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KONKURS  OBJĘTY PATRONATEM PREZYDENTA 
MIASTA RZESZOWA 

 
Pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w 

 

XVI  Międzyszkolnym Konkursie  
Recytatorskim 

„POEZJA LAT WOJNY I OKUPACJI” 
 

Konkurs organizowany jest ku czci Patrona Szkoły Generała 
Stanisława Maczka oraz w celu rozpowszechniania wśród dzieci 

piękna polskich strof o patriotyzmie polskiego żołnierza.  
Ma również na celu rozwijanie talentów recytatorskich. 

 
Konkurs odbędzie się w dniu 12 grudnia  2022 roku                             

o godzinie 11.00 
 w Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie (mała sala gimnastyczna) 

 
Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie 

 do 5 grudnia 2022 roku. 
 
 
 
 

 
 
 
Organizatorzy : 
 
mgr Anna Pasek - Depa 
mgr Agnieszka Zygmunt 
 
 
                                                  Rzeszów, 16.11.2022 r. 



 

 

REGULAMIN 
XVI  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

 
„Poezja lat wojny i okupacji” 

 
dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej 

 
I. Konkurs ma na celu: 

 rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania do historii wśród uczestników 
konkursu poprzez popularyzację poezji patriotycznej; 

 upowszechnienie twórczości literackiej o patriotyzmie polskiego 
żołnierza; 

 nawiązanie kontaktów z innymi szkołami i placówkami oświatowymi.  
 
II. Warunki konkursu  
 
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas V-VIII ze szkół podstawowych. 
2. Szkołę może reprezentować 2 uczniów wyłonionych spośród chętnych  

w  eliminacjach wstępnych. 
3. Uczniowie przygotowują recytację wybranego przez siebie utworu 

mówiącego o patriotyzmie polskiego żołnierza 
4. Komisję konkursową powołuje dyrektor szkoły organizującej konkurs. 
5. Recytacja nie powinna przekroczyć 10 minut. 
6. W toku konkursu wyłoniony zostaje „Mistrz Recytacji” oraz przyznane     

zostaną miejsca: I ,II, III. 
7. Deklamator może uzyskać punkty od 1-6 za każdy z następujących   
    elementów: 

 dykcja; 
 poprawność językowa; 
 ogólny wyraz artystyczny. 

8. „Mistrz recytacji” oraz uczniowie , którzy zajmą I , II, III miejsce otrzymają    
nagrody rzeczowe. 

9. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do dnia 5 grudnia    
2022 roku do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie. 

 
 
 
                                                                            Organizatorzy  
 
                                                                   mgr Anna Pasek - Depa 
                                                                   mgr Agnieszka Zygmunt 
 
 
e-mail annpas.969@edu.erzeszow.pl 


