
 

           VII  Stachuriada 
             Powiatowy Konkurs  Poezji Śpiewanej  

     Organizator:                                                                                      
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Tomaszowie Lub. Waldemar Typek, 

         Doradca metod. języka polskiego Jacek Pawłucki. 

          
    Termin i miejsce:  12 kwietnia (niedziela!!!) 2015, godz.9.00,  

            Tomaszowski Dom Kultury! 
                                                                      

Cele konkursu: 
- popularyzacja twórczości Edwarda Stachury, 
- propagowanie wartości  zawartych  w   twórczości poety              
i  poszukiwanie  inspiracji twórczych, 
- zainteresowanie kulturą  żywego słowa i praktyczne  
doskonalenie  języka  polskiego,  
- prezentacja dorobku artystycznego i wspieranie debiutów                                
artystycznych, 
- zachęcenie do tworzenia współczesnych interpretacji                                       
muzycznych na bazie tekstów poetyckich Edwarda Stachury 
Warunki udziału:  
- przygotowanie i  prezentacja dwóch utworów, z których jeden 
jest obowiązkowo  dziełem E. Stachury (niewykonywanym 
wcześniej na konkursie przez zgłaszanego uczestnika),                 
a drugi, należy do tzw. nurtu „poezji śpiewanej”. 
-  warunkiem  udziału  jest   nadesłanie   karty   zgłoszenia                                                         
na  adres  organizatora  w  nieprzekraczalnym terminie  do                                                    
9 IV br. na adres szkoły. 
- do  udziału  w  konkursie  zapraszamy uczniów                                        
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu                                              
tomaszowskiego (młodzież występuje w dwóch kategoriach 
wiekowych), 
- w turnieju udział  biorą soliści lub zespoły;                                       
dopuszcza się własny akompaniament lub podkład muzyczny                                             
na CD lub innym nośniku.  
Ocena: 
- prezentacje  oceni jury powołane przez   organizatora. 
Nagrody: 
- za  najlepsze  prezentacje  zostaną  przyznane  nagrody  
rzeczowe;  każdy  uczestnik  otrzyma    dyplom za udział;    
Uwagi:  Przystąpienie  do  konkursu  oznacza  akceptację                                               
regulaminu. Organizator zastrzega prawo publikacji danych                                        
osobowych  oraz  zdjęć z imprezy. Ostateczna interpretacja                                   
regulaminu należy do organizatora. 
 

                                                       Tel.  kont.: Jacek Pawłucki, 601 313 399 

Kochani miłośnicy poezji śpiewanej! 

 

 

  Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do 
udziału w VII edycji konkursu! 

 

 

  Konkurs- jak w ubiegłym roku, odbywać się 
będzie w sali klubowej Tomaszowskiego Domu 
Kultury, ale tym razem w niedzielę! Po konkursie 
zaplanowaliśmy obiad dla uczestników i opiekunów 
(ok. godz.13.30) i ogłoszenie wyników o godz. 15 w 
sali głównej, zwanej kinową.        
 Poprosimy oczywiście laureatów                     
o zaprezentowanie nagrodzonych piosenek, wręczymy 
nagrody (jak zwykle cenne). 

        Gwiazdą VII „Stachuriady” będzie legendarna            
grupa „Bez Jacka”! Dzięki sponsorom- wstęp wolny!  

 

 Liczymy jak zwykle na niezawodne przybycie               
i możliwie liczne i szybkie zgłoszenia! 

 

P.S. Zachęcamy do poszukiwania rzadziej wykonywanych 
utworów, własnych interpretacji i nieszablonowych 
aranżacji. 

 

 

                                        
                                           



Karta zgłoszenia 
 
 VII Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej  „Stachuriada” 
 
Imię i nazwisko 

uczestnika…………………………………………… 

 

 
Adres, nazwa szkoły………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 
Imię i nazwisko opiekuna…………………………………. 

 
Repertuar: 
             
 1) E. Stachura…………………………………………… 

 

2)………………………………………………………… 

 

Akompaniament…………………………………………. 

 
Potrzeby techniczne……………………………………… 

 
 
Telefon do uczestnika……………………………………. 

  
              Wyrażam zgodę na  wykorzystanie mojego wizerunku oraz danych osobowych na 

potrzeby konkursu. 

 
                                                       ………………………………….. 
                                                        Podpis uczestnika/uczestników 

 

 
.................                                      ..................................  
Pieczątka szkoły                                         Dyrektor 

    

 

 
    VII  Stachuriada 

Konkurs pod patronatem Burmistrza 

Tomaszowa Lubelskiego! 

„Chwała temu co bez gniewu idzie 
Poprzez śniegi deszcze blaski oraz cienie 
W piersi pod koszulą - całe jego mienie 
Gloria! Gloria! Gloria!” 


