
Ku pamięci w 100. rocznicę urodzin pisarza…. 

 

 

 

 
 

                        Ludwik Jerzy Kern  

     (1920-2010) 

1. Założenia ogólne Konkursu: 

Celem Konkursu Recytatorskiego jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na potrzebę 
pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie wyobraźni młodego czytelnika; rozbudzenie do 
pięknego, sugestywnego recytowania, mówienia, utrwalenia umiejętności poprawnego, 
jasnego i logicznego formułowania myśli.  Zapraszamy do prezentacji wierszy i fragmentów 
utworów z twórczości Ludwika Jerzego Kerna. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, 
sugestywne, prezentowane barwną i piękną polszczyzną. 

2. Regulamin 

1. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie kl. I  Szkoły Podstawowej. 
2. Konieczne jest opanowanie pamięciowe dowolnego wiersza lub fragmentu wybranego 

utworu z twórczości Ludwika Jerzego Kerna. 
3. Zgłoszenia uczestników można składać w Czytelni Oddziału Dziecięcego Biblioteki 

Publicznej w Dzielnicy Wawer do dn. 17.03.2020 r. (wtorek) 
4. Warunkiem oceny wystąpienia ucznia jest płynne zaprezentowanie, wyrecytowanie jednego 

wiersza lub fragmentu dowolnego utworu Jerzego Ludwika Kerna przed Jury. W zawodach 
każdy uczeń otrzymuje do swojej dyspozycji czas na zaprezentowanie uprzednio wybranego 
i zgłoszonego utworu.  Suma punktów zdobytych w przesłuchaniach zdecyduje o zajęciu 
miejsca w Konkursie.  Uczestnicy mogą zilustrować recytowaną treść odpowiednimi 
rekwizytami. 

5. Zawody recytatorskie odbędą się dnia 31.03.2020 r. o godz. 10.00 (wtorek) w Czytelni 
Oddziału Dziecięcego przy ul. Trawiastej 10, w Warszawie. 

6. W czasie występu innych uczniów nie wolno przeszkadzać ani podpowiadać. 
7. Wyniki oceny Jury nie podlegają dyskusji i zmianom. 
8. Za zajęcie I, II, III miejsca przyznane zostaną dyplomy i nagrody książkowe. 
9. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

Konkursu danych osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

10. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę zamieszczanie danych osobowych na 

stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Konkursu 

w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu. 

12. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązany jest poinformować o 

zachodzących zmianach zgłoszone do Konkursu placówki. Nadesłanie zgłoszenia jest 

równoważne z akceptacją powyższego Regulaminu. 

Organizator: 
Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Wawer 
m. st. Warszawy 
Oddział Dziecięcy 
ul. Trawiasta 10 
04-618 Warszawa 
tel. 815-33-21 w. 25 



 

Przygotowując się do Konkursu Recytatorskiego możesz skorzystać z następujących 
książek: 
 

1. Nosorożce w dorożce i inne wiersze 
2. Łapy, pióra i rymów całą fura 
3. Portret poety Ludwika Jerzego Kerna 
4. Ludwik Jerzy Kern dzieciom 
5. Same rodzynki 
6. Wiersze 
7. Wiersze cz. 1 
8. Mądra poduszka : wiersze dla dzieci 
9. Menażeria kapitana Ali 

10. Ferdynand Wspaniały 
11. Zbudź się, Ferdynandzie 
12. Wiersze pod choinkę  

 
... oraz wielu innych 


