
 
 

Wiosenne porządki 
  

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 
wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 

lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 
- Zaczynamy wiosenne porządki.  

  
Skoczył wietrzyk zamaszyście, 

pookurzał mchy i liście. 
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 

powymiatał brudny śnieżek. 
  

Krasnoludki wiadra niosą, 
myją ziemię ranną rosą. 

Chmury, płynąc po błękicie, 
urządziły wielkie mycie, 
a obłoki miękką szmatką 
polerują słońce gładko, 

aż się dziwią wszystkie dzieci, 
że tak w niebie ładnie świeci. 

  
Bocian w górę poszybował, 
tęczę barwnie wymalował,  

a żurawie i skowronki 
posypały kwieciem łąki, 

posypały klomby, grządki 
i skończyły się porządki. 

 
 Jan Brzechwa 
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REGULAMIN 
KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 
I.  ORGANIZATORZY: 
 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. 

Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu, 
 Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, 
 Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, 
 Urząd Miasta Jarosławia. 

 
 
II.  CELE KONKURSU: 

 
 krzewienie kultury języka polskiego, 
 popularyzowanie poezji, 
 doskonalenie sztuki recytatorskiej. 
 
III. ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

 
 konkurs zostanie przeprowadzony w formie turnieju 

recytatorskiego w 2 kategoriach wiekowych: 
1. Uczniowie szkół podstawowych klas I – III, 
2. Uczniowie szkół podstawowych klas IV – VII. 

 w każdej kategorii wiekowej może wystąpić 2 uczestników, 
reprezentujących swoją szkołę, 

 repertuar recytatora powinien zawierać jeden wiersz 
nawiązujący do tematyki wiosennej (można wykorzystać 
repertuar zgromadzony w Bibliotece Pedagogicznej). 
 

IV. KRYTERIA OCENY: 
 

 jury oceniać będzie uczestników konkursu w dwóch 
kategoriach wiekowych, 

 jury przy ocenie uczestnika będzie brało pod uwagę: 
 dobór repertuaru, 
 interpretację, 
 kulturę słowa. 

 
 laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez  

patronów konkursu - Starostę Jarosławskiego Pana Tadeusza 
Chrzana oraz Burmistrza Miasta Jarosławia Pana Waldemara  
Palucha . 
  
 

V. TERMIN KONKURSU: 
 

Konkurs odbędzie się w 22 marca 2018 r. o godz. 10 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu,  

Pl. Mickiewicza 6. 
 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do  
20 marca 2018 r. na adres:  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu  

Filia w Jarosławiu, Os. Armii Krajowej 21,  
37-500 Jarosław  

 lub mailowo: jaroslaw@pbw.org.pl 
INFORMACJE O KONKURSIE pod numerem telefonu: 

 (016) 627 12 60. 



 

Konkurs Recytatorski 
„Wiosna w sercu, wiosna wkoło” 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 
 

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

………………………………………………………………………… 
 
2. Nazwa Szkoły......................................................................... 
 
3. Klasa....................................................................................... 
 
4. Tytuł utworu, autor.......................................................... 
 
....................................................................................................  
 
.................................................................................................... 
 
5. Imię i nazwisko nauczyciela 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
ORAZ ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE 

WIZERUNKU  
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka  
 
 
............................................................................................  

(imię i nazwisko) ucznia  
 
 

.............................................................................................  
 (nazwa szkoły)  
 
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu Filię 
w Jarosławiu, która jest ich administratorem. Dane 
wykorzystane będą do celów organizacyjnych konkursu. 
Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 
wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 
obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć, za 
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie zgodnie z celami 
zamieszczonymi w regulaminie konkursu. 
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