnik może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Łączny czas recytacji 
nie może przekraczać 5 minut. Recytacji może towarzyszyć tło muzyczne. 
 
Po otrzymaniu maila koordynator konkursu wyśle wiadomość 
potwierdzającą otrzymanie pracy. Informacje o wynikach konkursu, wraz z 
dyplomami i nagrodami, zostaną przekazane do szkół zgłoszonych 
uczestników do 30 maja 2021 roku. 
 
Koordynatorzy konkursu: 
mgr Anna Matusewicz- tel. 607-753-761 annamatusewicz@staszic.one.pl 
mgr Michał Orczyk – tel. 668-316-609    michalorczyk@staszic.one.pl 
 


