
XI Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej  

„Uwielbiaj duszo moja Pana”  

z okazji obchodów XXII Dnia Papieskiego w Puławach  

„Blask Prawdy” (Veritatis Splendor) 

październik 2022 r. 

 

Zadanie dofinansowano z budżetów Województwa Lubelskiego, Powiatu Puławskiego i Miasta Puławy 
 

Organizatorzy:       Partnerzy: 

Stowarzyszenie „Rodzina”      Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach 

         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN 

         Zespół Szkół Technicznych 

          Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” 

         Parafia Świętej Rodziny 

 

 Głównym celem konkursu jest aktywne włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych w obchody XXII 

Dnia Papieskiego pod hasłem: „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł 

dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem 

wspomnianego dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi 

i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga  

i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego 

życia.  

Ojciec Święty zwraca uwagę, by w czasach szerzącego się sekularyzmu nie oddzielać wiary od moralności. 

Wiara powinna przenikać całe życie człowieka i być miernikiem dla kultury. Głoszenie nienaruszalności 

prawa Bożego i postrzeganie swojego życia w blasku prawdy Jezusa Chrystusa, to wezwanie do budowania 

prawdziwie ludzkiego świata, który wznosić można jedynie na fundamencie wyraźnego odróżniania dobra 

od zła i stanowczym sprzeciwie wobec moralnego relatywizmu. Więź między prawdą, wolnością człowieka 

a prawem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej sumieniu. 

 

Celem konkursu jest:

a) popularyzacja myśli zaczerpniętych z nauczania Jana Pawła II w świetle X encykliki „Blask 

Prawdy” Veritatis Splendor; 

b) kształtowanie wyobraźni poetyckiej; 

c) promowanie talentów; 

d) prezentacja poezji i prozy, w tym poezji i prozy religijnej szerszemu gronu odbiorców. 
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REGULAMIN 

I. Adresaci 

Zapraszamy do konkursu przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, studentów  

i wszystkich dorosłych miłośników recytacji z terenu miasta Puławy oraz województwa lubelskiego. 

 

II. Założenia programowe 

Zapraszamy recytatorów i ich instruktorów do poszukiwań repertuarowych wokół tematu: Jan Paweł II 

„Blask Prawdy” (Veritatis Splendor) w trzech aspektach: religijnym, rodzinnym i społeczno-historycznym. 

Uczestnicy prezentują repertuar z zakresu literatury religijnej, polskiej jak i obcej. Zachęcamy do wyboru 

tekstów ciekawych i wartościowych literacko.  
 

Recytatorzy prezentują jeden dowolnie  wybrany utwór poetycki lub prozatorski!!! 

Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji: uczniowie szkół podstawowych - do 5 minut, starsi - do 7 

minut. Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania dłuższych prezentacji. 

III. Kryteria oceny 

Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny: 

- wybór i dobór tekstu; 

- dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora; 

- interpretacja utworu; 

- kultura słowa; 

- ogólny wyraz artystyczny 

Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych: 

• dzieci w wieku przedszkolnym 
• dzieci ze szkół podstawowych: klasy I - III  
• dzieci ze szkół podstawowych: klasy IV – VI 
• dzieci ze szkół podstawowych: klasy VII – VIII 
• młodzież szkół średnich 
• dorośli  

Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Werdykt jury jest niepodważalny. 

 

IV. Zasady organizacyjne i terminy 

1. Karty zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 października 2022 r. w POK „Dom Chemika” na 

portierni w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dzień Papieski 2022 – konkurs recytatorski”. 

Zgłoszenia dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie.  

2. Konkurs odbędzie się 11 października 2022 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 im. KEN. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się 

dnia 16 października 2022 r.  w sali widowiskowej POK „Dom Chemika” o godz. 16.00.  

3. Szkoła/placówka może zgłosić maksymalnie po 5 recytatorów w każdej kategorii wiekowej. 

Prosimy o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych. 

 

V. Załączniki 
Nr 1 -karta zgłoszenia  
Nr 2 i 3 –oświadczenia 

 



Załącznik nr 1 
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Karta zgłoszenia 

 
Do udziału w konkursie w kategorii (właściwe podkreślić) 

 

1. dzieci przedszkolne 

2. dzieci ze szkoły podstawowej: klasy I - III  

3. dzieci ze szkoły podstawowej: klasy IV – VI 

4. dzieci ze szkoły podstawowej: klasy VII - VIII 

5. młodzież szkół średnich 

6. dorośli 

 Tytuł i autor utworu, rodzaj (wiersz czy proza), czas trwania 

 

…....................................................................................................................................................... 

 

 

1. Imię i nazwisko ….....................…...........................…………..................................................... 

 

2. Klasa............................................................................................................................................... 

 

3. Szkoła............................................................................................................................................. 

 

4. Telefon do szkoły........................................................................................................................... 

 

5. Adres szkoły................................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego, tel. kontaktowy. 

 

 .............................................................................................................. 

 

 

........................................................ 

                        (Podpis opiekuna/katechety*) 

 

 

* zaznaczyć w przypadku katechetów 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
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OŚWIADCZENIE RODZICA 

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka przez Stowarzyszenie „Rodzina”, ul. 

Piramowicza 12, 24-100 Puławy, w celu uczestnictwa w XI Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy 

Religijnej „Uwielbiaj duszo moja Pana” z okazji obchodów XXII Dnia Papieskiego w Puławach „Blask 

Prawdy” (Veritatis Splendor) październik 2022 r. 

 

Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych  

w Stowarzyszeniu „Rodzina”,  zamieszczoną w klauzuli RODO. 

 

 

 

Data:..............................            ……………….........................................................................................… 

                                                 (czytelne imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 
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OŚWIADCZENIE OSOBY DOROSŁEJ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Stowarzyszenie „Rodzina”, ul. Piramowicza 12,  

24-100 Puławy, w celu uczestnictwa w XI Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Religijnej „Uwielbiaj 

duszo moja Pana” z okazji obchodów XXII Dnia Papieskiego w Puławach „Blask Prawdy” (Veritatis 

Splendor) październik 2022 r. 

Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych  

w Stowarzyszeniu „Rodzina”,  zamieszczoną w klauzuli RODO. 

 

 

 

Data:..............................            ……………….........................................................................................… 

                                                                     (czytelne imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

  
 


