
 

I Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Aleksandra 

Gałuszki  

O ziemio, matko nasza! 

 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 
1. Organizator : Gmina Szczurowa, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w 

Szczurowej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Woli 

Przemykowskiej. 

 

2. Patronat: Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, Muzeum Skarbiec Ziemi Kłodzkiej. 

3. Cele konkursu : 

 przywracanie pamięci o skazanym na zapomnienie w Polsce Ludowej poecie Józefie 
Aleksandrze Gałuszce,  
 

 rozpowszechnianie wśród uczniów poezji urodzonego w Szczurowej Józefa 
Aleksandra Gałuszki, 

 
 kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności 

recytatorskich, 
 
 kształtowanie wśród uczniów postaw patriotyzmu oraz wrażliwości i empatii, 

 
 promowanie twórczości artystów związanych z ziemią szczurowską.  



 
4. Uczestnicy : 

konkurs  skierowany jest do uczniów klas V - VIII szkoły podstawowej. Każdą szkołę może 

reprezentować maksymalnie 2 uczniów.  Zasięg konkursu to szkoły podstawowe z gminy 

Szczurowa. 

W celu wyłonienia uczestników, którzy wezmą udział w konkursie, szkoły mogą 

organizować niezależne od organizatora wewnętrzne eliminacje.  

 

5. Przebieg konkursu: 

 Konkurs ma charakter stacjonarny, 

 konkurs ma charakter jednoetapowy, 

 uczestnik zobowiązany jest do wybrania (z listy wierszy dostarczonych wraz z 

regulaminem do szkół) i wyrecytowania jednego wiersza, 

 uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatora. Po naradzie nastąpi 

ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród. 

 Po wszystkich recytacjach, a przed ogłoszeniem werdyktu jury, będzie miała miejsce 

prelekcja Pana Dariusza Giemzy – kustosza Muzeum Ziemi Kłodzkiej dotycząca życia 

i twórczości Józefa Aleksandra Gałuszki. 

 

6. Kryteria oceny: 

 interpretacja i opanowanie wiersza, 

 dykcja, 

 ogólny wyraz artystyczny (artykulacja, tempo, dynamika). 

 

    7. Nagrody: 

 dla wyróżnionych i laureatów przygotowano dyplomy, książki, a także nagrody 
rzeczowe. 

8. Harmonogram konkursu: 

 zgłoszenie (załącznik nr 1) oraz zeskanowaną zgodę pełnoprawnego opiekuna na 

wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka (załącznik numer 2) należy 

przesłać na adres mail: biuro@gck-szczurowa.pldo dnia 5kwietnia 2023 roku 

(środa). 

 



 BARDZO WAŻNE: Każde otrzymane zgłoszenie organizator potwierdza drogą 

mailową. W razie nieotrzymania potwierdzenia odbioru zgłoszenia prosimy o 

ponowne przesłanie. W razie dalszych problemów lub pytań prosimy o kontakt 

telefoniczny. 

Tel. do organizatora:14 671 40 50 lub 14 671 53 02. 

 

 

 Konkurs odbędzie się 14 kwietnia 2023 roku (godz. 17.00). Miejsce: Pałac 

Kępińskich w Szczurowej. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 

terminu, o czym zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy konkursu.  

 

 


