


„Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej” 
 
 

“Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.  
Nie damy pogrześć mowy,  
Polski my naród, polski lud,  
Królewski szczep piastowy.” 

Maria Konopnicka 

Tylko Kobieta, czuła matka, uznana poetka i  
wielka patriotka mogła napisać te słowa. 

Za jej przykładem przybliżajmy  
młodemu pokoleniu wartości patriotyczne,  

miłość do ojczyzny. 
Ten konkurs podnosi, utrwala, celebruje  

te treści wśród dzieci i młodzieży. 

 

1.Nazwa konkursu: 
 
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 
„ Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”  
 
2. Cele konkursu 
 
-popularyzowanie treści patriotycznych  
-budowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków 
- uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej 
- rozwijanie zdolności recytatorskich 
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze 
- zachęcanie do prezentacji scenicznych 

3. Zasady uczestnictwa 

W roku 2018 obchodzimy 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego  
Sejm RP ustanowił że lata 2017-2021 będą promować ideę upamiętnienia odzyskania i 
utrwalenia niepodległości w kraju i za granicą. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji 
Patriotycznej „ Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród” jest jedną z wielu form, które 
doskonale wpisują się w tę ideę. Podczas Konkursu mile widziane będą utwory 
upamiętniające wydarzenia z okresu uzyskania przez Polskę Niepodległości.  

 
 

 
 



Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych  
klas IV-VII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Konkurs ma formę prezentacji jednego utworu podnoszącego treści patriotyczne. 
Zwracamy się z prośbą do nauczycieli i opiekunów o dobór ciekawych i mniej znanych 
tekstów patriotycznych, ze względu na corocznie powtarzający się repertuar. 
Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 27.10.2017 r., na adres:  
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy,  
58-100 Świdnica, ul. Nauczycielska 2, e-mail; mdkswidnica@poczta.onet.pl  
lub przesłać na adres e-mail: chojnowska.mdkswidnica@onet.eu  
 
4. Przebieg konkursu 
 
Konkurs ma charakter trzystopniowy 
I etap- eliminacje szkolne (nauczyciel typuje do konkursu po 2 uczniów z klasy) 
I etap- powinien odbyć się w każdej szkole do dnia 26.10.2016 r.  
Każda szkoła typuje do II etapu 3 uczestników.  
II etap- eliminacje miejskie odbędą się w Klubie "BOLKO" Świdnickiego Ośrodka Kultury 
 Pl Grunwaldzki 11 w dniu 06.11.2016 r.    
w kategoriach: 
godz. 10.00 szkoły podstawowe kl. IV -VI i VII   
godz. 12.00 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne   
 Jury konkursu typuje do finału 15 recytatorów ze wszystkich kategorii.  
III etap-finał miejski, odbędzie się 14 listopada o godz.10.00  
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43-Teatr  
Jury konkursu, spośród finalistów, wyłoni zwycięzców z każdej kategorii i przyzna 
nagrody. 
 
5. Kryteria oceny 
 
Jury powołane przez organizatora ocenia według następujących kryteriów. 
- dobór tekstu rzadko prezentowanego i mało znanego  
-dobór tekstu odpowiedni do wieku i predyspozycji  recytatora 
- interpretacja tekstu  
- kultura słowa 
-ogólny wyraz artystyczny  
 
 
6. Nagrody 
 
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom. 
Nagrodzeni recytatorzy otrzymują- dyplom, nagrodę.  
 
7. Organizatorzy: 
 
Młodzieżowy Dom Kultury, Urząd Miasta Świdnica, Świdnicki Ośrodek Kultury. 
W załączniku karta zgłoszenia. 
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