
KONKURS RELIGIJNY 

 

MARYJA – MATKA KOŚCIOŁA            
 

                   pod Honorowym Patronatem 

                     Burmistrza Miasta Świdnik 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie religijnym, który odbędzie 
się w maju 2013 roku. Przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: recytacji 
oraz wokalnej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. 

 
ORGANIZATOR 
Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 3w Świdniku 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku 

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku 

we  współpracy z Wydziałem do spraw Wychowania Katolickiego Kurii 

Metropolitarnej w Lublinie 

 

TERMIN 
Maj 2013 rok 
 
CELE 
 Inspirowanie do przeżywania głębi religijności maryjnej  
 Popularyzacja literatury i muzyki chrześcijańskiej 
 Integracja środowisk szkolnych 
 Stwarzanie młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych 

 
ZASADY UCZESTNICTWA 
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 



1. Kategoria recytatorska 
 Uczeń prezentuje jeden utwór poetycki lub fragment prozy o tematyce 

maryjnej. Czas recytacji do 5 minut. 
 

2. Kategoria wokalna 
 W przesłuchaniu mogą uczestniczyć: soliści, duety, zespoły wokalne oraz 

chóry. Obowiązuje wykonanie wokalne dwóch utworów poetyckich 
(jeden o tematyce maryjnej, drugi dowolny). Czas prezentacji wokalnej 
do 10 minut. 
 

Jury będzie oceniać: 
 Zgodność doboru repertuaru z regulaminem 
 Wartość artystyczną tekstu i kompozycji 
 Kryteria artystyczne :emisja głosu, dykcja, technika, stylistyka. 

 
ZASADY ORGANIZACYJNE 
 

1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia do 29 marca 
2013 roku , z dopiskiem  

Konkurs Religijny 
Maryja - Matka Kościoła  

na adres: 
Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 3 

ul. Jarzębinowa 6 
21-040 Świdnik 

Tel: 4688965 
Fax: 4689315 

E-mail: pryputniewicz_1@o2.pl 
 

2. Każda szkoła może zgłosić w obu kategoriach maksymalnie do dwóch 
uczestników. 

3. Przesłuchania uczestników odbędą się w auli Jana Pawła II w kościele 
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku. 
O terminie przesłuchań uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie 
lub pocztą elektroniczną do 15 kwietnia 2013 roku. 



4. Koncert laureatów odbędzie się 22 maja 2013 roku o godz.10.00 w auli 
Jana Pawła II w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła w Świdniku. 

5. Laureaci wszystkich kategorii konkursowych otrzymają dyplomy oraz  
nagrody rzeczowe, a przygotowujący ich do konkursu nauczycieli 
podziękowania. 

6. Informacje o konkursie religijnym będzie można znaleźć na stronach 
internetowych: 
www.zs2.świdnik.pl 
www.sosw.marsoft.com.pl 
 

7. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: 
Katarzyna Pryputniewicz nr tel. 814688965 
Iwona Oknińska nr tel. 814688945 
Ks. Piotr Mendel nr tel. 814688945 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

                   KONKURS RELIGIJNY 

 

             MARYJA – MATKA KOŚCIOŁA 
 
1.Imię i nazwisko ucznia  
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

2.Nazwa szkoły (dokładny adres z numerem telefonu i adresem email)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3.Kategoria recytatorska/wokalna 

……………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………… 

4.Tytuł utworu (krótki opis)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5.Imię i  nazwisko nauczyciela opiekuna  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………….. 

 
Podpis Dyrektora Szkoły          


