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KONKURS RECYTATORSKI 

„Zobaczyć świat z innej strony…”  

 

Sylwetka ks. Władysława Piechoty 

Ks. Władysław Piechota (ur. 15.05.1951r.) 

- proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha 

w Grodźcu w latach 1987-2020, doktor teologii. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 1 czerwca 1975 r. W 1994 

r. wydał pierwszy tomik poezji Niech powstanie 

tęcza.     W 2000 r. zbiór pod przekornym tytułem Ja nie 

piszę  już wierszy, a w 2003 r. dwuczęściową antologię Poetą bywam…., zaś  

w 2010 r. tomik Miejsca odnalezione. W 2007 r. autor obronił dysertację 

doktorską z pogranicza teologii i literatury Duchowość wiejska, poświęconą 

powieści Chłopi W. St. Reymonta. W 2019 r. opublikował zbiór wierszy  

W prześwitach ciemności odnajduję światłość. Zamiłowanie do literatury łączy  

z pasją malarską i naukową. Ks. Wł. Piechota jest autorem wielu artykułów 

dotyczących duchowości publikowanych w Studiach Włocławskich. Obecnie 

przygotowuje pracę dotyczącą duchowości ks. Arcybiskupa Bronisława 

Dąbrowskiego. 

W 2021 r. wydał najnowszy tomik poezji pt. Dom ze światła i słowa, 

w którym wprowadza czytelnika w świat z pogranicza jawy i snu, ale jest daleki 

od beztroskich fantazji. W swoich lirycznych marzeniach zaprasza w przestrzenie 

nieogarnione do boskiego tanga na niebiańskim parkiecie. Proponuje wolność 

swobodną i wspólną podróż do Króla, drogę  na końcu której Dom. 

Jego poezja maluje życie prostą kreską i krzywą linią bezkresnym błękitem, 

dryfuje po niespokojnych  rzekach serca, zabiera na drugi brzeg istnienia. 

Pozostawia z pytaniem: 

który czas najważniejszy 

ten  na jawie 

czy śniony… 

ale i z przekonaniem, że w każdych okolicznościach tylko ręka Niewidzialnego 

ratunkiem. 
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Regulamin Konkursu Recytatorskiego 

 

Zobaczyć świat z innej strony… 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu 

Recytatorskiego pod nazwą Zobaczyć świat z innej strony..,, zwanego dalej 

Konkursem.  

2. Organizatorem i koordynatorem Konkursu jest Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie zwane dalej Organizatorem. 

3. Honorowy patronat nad konkursem objął Biskup Włocławski. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

5. Osoba do kontaktu: apiekarska@cdnkonin.pl, tel. 604443255. 

 

 Cele Konkursu 

 

Celem Konkursu jest: 

1) popularyzacja twórczości poetyckiej ks. Władysława Piechoty, kapłana 

diecezji włocławskiej, 

2) zainteresowanie uczniów poezją i rozwijanie wrażliwości na słowo 

poetyckie, 

3) odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, 

4) zachęcanie do przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy 

przed publicznością. 

 

Zasady udziału w Konkursie 

 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas VI - VIII 

oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatów: konińskiego, 

słupeckiego, kolskiego i tureckiego. 

mailto:apiekarska@cdnkonin.pl
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1) Każdy z uczestników przygotowuje do recytacji wybrany, ze wskazanych 

przez organizatora dwóch tomików poezji,  wiersz. Tomiki poezji 

umieszczone są na stronie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.  

2) Karty zgłoszeniowe (załącznik  nr 1 i nr 2) należy przesłać pocztą lub 

dostarczyć osobiście do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ul. 

Sosnowa 14, 62-510 Konin,  w terminie do 31 marca 2023 r. 

3) Zgłoszenie dostarczone po wyznaczonym terminie nie będzie brało udziału 

w Konkursie. 

4) Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych 

osobowych, o których mowa w zgłoszeniu jest niezbędne do 

rozstrzygnięcia konkursu.  

