
                                        

                                            ZAPROSZENIE 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych, nauczyciele języka 
polskiego  oraz biblioteka szkolna serdecznie zapraszają do udziału                                       
w Powiatowym konkursie „Ksiądz Jan Twardowski i świat jego wierszy”. 
Proponujemy uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych                                                     
i ponadgimnazjalnych Tarnowa oraz Powiatu Tarnowskiego zmagania 

konkursowe w różnych kategoriach, a następnie zapraszamy na uroczystość ogłoszenia wyników                                        
i wręczenia  nagród, organizowaną we współpracy  z nauczycielami innych tarnowskich szkół  7 kwietnia 
2017 r.  

Cele konkursu: rozbudzanie i utrwalanie zainteresowań czytelnictwem, pogłębienie znajomości biografii                  

oraz dorobku artystycznego księdza Jana Twardowskiego, rozwijanie zdolności literackich, plastycznych                                    

i recytatorskich młodzieży, rozwijanie umiejętności wykorzystania technik multimedialnych.  

                                                                                                                                                                                              

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie bierze udział młodzież z podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 

szkół Tarnowa i powiatu tarnowskiego. 

2.  Zgłoszenia i wszelkie uwagi prosimy kierować na adres mailowy: m.s.zseg@interia.pl 

3. Wszystkie prace zawierające informacje o ich autorze (imię, nazwisko, klasa, szkoła – adres, 

telefon, imię i nazwisko nauczyciela –opiekuna) prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych do 30 marca 2017 r. 

4. Oceny recytacji, prac literackich i plastycznych oraz wyników quizu dokonywać będzie jury,                  

w skład którego wchodzić będą nauczyciele z różnych szkół i pracownicy instytucji kulturalnych 

Tarnowa. 

5. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy, które odbiorą osobiście w trakcie 

uroczystości podsumowania konkursu 7 kwietnia 2017 r. Informacja o ich sukcesie zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej: zseg@zseg.tarnow.pl 

6. Organizator nie zwraca kosztów podróży, przekazanych prac literackich, fotograficznych, 

plastycznych, multimedialnych. 

7. Tematem konkursu są: Życie i twórczość księdza Jana Twardowskiego. Odbywa się on                        

w kategoriach przeznaczonych dla uczniów na poszczególnych etapach kształcenia.   

8. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje będą umieszczone na stronie ZSEG: 

zseg@zseg.tarnow.pl 

9. Uczestnicy konkursu posiadają zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo                            

w konkursie i przetwarzanie danych osobowych na potrzebę konkursu wg wzoru na stronie 

ZSEG.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                              

GIMNAZJUM 

 Konkurs recytacji oraz piosenki do wiersza ks. Jana Twardowskiego  - 5 kwietnia 2017 r.  

 Praca literacka 

 Praca plastyczna 

 Prezentacja multimedialna 

I. Konkurs recytatorski obejmuje dwie kategorie:                                                                                                                    
Recytacja dwóch utworów ks. Jana Twardowskiego (wyłącznie wykonawcy indywidualni, najwyżej po 
dwóch reprezentantów z danej szkoły); Poezja śpiewana – jeden utwór (wykonawcy indywidualni lub 
zespoły do 5 osób).  
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Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa uczniów w konkursie do 30 marca 2017 r.  w sekretariacie głównym ZSEG 
lub na adres mailowy m.s.zseg@interia.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie informacji: 

l.p Imię i nazwisko 

ucznia 

klasa Szkoła – adres, telefon, mail, 
nazwisko nauczyciela - opiekuna 

Tytuły dwóch 
utworów 

Czas wykonania (do 
6 minut) 

Kategoria (recytacja, piosenka) 

Recytatorzy prezentują dwa utwory autorstwa ks. J. Twardowskiego - wiersze lub fragmenty prozy. Dozwolone 
są wszystkie formy wyrazu scenicznego, jeżeli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów.  

KRYTERIA OCENY RECYTACJI: Dobór repertuaru; Interpretacja; Ogólny wyraz artystyczny; Celowość użycia 
środków pozasłownych wspomagających interpretację np. dźwięk, rekwizyt, kostium, inne. 

Wykonawcy poezji śpiewanej prezentują jeden utwór. Może to być utwór z muzyką skomponowaną przez 
wykonawcę lub inną osobę, a także z muzyką publikowaną. W przypadku prezentacji utworu znanego, 
posiadającego określony kształt wykonawczy, uczestnik powinien opracować nową, własną interpretację. 
Dopuszcza się półplayback (CD-AUDIO, mini disc). Czas trwania występu nie może być dłuższy niż 5 minut.  

II. Praca literacka – tematy do wyboru: 

1. Ważne pytania, na które odpowiedzi znajduję w twórczości ks. Jana Twardowskiego. 

2. Portret człowieka wierzącego w poezji ks. Jana Twardowskiego.  

III. Praca plastyczna:  

Plastyczna interpretacja wybranego wiersza/wierszy  ks. Jana Twardowskiego         

Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, 

wydzieranka - do wyboru przez uczestnika konkursu. Format prac plastycznych – dowolny. 

I. Prezentacja multimedialna: Ksiądz Jan Twardowski i świat jego wierszy.  (Na płytkach CD) 

Każda praca powinna zawierać następujące informacje:  Imię i nazwisko autora, wiek, klasa; Placówka, 
adres, telefon; Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę. 
Tytuł/tytuły utworów, do których nawiązano w pracy. 

Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania , trafność doboru tematu i materiału literackiego, jakość, 
estetyka, stopień trudności, oryginalność.  

Prace literackie, plastyczne oraz prezentacje multimedialne prosimy przekazywać do sekretariatu głównego 
ZSEG do dnia 30 marca 2017 r. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w trakcie uroczystego 
podsumowania konkursu. Nie będą one zwracane autorom.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie oraz w otwartej dla wszystkich 
zainteresowanych uroczystości podsumowania konkursu połączonej z wykładem oraz występami 

laureatów  7 kwietnia 2017 r.  

                                                                        

                                                                Organizatorzy: Dyrekcja ZSEG i nauczyciele j. polskiego:                             
Krystyna Gawdzińska, Anna Gąsior, Anna Pojedyniec,                                                                                                               

Maria Sienicka, Małgorzata Skrabacz. 
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