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REGULAMIN XXVI 
Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej 
Przedbórz – Góry Mokre, 13 – 17 sierpnia 2017 r.

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
    - recytacji
    - poezji śpiewanej.
 2. W konkursie oceniane będą wyłącznie występy amatorów.
 3. Warunkiem udziału w turnieju recytatorskim jest wykonanie 
 dwóch wybranych utworów poetyckich Marii Konopnickiej w języku 
 polskim. Prezentacja utworu nie powinna przekroczyć 7 minut.
 4. Warunkiem udziału w turnieju poezji śpiewanej jest wykonanie
 dwóch utworów opartych na tekstach Marii Konopnickiej (dopusz-   
 cza się wykonanie w języku swojego kraju). W przypadku podkładu
 muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi opisanej płyty CD
 zawierającej tylko pliki utworów niezbędnych do występu.
 5. Laureaci nagród głównych z dwóch ostatnich lat nie będą oce-
 niani przez jury.
 6. Uczestnicy oceniani będą w pięciu kategoriach:
    - dzieci do 11 lat
    - dzieci 12 – 15 lat
    - młodzież 16 – 20 lat
    - dorośli od 21 lat
    - zespoły wokalne, chóry i inne.
 7. Uczestnicy przyjeżdżają do Polski na koszt własny bądź insty-
 tucji delegujących. W dniu 13 sierpnia 2017 r. zorganizowany bę-
 dzie przejazd uczestników autokarami z Warszawy do Przed-
 borza, a 17 sierpnia powrót do Warszawy.
 8. W Festiwalu uczestniczyć mogą również goście z zagranicy 
 czasowo przebywający w Polsce.
 9. Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwatero-
 wanie oraz udział w imprezach towarzyszących.
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.
11. Istnieje możliwość zaprezentowania poza konkursem swoich 
 własnych utworów bądź programów artystycznych podczas imprez
 towarzyszących. Prosimy o przygotowanie programów.
12. Kartę zgłoszenia (o formularz pytać w Konsulacie Generalnym
 RP – przyp. „Aha!”), która jest potwierdzeniem uczestnictwa w Festi-
  walu, należy przesłać do 15 lipca 2017 r. Po tym terminie zgłosze-
 nia i zmiany nie będą przyjmowane przez organizatorów.
13. Zgłoszenia można przesłać również za pośrednictwem amba-
 sad lub konsulatów.
14. Wszelkich informacji udziela Biuro Festiwalu,
 tel. + 48 44 781 25 15; fax + 48 44 781 21 80
 e-mail: mdk_przedborz@o2.pl
15. Przyjazd uczestników do Przedborza dn. 13.08.2017 – odjazd 
 17.08.2017 r.
16. Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres:

 Miejski Dom Kultury
 ul. Rynek 15
 97-570 Przedbórz

Serdecznie zapraszamy
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Przewodniczący Zarządu 

Oddziału Towarzystwa
Władysław Obarzanek

  „Było full ludzi”, „on jest the best”, 
„dzięki za help”, „sorry”, „sorki”, „su-
per”, „ekstra”, „cool” – prof. Jan Mio-
dek wylicza przykłady triumfu angli-
cyzmów w języku polskim po 1989 r. 
Słynny językoznawca uważa, że ang-
licyzmy polszczyźnie nie zagrażają. 
Możemy więc odetchnąć z ulgą, bo 
jeśli Profesor mówi, że nie zagrażają, 
to nie zagrażają.
 Tym niemniej każdy ma własne uszy 
i różnie mu w nich natłok anglicyz-
mów brzmi. Mi brzmi różnie. Kto wie
na przykład, co to w języku polskich 
biznesmenów są „tudusy” („Włoży-
łem to do tudusów”)?
  Na pewno nie mam wątpliwości co 
do przyswojonych terminów kompu-
terowych. Skaner, modem, USB, dżoj-
stik, interfejs, kompatybilność itd. już 
od dawna brzmią naturalnie. Zadomo-
wiło się też w polszczyźnie na dobre 
„guglowanie”; a już „lajkowanie” bez-
względnie brzmi wdzięcznie. Zresztą
czym można by „lajkowanie” zastą-

pić? Lubieniem? To już jest różne zna-
czenie – lubienie to jest stan emocjo-
nalny, lajkowanie to czynność.
 Natomiast nie najlepiej słyszy mi się 
słowa w rodzaju „designer” (dizajner) 
czy „performer”, w których dźwięczy 
poza, silenie się na światowość, zgryw. 
Nic na to nie poradzę, że ludzie uży-
wający w swojej polszczyźnie „de-
signerów” czy „performerów” nie wy-
dają mi się zbyt mądrzy. Nie rozumiem
też potrzeby używania w języku pol-
skim wyrazu „coach” („coaching”), 
skoro mamy „trening” czy, jeszcze le-
piej, „ćwiczenie” (np. ćwiczenie umie-
jętności).
  Ale już najlepszy, znaleziony na Fa-
cebooku jest „blog parentingowy” (!). 
To jest coś jak wchodzenie tyłem na 
Mount Everest, coś naprawdę extra 
large, huge, coś jak z księżyca spada-
nie albo jak z choinki się urywanie. 
„Blog parentingowy” to mistrzostwo 
świata.

A.J.

Słowo o anglicyzmach


