
 

...Nim się odezwiesz, pomyśl pierwej nieco, 

bo często słowa jakby z worka lecą...  
Aleksander Fredro 

 

 

 

Regulamin XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
”Spotkania z Poezją”- 2023 r. 
 

Adresowanego do uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko –mazurskiego. 

Organizator: Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur. 

Współorganizatorzy: Pałac Młodzieży w Olsztynie, 

                                     Domy i Ośrodki Kultury województwa warmińsko-mazurskiego. 

Cele konkursu: 

- kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji,                                                                                      

- stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej i młodzieżowej, 

- artystyczna konfrontacja  recytatorów. 

 

Konkurs jest imprezą otwartą. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, 

którzy przygotują: 

- pierwsza grupa wiekowa (klasy I-III) – interpretacja jednego utworu poetyckiego,  

- druga grupa wiekowa (klasy  IV-VI ) – interpretację jednego utworu poetyckiego, 

- trzecia grupa wiekowa (klasy VII-VIII) – interpretację jednego utworu poetyckiego i   

jednego fragmenty prozy (całość prezentacji max. 5min.). 

 

Kryteria oceny: 

Przy kwalifikowaniu recytatorów do poszczególnych eliminacji jury (powołanie przez 

organizatorów tych eliminacji) powinno kierować się takimi kryteriami, jak: interpretacja i 

estetyka mówienia, dobór repertuaru (do wieku i osobowości dziecka), ogólny wyraz 

artystyczny. 

 

PRZEBIEG KONKURSU *** uwaga zmiana!!! 

 
I ETAP: Eliminacje środowiskowe 

Eliminacje środowiskowe organizują i przeprowadzają szkoły podstawowe.  

Spośród uczestników typują laureatów z każdej grupy wiekowej (ilość laureatów wyznaczona 

przez organizatorów kolejnego etapu), do eliminacji miejskich, miejsko-gminnych i gminnych. 

 

II ETAP: Eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne *** 

Eliminacje organizowane są przez Miejskie, Gminne lub Miejsko-Gminne Ośrodki (Domy) 

Kultury lub inne placówki /szkoły, biblioteki/ do 14 kwietnia br.  

Spośród uczestników ww. organizatorzy typują po 1 osobie lub wg postanowień 

organizatora Rejonu z każdej grupy wiekowej do udziału w Eliminacjach Rejonowych. 

Uwaga *Organizator eliminacji rejonowych może zwiększyć ilość osób zakwalifikowanych    

             do  swojego etapu. 



 

*** Z uwagi na późny termin uruchomienia Konkursu, w tym roku w Mrągowie odbędzie się 

wyłącznie ETAP REJONOWY! Organizatorzy eliminacji środowiskowych (szkolnych) typują 

po 1 osobie z każdej grupy wiekowej (po 2 osoby z SP1 i SP4 w Mrągowie z uwagi na 

większą liczebność szkół) do udziału w etapie rejonowym.  

 

III ETAP: Eliminacje rejonowe – 16 maja godz. 10.00, Mrągowskie Centrum Kultury 

Eliminacje rejonowe winny odbyć się w domach i ośrodkach  kultury (wg załączonego 

wykazu) do połowy maja. Spośród uczestników konkursu należy wytypować po 1 osobie z 

każdej grupy wiekowej (Rejon miasta Olsztyn zgłasza po 2 osoby w każdej kategorii) do 

udziału w eliminacjach wojewódzkich. Zgłoszenia najlepszych recytatorów do IV Etapu 

prosimy wypełnić na kartach uczestników (wzór w załączeniu) i razem z protokołem przesłać 

do dnia 22 maja br.  

 

WAŻNE - Obieg informacji: 

Wyznaczone do organizacji konkursów rejonowych Domy i Ośrodki Kultury przekazują 

informację o konkursie i terminach wraz z regulaminem do Gminnych lub Miejskich (Domów) 

Ośrodków Kultury (w przypadku braku w gminie takiej placówki do Urzędu Gminy) a te 

przekazują do szkół. 

 

IV ETAP: Eliminacje wojewódzkie 

Eliminacje wojewódzkie mają charakter konkursu, w którym udział wezmą najlepsi 

recytatorzy z eliminacji rejonowych. 

 

Wojewódzki Konkurs Recytatorski odbędzie się 12 czerwca br./poniedziałek/ o godz. 10.00 

w Pałacu Młodzieży w Olsztynie ul. Emilii Plater 3 /prosimy o wcześniejsze przybycie/. 

 

 

 

Informacji udzielają:  

koordynator TKT:  Urszula Kosińska, tel. 698 406 777 

organizator eliminacji wojewódzkich: Pałac Młodzieży w Olsztynie, Magdalena Marek, tel. 

600 455 892 

organizator eliminacji rejonowych: Mrągowskie Centrum Kultury, tel. 89 743 3469, 

m.szymborska@mck.mragowo.pl 
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