
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI T. RÓŻEWICZA 

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno -Turystycznych im. Unii Europejskiej  

w Jeleniej Górze  

mają zaszczyt zaprosić Państwa na piątą edycję spotkania - konkursu 

poświęconego Tadeuszowi Różewiczowi 
 

TRóżewicz powraca. 

Odsłona piąta. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, prosimy Państwa 

– nauczycieli języka polskiego o zgłaszanie uzdolnionych uczniów 

zainteresowanych twórczością Tadeusza Różewicza, lubiących interpretować 

głosowo utwory literackie, na spotkanie  konkursowe poświęcone poecie i jego 



twórczości.  Zapraszamy 18 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 do Zespołu Szkół 

Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze. Tym razem postanowiliśmy 

pozostać tylko przy recytacji – zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. 

 

Regulamin międzyszkolnego konkursu dla szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej 
Górze, ul. Piłsudskiego 27, 58-500 Jelenia Góra. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
każda szkoła może zgłosić do konkursu 3. uczestników.  

3. Celem konkursu jest: 
- popularyzacja wiedzy o Tadeuszu Różewiczu  
- popularyzacja twórczości Tadeusza Różewicza 

- kształtowanie i doskonalenie interpretacji głosowej utworów  

4. Uczestników konkursu zgłaszają nauczyciele do 3.04.2023  e-mailowo na adres 
biblioteka@ekonom.jgora.pl Prosimy podać następujące dane: nazwę i adres szkoły, imię i 
nazwisko nauczyciela zgłaszającego ucznia, imię i nazwisko uczestnika konkursu, tytuł 
wiersza wybranego przez uczestnika do recytacji (dowolny tekst T. Różewicza), adres e-
mail kontaktowy i kontaktowy nr telefonu (mile widziany nr telefonu nauczyciela), 
organizator zobowiązuje się do wykorzystania nr telefonu i adresu e-mail tylko na 
potrzeby konkursu i zobowiązuje się nie udostępniać go osobom trzecim. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konkursu.  
6. Organizacja konkursu recytatorskiego: konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach 

wiekowych (SP i szkoły ponadpodstawowe), o kolejności występowania zdecyduje 
losowanie.  

7. Komisja powołana przez organizatorów wybierze uczestników wyróżniających się 
recytacji. Organizator zastrzega sobie możliwość wylosowania jury spośród opiekunów. 

8. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają nagrody i dyplomy. Wyniki konkursu zostaną 
zamieszczone na stronie www.ekonom.jgora.pl oraz na stronach lokalnych mediów.  

9. Prosimy o podpisanie przez pełnoletnich uczestników lub opiekunów uczestników 
niepełnoletnich załączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na 
wykorzystanie wizerunku (strona szkoły, media) w czasie trwania konkursu oraz 
dostarczenie dokumentu przy rejestracji w dniu przeprowadzenia konkursu. 

Organizatorzy konkursu: nauczyciele j. polskiego i  nauczyciele bibliotekarze w ZSEiT: 

mgr Agnieszka Kumek-Łozińska  

mgr Hanna Mikuła,  

mgr Marzena Owsiana - Czepiel 

mgr Piotr Paliński,  

mgr Małgorzata Sokołowska,  

Kontakt: biblioteka@ekonom.jgora.pl lub 607240598 lub 502537851 

  

mailto:biblioteka
http://www.ekonom.jgora.pl/

