Konkurs oratorski – „Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy.”
Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
wraz z Miejskim Centrum Kultury serdecznie zapraszają do udziału w konkursie oratorskim,
inspirowanym twórczością Zbigniewa Herberta.
Celem konkursu jest wyeksponowanie roli języka w kulturze, w tym dowartościowanie
go jako czynnika kształtującego tożsamość narodową. Zważywszy zaś, że Sejm ustanowił
2018 Rokiem Zbigniewa Herberta, który uprawiał poezję bezkompromisową, z przesłaniem,
zakorzenioną w kulturach definiujących tożsamość Polaków, stał się inspiracją konkursu.
Konkurs odbędzie się 24 listopada 2018 r. w Galerii Fotografii MCK (kino
„Etiuda”). Zgłoszenia należy kierować na adres sorel4@wp.pl do 31 października
2018 r. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu, telefon do kontaktu,
e-mail, w przypadku uczniów – także nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) kategoria młodzież (adresowana do uczniów gimnazjów/ostatnich klas szkół
podstawowych oraz do uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
b) kategoria dorośli.
Zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie mowy improwizowanej inspirowanej
wylosowanym w trakcie konkursu cytatem ze Zbigniewa Herberta. Każdy uczestnik
ma 3 minuty na przygotowanie wypowiedzi.
Cytaty:
„Naród, który traci pamięć, traci sumienie.”
„Płynie się zawsze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmiecie.”
„Pisarz jest, a przynajmniej powinien być, po stronie poniżonych i pokrzywdzonych.”
„My, którzy jesteśmy dziedzicami zbrodni i przemilczeń, staramy się wymierzyć
sprawiedliwość przeszłości.”
5. „Kroniki jak zawsze opisują śmierć rycerzy i bohaterów, ale zgodnie z homerycką
tradycją obojętnie przechodzą koło stosów anonimowych ofiar.”
6. „(…) w mieście wybuchła epidemia instynktu samozachowawczego.”
7. „Rozum równa się szczęściu”.
8. „(…) idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach.”
9. „Człowiek jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy.”
10. „Podstawowym obowiązkiem intelektualisty jest myśleć i mówić prawdę.”
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Czas wystąpienia wynosi od 3 do 5 minut.

Ocenianiu poddane zostaną:
a) sposób interpretacji (czytelność intencji, konsekwencja w prowadzeniu tekstu),
b) realizacja zagadnienia, kompozycja tekstu, szczególnie sposoby i formy używanej
argumentacji, a także stylistyka wypowiedzi i nawiązanie kontaktu z audytorium,
c) sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm
wypowiedzi, stosowane pauzy, barwa i melodia głosu, akcent, intonacja, dynamika
wypowiedzi, przekaz emocji, gesty i mimika, opanowanie tremy,
d) oryginalność.
Na wszystkich uczestników czekają niespodzianki/nagrody.

Organizatorzy:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
KONKURSU ORATORSKIEGO
„Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy.”

Imię i nazwisko...........................................................................................................................
Adres

…………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………….
e-mail……………………………………………………………………………………………
Kategoria wiekowa : młodzież, dorośli (podkreślić właściwe)
Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna (w przypadku młodzieży)
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły (w przypadku kategorii młodzież)
…………………………………….........................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 r., poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie, wymienionych w Karcie
Zgłoszeniowej Uczestnika Konkursu, moich danych osobowych przez Organizatorów na
potrzeby z niniejszego konkursu.

podpis Uczestnika

podpis Opiekuna osoby niepełnoletniej

