
           

ŚWIĘTOKRZYSKI AKADEMICKI MISTRZ MOWY POLSKIEJ 

 

Idea Programu 

Przedsięwzięcie „Świętokrzyski Akademicki Mistrz Mowy Polskiej” stanowi nawiązanie do formuły 

i jest realizowane pod patronatem znanego od 2000 r. ogólnopolskiego programu społecznego Mistrz Mowy 

Polskiej, który cieszy się ogromną popularnością i każdego roku wzbudza wielkie zainteresowanie. Daje szansę 

wyróżnienia osób posługujących się doskonałą polszczyzną zasługujących na miano Mistrzów Mowy Polskiej. 

Wyboru dokonuje grono ekspertów zasiadających w Radzie Programu, w skład której, oprócz przedstawicieli 

partnerów i patronów, wchodzą językoznawcy, literaturoznawcy i socjologowie języka - profesorowie  polskich 

wyższych uczelni. 

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pragnie nawiązać 

do formuły tego Programu, zapraszając do uczestnictwa w konkursie o tytuł  „Świętokrzyskiego Akademickiego 

Mistrza Mowy Polskiej”, wybieranego przez grono kieleckich polonistów. 

Celem konkursu jest wyłonienie Świętokrzyskich Akademickich Mistrzów Mowy Polskiej, a więc wyróżnienie osób, 

wywodzących się ze świętokrzyskiego środowiska akademickiego, które w mistrzowski sposób posługują się 

językiem ojczystym. 

Wybór ŚAMMP będzie przebiegał według następujących zasad: 

• Kandydat kub osoba zgłaszająca kandydata wypełnia zgłoszenie, które należy wypełnić i przesłać do 

13 marca 2022 r. na adres:: pasichlidia@gmail.com 

• Uwaga: Do udziału w przesłuchaniach mogą przystąpić studenci i pracownicy uczelni świętokrzyskich. 

• Każdy z kandydatów przygotowuje i wygłasza pięciominutową mowę na dowolny temat.  

• Wystąpienia będą oceniane przez jury w składzie:  

prof. UJK Marzena Marczewska (przewodnicząca), prof. UJK Alicja Gałczyńska, prof. Grażyna Legutko, 

prof. UJK Anna Wileczek, dr Agnieszka Rosińska-Mamej, dr Katarzyna Ostrowska (sekretarz), mgr Lidia 

Pasich. 

Kryteria oceny: sposób realizacji tematu, kompozycja wypowiedzi, poprawność i estetyka języka, wpływ na 

słuchaczy.  

 

 

 

 

https://ilij.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/SAMMP_zgloszenie.docx
about:blank


Przebieg konkursu 

• Termin zgłaszania kandydatów: do 13 marca 2022 r. 

• Termin i miejsce przesłuchań kandydatów: 15 marca 2022 r., godz. 16.00-18.00, Instytut Literaturoznawstwa 

i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, sala nr 70 (aula).   

• Termin i miejsce Gali Świętokrzyskiego Akademickiego Mistrza Mowy Polskiej: 15 marca 2022 r., godz. 18.00, 

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, sala nr 70 (aula). 

 

Nagrody  

• Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Jarubasa (I miejsce: nagroda pieniężna + nagrody 

rzeczowe; II miejsce: nagrody rzeczowe; III miejsce: nagrody rzeczowe. 

• Dyplom Świętokrzyskiego Akademickiego Mistrza Mowy Polskiej. 

• Wywiad w Radiu Fraszka UJK. 

Fundator nagród: 

Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Adam Jarubas 

Kontakt 

marzena.marczewska@ujk.edu.pl 

pasichlidia@gmail.com 
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