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 Konkurs Recytatorski 

Poezji 

Bożonarodzeniowej

Gminny Ośrodek Kultury
Bliżyn, 17 grudnia 2019r.

                 



Zapraszamy do wzięcia udziału w  Konkursie Recytatorskim 
Poezji Bożonarodzeniowej.

Tradycja literacka  w poezji bożonarodzeniowej 
zapoczątkowana została na przełomie XVI i XVII wieku.

W latach szczególnie trudnych dla naszej ojczyzny 
w szopce betlejemskiej pojawiały się postacie z historii Polski, 

przemawiające w duchu patriotycznym.
Sięgnijcie do tych najstarszych, starych, młodych i najmłodszych 

utworów pełnych miłości, radości, jasności i świętości.
Czy jest coś czego dzisiaj możemy uczyć się  z tej  poezji?

Odpowiedzią niech będzie ten konkurs i wiersz księdza 
Jana Twardowskiego„W kropki zielone”:

Nie malujcie Matki Bożej w stajence betlejemskiej
stale tylko na niebiesko i różowo
z niebieskimi oczami
ni to ni owo

Tyle było wtedy w Betlejem złotego nieba
aniołów białych w oknie
pstrokatych ptaszków za progiem

Założę, się , że ktoś świece zapalił
przed brązowym żłóbkiem
jak czerwoną lampkę przed Bogiem

Osiołek podskakiwał na czarnych kopytkach
wół seplenił w fioletowym cieniu
święty Józef rudych proroków kąpał 
w srebrnym strumieniu

Nim Ci Mamusiu – myślał Jezus - 
kupią koronę
lepiej ci w zwykłej szarej bluzce
w kropki zielone.

R e g u l a m i n 

1. Konkurs  jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum i przedszkoli z terenu gminy Bliżyn, i będzie przebiegał 
w czterech kategoriach:

Kat. I - przedszkolaki
Kat. II – uczniowie klas 0 – III 
Kat. III – uczniowie klas IV – VI
Kat. IV – uczniowie kl. VII - VIII

2. Tematyka utworów musi być związana z Bożym Narodzeniem.

3. Każdy uczestnik  przygotowuje po dwa utwory do prezentacji.

4. Organizator  powoła komisję, która dokona oceny konkursowej. 
Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

5. Ocenie podlega: - estetyka słowa – dykcja - ogólny wyraz artystyczny.

6. Każda placówka może wystawić po pięciu uczestników w każdej kategorii.

7. Konkurs odbędzie się  17 grudnia 2019 r. o godz. 10  00  w  siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.

8. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. 

9. Zgłoszenia do konkursu wraz ze zgodą rodzica/opiekuna uczestnika 
należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 11 grudnia br.
na adres:            Gminny Ośrodek Kultury
                            Plac Broel-Platerów 4
                             26 – 120 Bliżyn
lub mailowo na adres gokblizyn@wp.pl

        Uwaga!
        Przyjmujemy również zgłoszenia osób, które reprezentują samych siebie .
        Karty zgłoszenia do pobrania na stronie GOK www.gokblizyn.pl
        
     10.Koszty udziału i ubezpieczenia uczestników pokrywa instytucja delegująca.
      
     11.Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
          osobowych uczestnika oraz wykorzystanie jego wizerunku w materiałach
          promocyjnych, o czym szkoła zgłaszająca powinna poinformować rodziców
          uczestnika. Klauzule informacyjne dot. ochrony danych osobowych
          uczestników wydarzeń organizowanych przez GOK w Bliżynie na stronie.
          www.gokbliżyn.pl 
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