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Bardzo proszę Państwa o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, Kwestionariuszem i formą Protokołu
Szkolnej Komisji Sędziowskiej obowiązujących podczas 48 Konkursu Recytatorskiego im. Marii i Czesława
Sadowskich organizowanego przez Fundację im. Władysława Reymonta w Kanadzie. Niezmiernie ważne
są również uwagi zawarte w sekcji „Informacje dodatkowe”.

Z okazji obchodów 100-Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w tym
roku, prosimy uwzględnić w wyborze wierszy tematykę PATRIOTYCZNĄ i
NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ
Wyczulam Państwa i bardzo proszę o dokładne (tzn. uwzględniając wszystkie rubryki) oraz czytelne
wypełnienie Kwestionariusza. Proszę o wpisanie oficjalnej formy imienia i nazwiska (pol./ang.) bo tak
będzie ono wpisane na dyplomie i w dokumentach na ewentualny wyjazd do Polski. Kwestionariusz bez
wymaganych podpisów nie może być ze względów legalnych rozpatrywany.
Nadal wymagane są przez Komitet Konkursu Recytatorksiego eliminacje szkolne, które wyłonią

laureatów Konkursu do Półfinału. Powołana przez Fundację Komisja Konkursowa po
obejrzeniu nadesłanych nagrań wyłoni finalistów konkursu. Lista uczestników Finału będzie
dostępna na stronie internetowej Fundacji www.reymontfoundation.com po 9.04,2018.
Każdy finalista MUSI potwierdzić e-mailem udział w Finale Konkursu do dnia 21
kwietnia 2018 roku. W przypadku braku potwierdzenia, miejsce w Finale Konkursu
zostanie przyznane kolejnej osobie na liście punktacyjnej.

W imieniu Komitetu Konkursu Recytatorskiego z góry dziękuję wszystkim wspomagającym to wielkie
przedsięwzięcie Fundacji. Dziękuję Dyrektorom Szkół za przychylność w tej sprawie, dziękuję
nauczycielom za dodatkową pracę związaną z przygotowaniem dzieci i młodzieży do udziału w
konkursie, dziękuję rodzicom za wszelką pomoc, a w szczególności koordynatorom szkolnym za
organizowanie przesłuchań i eliminacji szkolnych.
Zachęcam organizacje i biznesy polonijne jak również osoby indywidualne do wsparcia finansowego, do
sponsorstwa konkursu. Fundacja oferuje pokwitowanie do income tax. Pamiętajmy, że wyjazd
laureatów Konkursu do Polski i udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim jest „podróżą ich
życia”, tak do tej pory określiło ten wyjazd 30 uczestników tej wielkej przygody. Wspólnymi siłami
pomóżmy naszym dzieciom i młodzieży polonijnej wzrastać w obcowaniu z polską literaturą i
kultywować szlachetność i piękno języka polskiego.
Z wyrazami wdzięczności za dotychczasową pomoc i współpracę,
Kazimierz Chrapka
Przewodniczący Komitetu Konkursu Recytatorskiego

