
ZAPROSZENIE 

 

 
 

XXI Ogólnopolski  Konkurs  Krasomówczy  
im. Wojciecha Korfantego  

 
 
Hasło XXI Ogólnopolskiego  Konkursu  Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego 
brzmi: „Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”. 
  
Adresatami są uczniowie wyższych klas SP oraz szkół średnich (w wieku 13-20 
lat).  
Zadaniem uczestnika jest przygotowanie i wygłoszenie 5-minutowego przemówienia 
nawiązującego do podanego hasła przewodniego. 
 
Organizator konkursu: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach Związek 
Górnośląski w Katowicach, partnerzy: Związek Górnośląski w Katowicach, 
Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej w Krakowie, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ            
„Via Linguae” oraz Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. 
 
Cel konkursu: Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy jest przedsięwzięciem 
edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym 
wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości       
w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa    
w życiu publicznym. 
 
Konkurs ma charakter trzyetapowy:  
Eliminacje lokalne –  dla szkół z polskim językiem nauczania w RC - 25 lutego 2019r.            
o godz. 9.00 w Centrum Pedagogicznym w Czeskim Cieszynie; 
Eliminacje regionalne –  4 marca 2019r. o  godz. 11.00 w auli Polskiego Gimnazjum           
im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie; 
Finał  - 8 marca 2019r. w Sejmie Śląskim w Katowicach.  Podczas finału jury wyłania 
laureatów i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia.  
  
Zgłoszenia należy przesyłać na adres kubiczek@pctesin.cz  w terminie do 8 lutego 
2019r. 
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko  
nauczyciela (opiekuna), koniecznie adres (e-mail). 
   
Wszystkie informacje o konkursie (również regulamin), znajdują się na stronach 
internetowych konkursu: http://www.krasomowczy.pl/pl/ Uprzejmie prosimy                   
o zapoznanie się z regulaminem. 
 
UWAGA! Na eliminacje zapraszamy widownię – nauczycieli, rodziców, kolegów. 
Przewidziana jest również nagroda publiczności. Warunkiem jest udział podczas wszystkich 
przesłuchań. 

 
 



Proponujemy również konsultacje, 
 
które mogą stać się inspiracją i wskazówką metodyczną w trakcie przygotowań 
do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym.  
 
Konsultacje (indywidualne lub w grupie zainteresowanych osób) przeznaczone 
są dla uczniów, jak również nauczycieli, przygotowujących swoich uczniów do konkursu 
krasomówczego. 
Podpowiemy, jak zbudować poprawny wizerunek mówcy, jak dbać o emisję głosu                  
i dlaczego tak ważna jest retoryka. Wskażemy również, na co zwraca uwagę JURY 
konkursu. 
 
Termin – do uzgodnienia (kubiczek@pctesin.cz) 


