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REGULAMIN  

X POWIATOWEGO KONKURSU   

POETYCKA HERBACIARNIA 

 

 

 

"Nierządem Polska stoi" - nieźle ktoś powiedział; 

Lecz drugi odpowiedział, że nierządem zginie. 

Pan Bóg nas ma jak błaznów. I to prawdy blisko, 

Że między ludźmi Polak jest Boże igrzysko. 

 
K. Opaliński Na ogołocone ściany w obronę 

 
 

 

 

 

Mamy zaszczyt zaprosić na dziesiąte –  jubileuszowe spotkanie w ramach Poetyckiej 

herbaciarni. Bieżący rok jest rokiem Henryka Sienkiewicza. W marcu obchodziliśmy także 

215 rocznicę śmierci Ignacego Krasickiego. Obydwaj twórcy kreślili w swych dziełach 

portrety Polaków, oceniając ich i piętnując narodowe wady. 

 Zapraszamy zatem, by tej jesieni w aromacie pachnących herbat delektować się 

brzmieniem strof wierszy polskich poetów poświęconych kwestiom narodowym, a także 

wsłuchiwać się w  piosenki dotyczące szeroko rozumianej polskości. 

 

Poetycka herbaciarnia obejmuje 2 konkurencje: 
 

I. Konkurs recytatorski. 

II. Konkurs poezji śpiewanej. 

 

Termin:    29 listopada 2016 roku 

Miejsce:  aula Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu 

Kontakt:   Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu 

   ul. Granitowa 130     

43-155 Bieruń 

  tel/fax.032/216-29-81 

Szczegółowe informacje: Katarzyna Polak, Joanna Krakowiecka, Klaudia Szołtys 

 lub na stronie www.pzsbierun.pl  ( zakładka projekty ) 

 

Chętnych serdecznie zapraszamy,  

 na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!  

http://www.pzsbierun.pl/
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Konkurs recytatorski 
I.ORGANIZATOR: 

    Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu. 

II.CELE KONKURSU: 

 pogłębianie wiedzy o literaturze i sztuce 

 rozwijanie zainteresowań literackich 

 rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji i tekstów prozatorskich 

 poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w duchowym życiu człowieka 

 kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich 

 rozwijanie zdolności twórczych 

III.ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych: 

A. Uczniowie klas  szkoły podstawowej  

B. Uczniowie klas gimnazjalnych 

C. Uczniowie klas ponadgimnazjalnych 

2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników, wyłonionych drogą eliminacji. 

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. 

4. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt), jeśli służą 

one twórczej interpretacji, nie mogą jednak zdominować przekazu (oceniana jest recytacja , a nie gra 

aktorska). 

5. Prezentacje recytatorskie oceniać będzie powołane przez organizatora JURY według  następujących 

kryteriów: 

 dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz ich dobór do możliwości wykonawczych 

uczestnika) 

 interpretacja utworów  

 kultura słowa 

 ogólny wyraz artystyczny 

 stopień opanowania pamięciowego tekstu 

IV.ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia wraz z kartą uczestnictwa należy przesłać do 20 listopada 2016 r. na adres : 

           Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu 

           ul. Granitowa 130 

                    43-155 Bieruń 

 z dopiskiem : „Poetycka herbaciarnia. Konkurs recytatorski”                                            

tel/fax.032/216-29-81 

 

lub na adres poczty elektronicznej: kswachta@wp.pl 

 

2. Karta uczestnictwa powinna zawierać: 

a. nazwę szkoły 

b. adres szkoły 

c. imię i nazwisko opiekuna                                                        

d. imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł wybranego utworu 

V.TERMINY: 

1. Konkurs odbędzie się  29 listopada 2016r. o godz. 9.00. w auli szkolnej. 

2. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu. 

mailto:kswachta@wp.pl
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Konkurs poezji śpiewanej 
I. ORGANIZATOR: 

    Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu. 

II. CELE KONKURSU: 

 rozwijanie zainteresowań literackich i muzycznych 

 rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji śpiewanej 

 poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w duchowym  

życiu człowieka 

 kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności  interpretacyjnych i 

wokalnych 

 rozwijanie zdolności twórczych 

III. ZASADY UCZESTNICTWA:  

1. Konkurs organizowany jest z podziałami na kategorie wiekowe. 

a. Uczniowie klas szkoły podstawowej  

b. Uczniowie klas gimnazjalnych 

c. Uczniowie klas ponadgimnazjalnych 

2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników, wyłonionych drogą eliminacji. 

3. Uczestnik prezentuje 1 wybrany przez siebie utwór poezji śpiewanej dotyczący zagadnienia szeroko 

rozumianej polskości. 

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. 

5. Prezentacje wokalne oceniać będzie powołane przez organizatora JURY według  następujących 

kryteriów: 

 dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika) 

 interpretacja utworów  

 kultura słowa 

 ogólny wyraz artystyczny 

 stopień opanowania pamięciowego tekstu 

6. Utwory mogą być wykonywane a’ capella, z podkładem muzycznym, przy akompaniamencie 

własnym lub akompaniatora 

7. Podczas Poetyckiej herbaciarni nie mogą być prezentowane utwory wykonywane uprzednio w innych 

konkursach lub zawodach (może to być podstawą do zdyskwalifikowania uczestnika lub zespołu). 

8. Oceniany jest tylko wokalista, akompaniator nie jest uczestnikiem konkursu. 

IV. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia wraz z kartą uczestnictwa należy przesłać do 20 listopada 2016 r. na adres : 

           Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu 

           ul. Granitowa 130 

                    43-155 Bieruń                

z dopiskiem : „Poetycka herbaciarnia. Konkurs poezji śpiewanej”              tel/fax.032/216-29-81 

 lub na adres poczty elektronicznej: kswachta@wp.pl 

2. Karta uczestnictwa powinna zawierać: 

a. nazwę szkoły. 

b. adres szkoły 

c. imię i nazwisko opiekuna                                                        

d. imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł wybranego utworu 

3. Należy podać informację o wymaganiach sprzętowych niezbędnych do odtworzenia podkładu 

muzycznego. 

VI. TERMINY: 

1. Konkurs odbędzie się  29 listopada 2016 r. o godz. 9.00. w auli szkolnej. 

2. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu. 

mailto:kswachta@wp.pl
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KARTA   ZGŁOSZENIA  UCZESTNIKA  
POETYCKIEJ HERBACIARNI 

 

KONKURS 

 

 Zaznaczyć 

właściwe   

 Recytatorski 

 Poezji śpiewanej 

NAZWISKO I IMIĘ 

UCZESTNIKA 
 

 

 
KATEGORIA 

WIEKOWA 
 A 

 B 

 C 

PEŁNA NAZWA 

SZKOŁY 

 

 

KLASA 

 

 

 

 

ADRES SZKOŁY 

 

 

 

 

 
TELEFON SZKOŁY 

 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

OPIEKUNA 
 

 
TEL.KONTAKTOWY 

OPIEKUNA 
 

 
TYTUŁ UTWORU 

 
 

 
AUTOR UTWORU 

 
 

 
CZAS TRWANIA 

UTWORU 
 

WYMAGANIA 

SPRZĘTOWE* 
 

* dotyczy konkursu poezji śpiewanej 
 


