
 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej 

XVI. edycja 

 

 

 

Konkurs odbędzie się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce 

Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego  

i całej Polski  

 

 

 

  

 
XVI. Spotkania z poezją w języku mniejszości narodowych 

 „Poezja źródeł” – dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych  
w literaturze pięknej 

  

  

  
Cele konkursu 

� Uwrażliwienie na piękno poezji religijnej 

� Poznanie literatury pięknej poprzez piękno poetyckiego słowa 

� Wskazanie na piękno duchowości prawosławnej 

� Upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich 

� Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej  

� Stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania wartościowych utworów poetyckich 

� Zaprezentowanie własnej interpretacji utworów poetyckich 

� Rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów. 

 

 

R  E G  U  L  A  M  I  N 

 
Zgłoszenia: 

    • Nauczyciel zgłasza do konkursu max. 5 uczniów z danej szkoły ostatecznie w terminie do 10 XI 2021r. 

     Karty zgłoszeń wraz z Oświadczeniem (Zał. 1) należy przesłać do organizatora na adres: 

Parafia prawosławna pw. Zaśnięcia NMP,   17-200 Hajnówka,  Dubiny, ul. Szkolna 2        
lub na adres mail: parafiadubiny@op.pl 

     • Etap szkolny nauczyciele przeprowadzają najpóźniej do 5 XI 2021r 

 

 

Uczestnicy konkursu: 

A. Uczniowie: przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, specjalnych 

B. Konkurs ma charakter otwarty  

 

 

Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach: 
A.  przedszkola ( oddział „ 0” ) 

B.  szkoła podstawowa kl. I – III 

C.  szkoła podstawowa kl. IV – VI; VII-VIII 

D.  szkoła średnia (ponadgimnazjalna, ponadpodstawowa) 

E.  szkoła specjalna 

 

 



 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

• Konkurs odbywa się w formie zdalnej 

• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje recytację dwóch wierszy w oryginale, powstałych w dowolnym 

okresie 

• Uczestnik przygotowuje obowiązkowo jeden z wierszy w języku mniejszości narodowych (np. rosyjskim, 

białoruskim, ukraińskim, łemkowskim i innych) 

• Kserowane teksty lub skany wybranych wierszy (z zaznaczeniem autora, roku powstania  i zbioru,  

z którego pochodzi dany utwór) wraz z kartami zgłoszeń należy nadesłać do organizatora Konkursu  

do 10 XI 2021 r.  

• Utwór należy nagrać (wideo) oraz wysłać na adres e-mail: parafiadubiny@op.pl ostatecznie do dnia  
15 XI 2021r. (do godz. 15.30) W przypadku problemów z wgraniem pliku ze względu na rozmiar można 

skorzystać ze strony: https://wetransfer.com/ 

• W nazwie pliku z nagraniem należy zapisać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę,nazwisko nauczyciela 

• Uczeń podczas nagrania recytacji powinien być w stroju galowym,  nie może korzystać z kartki i 

podpowiedzi. 

 

Aby zapewnić jakość techniczną nagrań prosimy zastosować następujące wskazówki: 

 

• Urządzenie nagrywające: kamera/aparat telefoniczny przy nagraniu powinien być ułożony w poziomie 

• Podczas nagrania najlepiej skorzystać ze statywu 

• Przy dostosowaniu  wysokości rozstawienia aparatu, sugerujemy by urządzenie było na wysokości wzroku 

osoby nagrywanej 

• Aby zachować spójność wszystkich nagrań sugerujemy, by w kadrze zmieściła się cała postać lub od pasa 

w górę, a nie tylko sama twarz recytującego  

• Dla zachowania lepszej jakości dźwięku w klasie/pomieszczeniu podczas nagrywania należy zapewnić 

ciszę 

 

Terminy Konkursu: 

 

• Nagrania recytacji uczniów do Konkursu nauczyciele przesyłają we wskazanym terminie pocztą e-mail 

• W  terminie: 16- 19 XI 2021 r. Jury Konkursu powołane przez organizatorów wyłoni Laureatów 

konkursu 

• W terminie 22-28 XI 2021 r. nagrania recytacji laureatów zostaną wyemitowane na portalu 

 www. cerkiew.pl 

 

Organizator: 

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach   

Współorganizatorzy: 

Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach   

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeń na stronie: 

www.katechezaorth.eu 

www.parafiadubiny.pl 

Zapraszamy. 

 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Podlaskiego 
 

 

 

 

 

 

 


