
„Co robić teraz gdy się spadło z chmur 
Na wielkie ziemi tej pustkowia 

Co robić teraz gdy się skończył cud 
Wymódlmy zatem go od nowa” 

 
Zapraszamy do udziału w 

XII Konkursie Poezji Śpiewanej STACHURIADA 

                 Organizatorzy:  
Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim 
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim 
Tomaszowski Dom Kultury, 
 Urząd Miasta Tomaszów Lubelski. 
          Termin:             24 października  godz. 9.00 przesłuchania konkursowe 

                                    25 października godz.17.00, koncert laureatów, rozstrzygnięcie konkursu. 

         Miejsce:   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, 
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   22 X br. na adres Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski 
lub mailem: jacekpawlucki@interia.pl 

           Kategorie wiekowe: 

1. I kat., dzieci- rok urodzenia 2005 – 2006 
2. II kat. młodzież-  rok urodzenia 2003- 2004 
3. III kat. dorośli – od roku urodzenia 2002 

- w turnieju udział  biorą udział soliści lub duety, dopuszcza się własny akompaniament, zespołu  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. 

 
W niedzielę, 25 X nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, koncert laureatów i koncert gwiazdy – 
Jacka Wójcickiego! 

PS. Zachęcam do uważnego i przemyślanego doboru tekstów, autorskich aranżacji, nieszablonowych  wykonań. 
Konkurs- jak zawsze, odbywać się będzie w sali kinowej Tomaszowskiego Domu Kultury.   

 
                                                                                                                         Tel.  kontakt.: Jacek Pawłucki, 601 313 399 

 Nasi Dobrodzieje: 

      Fundacja PGNiG 

      Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego 

      Starosta Tomaszowski 

      Firma  „Krismar” 

      PGKiM  w Tomaszowie Lubelskim 

      Tomaszowski Dom Kultury 

      Rada Rodziców przy II LO w Tomaszowie Lub. 
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