
                                                                                                                                                          

Cele konkursu: 
- ocalenie od zapomnienia poezji dawnych twórców regionalnych; 
- kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych twórców tej Ziemi. 

 
 

 

 

 

 

 

Organizatorzy konkursu: 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
 
Zbigniew Fałtynowicz – Konsultant merytoryczny ds. regulaminu 
                                               doboru i aktualizacji repertuaru. 

 Kontakt:  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
                 ul. Słowiańska 1, tel. (87) 520 20 86, www.sp2@olecko.edu.pl  
                                                                          d.wlodarska.gim2@gmail.com 

                                                                         (zakładka: Konkurs recytatorski) 

                                                                                                                                                           
                                                                                                         

1. Uczestnicy konkursu:  
- uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych, 
- uczniowie szkół gimnazjalnych, 
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
Wymienieni uczniowie reprezentują szkoły z powiatów: ełckiego, gołdapskiego, 
oleckiego, piskiego, suwalskiego i augustowskiego. 
Szkoły, przesyłając informacje o kandydatach, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora danych dla potrzeb konkursu zgodnie z dołączoną deklaracją. 

2. Repertuar obejmuje: 
- klasy V-VI szkół podstawowych – jeden wiersz w całości według załączonego 

wykazu, 
- klasy VII – VIII szkół podstawowych - wiersz poety współczesnego i dzieło twórcy 

mazurskiego z XIX wieku - do połowy XX wieku według załączonego wykazu. 
- klasy III gimnazjum i klasy I szkół ponadgimnazjalnych - wiersz poety 

współczesnego i dzieło twórcy mazurskiego z XIX wieku - do połowy XX wieku 
według załączonego wykazu. 

 -klasy II – IV szkół ponadgimnazjalnych – wiersz poety współczesnego i dzieło 
twórcy mazurskiego z XIX wieku - do połowy XX wieku według załączonego 
wykazu. 

Szkoła może wystawić do trzech uczniów w powyższych kategoriach. 
 
W bieżącej edycji zaleca się wybór utworu Krzysztofa Szatrawskiego. 
 
Uwaga! 
Czas trwania recytacji nie może przekroczyć 5 minut. Prosimy o przestrzeganie limitu 
czasu. 
 

3. Jury konkursowe dokona oceny według następujących kryteriów: 
- dobór repertuaru, tj. wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie 

do możliwości wiekowych uczestnika, 
- interpretacja utworów, 
- kultura słowa, 
- ogólny wyraz artystyczny. 

4. Obowiązuje strój galowy. 
5. Etap na szczeblu szkolnym należy zakończyć do 20  lutego 2019 r. 
6. Eliminacje w powiecie oleckim będą miały miejsce 1 marca 2019 r.  

godz. 9.00 w sali AGT ul. Partyzantów. 
 
Zgłoszenia należy przesyłać do 20 lutego 2019 r. na adres: 

 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko 
z dopiskiem „Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta” 

według załączonego wzoru 
 


