Uprzejmie informujemy, że

XX jubileuszowa edycja
Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza
organizowanego przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
pod patronatem
Starosty Powiatu Grodziskiego Marka Wieżbickiego
oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

odbędzie się w dniach 20 i 22 maja 2020 r.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, liceów i szkół
średnich wszelkich typów oraz – po raz pierwszy – wszystkich zainteresowanych recytacją.
Temat tegorocznej edycji brzmi:

Przełożone – polubione. Literatura światowa w polskich tłumaczeniach.
Teksty przygotowane na konkurs (zarówno poezja jak proza i dramat) powinny ukazywać
związki pomiędzy literaturami różnych narodów, wzajemne przenikanie się kultur oraz
mistrzostwo tłumaczy, bez pracy których nasza literatura i nasza wyobraźnia byłyby uboższe.
Jednocześnie prosimy Dyrekcje szkół i Państwa Nauczycieli prowadzących przygotowania do
konkursu o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wyłonienie laureatów I, II i III miejsca etapu
szkolnego. Na stronie www muzeum w zakładce Konkurs Recytatorski znajduje się formularz
zgłoszeniowy, który należy wypełnić dla każdego laureata i wysłać do dnia 14 maja 2020 r.
W razie wątpliwości, prosimy o kontakt: e-mail e.cieslak@stawisko.pl lub 22 758 93 63 w. 103
Terminy XX Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza
Wykład – konwersatorium dla nauczycieli
16 marca (poniedziałek), godz. 15.00 Daniel Zych – Literatura niepolska w polskiej szkole
Warsztaty recytatorskie dla uczestników
25 marca (środa) godz. 10.00–13.00 Magdalena Warzecha, Jerzy Łazewski
17 kwietnia (piątek) godz. 10.00–13.00 Jerzy Łazewski, Olga Sawicka
Liczba miejsc na warsztatach ograniczona (50 osób jednego dnia) – prosimy o zgłaszanie uczestników
telefonicznie lub e-mailami z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym.

Przesłuchania konkursowe
20 maja (środa)
godz. 10.00–12.30 uczniowie szkół podstawowych kl. IV–V
godz. 13.00–15.00 uczniowie szkół podstawowych kl.VI–VIII
22 maja (piątek)
godz. 10.00–14.30 przesłuchania uczniów szkół średnich i kategoria open
25 maja (poniedziałek)
ogłoszenie listy nagrodzonych na stronie internetowej Muzeum
Zakończenie konkursu
29 maja (piątek)
godz. 11.00 uroczyste ogłoszenie werdyktu jury połączone z rozdaniem nagród
i popisem nagrodzonych
Główną nagrodą konkursu dla zdobywców I i II miejsc oraz ich nauczycieli w tym roku jest
wycieczka do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie,
która odbędzie się 10 czerwca 2020 roku.
Organizatorka
Ewa Cieślak

Dyrektor Muzeum
Alicja Matracka-Kościelny

