
Regulamin: 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-III. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji: wiersz religijny i fragment 

z Ewangelii wg św. Łukasza. Czas występu nie może przekroczyć 3 minut. W 

konkursie mogą brać udział dzieci, które nie występowały we wcześniejszych 

edycjach. 

3. Kryteria oceny: 

a. dobór repertuaru (dostosowany do możliwości wykonawczych uczestnika) 

b. interpretacja utworu 

c. ogólny wyraz artystyczny 

4. Szkolne eliminacje odbędą się 28.10.2022 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej im. 

św. Joanny Beretty Molli ul. Stelmachów 137 w sali teatralnej. 

5. Do etapu międzyszkolnego zostaną wytypowani uczniowie, którzy zajmą I i II 

miejsca w etapie szkolnym. 

6. Etap międzyszkolny odbędzie się 10.11.2022 r. o godz. 10.30 w Publicznej Szkole 

Podstawowej Sióstr Salezjanek os. Kościuszkowskie 7. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych na 

potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póź. zm.) 

8. Organizatorami XII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego ,,I Bóg stworzył… 

poezję, czyli o Księdze Rodzaju i nie tylko…” są: Lidia Czarnowicz, Małgorzata 

Mazanek, Barbara Jachymaczak. 

9. Osobami odpowiedzialnymi za eliminację szkolną są Jolanta Serafin i Katarzyna 

Szulc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersz: Miłość - Jan Twardowski 

Jest miłość trudna 

jak sól czy po prostu kamień do zjedzenia 

jest przewidująca 

taka co grób zamawia wciąż na dwie osoby 

niedokładna jak uczeń co czyta po łebkach 

jest cienka jak opłatek bo wewnątrz wzruszenie 

jest miłość wariatka egoistka gapa 

jak jesień lekko chora z księżycem kłamczuchem 

jest miłość co była ciałem a stała się duchem 

i ta co nie odejdzie - bo znów niemożliwa 

 

Ewangelia wg św. Łukasza 6, 27-31 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was 

nienawidzą. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają, i módlcie się 

za tych, którzy was oczerniają. Temu, kto cię uderzy w policzek, 

nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz nie odmawiaj i tuniki. 

Dawaj każdemu, kto cię poprosi, i nie dopominaj się zwrotu od tego, 

kto bierze twoją własność. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak 

wy im czyńcie. 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersz: Wybaczyć - Jan Twardowski 

 

Święty Tomaszu niewierny 

ze mną było inaczej 

On sam mnie dotknął 

włożył dłonie w rany mego grzechu 

bym uwierzył że grzeszę i jestem kochany 

Bóg grzechu nie pomniejsza ale go wybaczy 

 

za trudne 

i po co tłumaczyć 

 

Ewangelia wg św. Łukasza 5, 12-13 

Uzdrowienie trędowatego 

Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty 

trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli 

chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, 

mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego 

ustąpił. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suplikacje - ks. Jan Twardowski 

Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty - 

Iżeś stworzył papugę, zaskrońca, zebrę pręgowaną - 

kazałeś żyć wiewiórce i hipopotamom - 

teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami - 

 

dzisiaj, gdy mi tak smutno i duszno, i ciemno - 

uśmiechnij się nade mną 

 

 

Ewangelia wg św. Łukasza 6, 20-23 

Błogosławieństwa 

A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 

«Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy 

królestwo Boże. 

Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie 

nasyceni. 

Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się 

będziecie. 

Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was 

wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego 

podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w 

owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo 

bowiem przodkowie ich6 czynili prorokom. 

 



Wiersz: To Bóg się zatrzymał Wiesław Janusz Mikulski 

 

To Bóg zatrzymał się przed tobą 

to On był kiedy myślałeś 

że to jest tylko zwykły nędzarz 

to Boga nakarmiłeś 

odartego z blasku i splendoru 

To Bóg zatrzymał się przed tobą 

kiedy o drogę ciebie pytał 

- Jemu podałeś swoją dłoń 

 

Ewangelia wg św. Łukasza 10, 25-28 

Miłość bliźniego 

A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, 

zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie 

wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? 

Jak czytasz?» On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, 

całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym 

swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus 

rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył» 


