Podkowa Leśna, 1 lutego 2017 r.
Informujemy uprzejmie, że XVII edycja

Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza
organizowanego przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego Marka Wieżbickiego zatytułowana

Bolesław Leśmian i jego światy
w tym roku odbędzie się w dniach 22 – 24 maja
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV–VI szkół podstawowych, gimnazjów, liceów
i szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów.
Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 10 maja 2017 – Dyrekcje szkół zgłaszających i Państwa
Nauczycieli prowadzących przygotowania do konkursu prosimy o przeprowadzenie eliminacji
szkolnych i przysłanie kart zgłoszeń uczestników – zdobywców I, II i III miejsca etapu szkolnego do
Muzeum na adres:
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1,
e-mail e.cieslak@stawisko.pl do dnia 10 maja 2017 r.

Terminy XVII Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza
Warsztaty recytatorskie w Muzeum:
24 kwietnia (poniedziałek) 10.00 – 13.00, prowadzący: Agata Meilute, Jerzy Łazewski,
28 kwietnia (piątek) 10.00 – 13.00, prowadzący: Magdalena Warzecha, Joanna Cichoń-Dąbrowska
Liczba miejsc na warsztatach ograniczona (50 osób jednego dnia) – prosimy o zgłaszanie
Uczestników telefonicznie lub e-mailami do 10 kwietnia.
Finały konkursowe
22 maja (poniedziałek)
godz. 10.00 – 12.30
godz. 13.00 – 15.00

uczniowie szkół podstawowych kl. IV, V i VI
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

24 maja (środa)
godz. 10.00 – 14.30

uczniowie gimnazjów

Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu 25 maja 2017 na stronie internetowej Muzeum.
9 czerwca (piątek) o godzinie 11.00 zapraszamy Laureatów, ich Nauczycieli i Rodziców na uroczyste
ogłoszenie werdyktu jury połączone z rozdaniem nagród i popisem nagrodzonych.
Główną nagrodą konkursu w tym roku jest wycieczka dla Zdobywców I i II miejsca oraz
ich Nauczycieli do Iłży (zamek biskupów krakowskich i „malinowy chruśniak”) i Lublina (Muzeum
J. Czechowicza i Zamek Lubelski), która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku.
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