 

Przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs odbędzie się w siedzibie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Koninie, 19 kwietnia 2023 r., sala 209. 

2. Podczas Konkursu uczestnik prezentuje jeden dowolny utwór - wybrany  

z wierszy ks. Władysława Piechoty zamieszczonych na stronie CDN  

w Koninie. 

3. Uczestników Konkursu w poszczególnych kategoriach oceniać będzie 

profesjonalne jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody. 

4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny uczestnika zgodnie z kryteriami: 

znajomość tekstu, interpretacja tekstu (dykcja, intonacja, tempo recytacji, 

akcentowanie), ogólny wyraz artystyczny. 

5. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczestników. 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zakresie: imię i nazwisko ucznia oraz 

nauczyciela-opiekuna, nazwa szkoły. 

3. Wizerunek Laureatów Konkursu oraz ich Opiekunów może zostać 

opublikowany na stronach internetowych CDN w Koninie. 
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Zasady przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych w zakresie w jakim zostały one 

przekazane przez uczestników konkursu jest Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie. 

2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celach: 

a. przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu 

Recytatorskiego Zobaczyć świat z innej strony…,  

b. archiwalnych, 

c. promocji Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  

z wykorzystaniem wizerunku. 

3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą: 

a. na podstawie wyrażonej przez uczestników lub ich opiekunów 

prawnych zgody,  w zakresie wykorzystania wizerunku (załącznik nr 1 

i nr 2). 

4. W przypadku uzyskania przez uczestników tytułu laureatów dane osobowe 

w zakresie: imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela-opiekuna, wizerunek, 

nazwa szkoły, będą podawane do publicznej wiadomości. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 

1) Karta zgłoszeniowa Konkursu Recytatorskiego Zobaczyć świat z innej 

strony…(załącznik nr 1), 

2) Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu (załącznik  

nr 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRONAT HONOROWY 

   
 

Załącznik nr 1 

Karta zgłoszeniowa Konkursu Recytatorskiego „Zobaczyć świat z innej strony…” 

 

DANE UCZNIA  

Imię i nazwisko, klasa 

 

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

Tytuł tomiku oraz wiersza i numer strony 

 

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

Nazwa szkoły  

 

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

Imię i nazwisko oraz kontakt do nauczyciela opiekuna 

 

Ja, niżej podpisany uczestnik Konkursu Recytatorskiego „Zobaczyć świat z innej strony…”: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu w zakresie określonym 

regulaminem konkursu; 

2. oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. 

 

……………………………………………… 

Podpis uczestnika 

 

1. Jako rodzic/opiekun ustawowy uczestnika konkursu, wyrażam zgodę na złożenie przez 

uczestnika oświadczenia powyższej treści. 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie recytatorskim „Zobaczyć świat z 

innej strony…” 

3. Zgoda rodzica/opiekuna ustawowego jest wymagana, jeżeli uczestnik konkursu nie 

ukończył 18 roku życia. Bez podpisu opiekuna uczeń nie weźmie udziału w konkursie. 

 

……………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna ustawowego 
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Załącznik nr 2  

 

Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu 

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informujemy iż:  

 Administratorem danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, 

kod pocztowy 62- 510 adres e-mail: cdn@cdnkonin.pl +48 63 242 23 32. 

 Inspektorem ochrony danych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest Pani 

Ewa Galińska, kontakt: inspektor@osdidk.pl tel. 531 641 4253;  

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia 

Konkursu Recytatorskiego „Zobaczyć świat z innej strony…”, zwanego dalej konkursem, 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b c, d, e, f;  

 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie osoby związane z organizacją 

konkursu; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku szkolnego;  

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie wykluczenie z konkursu;  

 W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, 

wizerunek, nazwa szkoły będą podawane do publicznej wiadomości.  

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data, podpis nauczyciela opiekuna 

 

 

…………………………………………..………..………………………………… 

Miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna  

 

 

………………………………………………………………………………………..  

Miejscowość, data, podpis uczestnika 


