
Eliminacje szkolne 

 do XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

im. Wacława Klejmonta  „Poeci Pogranicza Warmii,  

Mazur i Suwalszczyzny” 

 

Regulamin konkursu 

 

  

Cele konkursu: 
- ocalenie od zapomnienia poezji dawnych  twórców  regionalnych; 

- odkrywanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych pisarzy 
   Pogranicza Warmii, Mazur  i Suwalszczyzny; 

- wspieranie uzdolnień recytatorskich. 

Organizator szkolnych eliminacji: 

      Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

Koordynatorzy przedsięwzięcia: 

 Dorota Włodarska, Agnieszka Makarewicz, Jolanta Kozikowska -
nauczyciele bibliotekarze 

Założenia organizacyjne: 

 konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III; 

 zgłoszenia będą przyjmowane  do dnia 19 stycznia 2015 r.; 

 recytatorzy przedstawiają wiersz poety współczesnego i dzieło twórcy 
mazurskiego z XIX w. i do połowy XX w. wg  wykazu dostępnego 
w bibliotece szkolnej i pedagogicznej; 

 czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 6 minut; 

 dopuszczalny jest podkład muzyczny; 

 prezentacja nie może być powieleniem repertuaru z poprzedniej edycji  
        konkursu przez tę samą osobę; 

 materiały dostępne są w bibliotece szkolnej oraz pedagogicznej 
i publicznej. 

 



Termin i miejsce szkolnych eliminacji: 

22 stycznia 2015 r. godz. 14.45 w bibliotece Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku. 

Kryteria oceny prezentowanych utworów: 

 dobór repertuaru (tj. dobór tekstu do możliwości wykonawczych 
uczestnika) 

 interpretacja utworu 

 kultura słowa 

 ogólny wyraz artystyczny 

Postanowienia końcowe: 

 uczestników eliminacji obowiązuje skromny strój galowy; 

 organizator do podkładu muzycznego udostępnia odtwarzacz do płyt CD; 

 podkład muzyczny (nagranie) musi być opisany: wykonawca,
tytuł i numer piosnki oraz dostarczony na pół godziny przed 
eliminacjami; 

 występ bez elementów inscenizacyjnych (rekwizyty, kostiumy, 
gestykulacja); 

 ogłoszenie wyników nastąpi po wysłuchaniu wszystkich uczestników; 

 wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie w etapie szkolnym 
otrzymują dyplomy uczestnictwa; 

 laureaci konkursu zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w zmaganiach  
       na szczeblu  powiatowym, które odbędą się 27 lutego 2015 r. o godz.  
       9.00  w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku;  

 wszyscy uczestnicy  etapu powiatowego otrzymają nagrody i    
    pamiątkowe dyplomy;  za najciekawszą interpretację poezji   
    przewidziana jest Nagroda Specjalna Starosty Oleckiego; 

 laureaci etapu powiatowego wezmą udział w potyczkach regionalnych,   
      które odbędą się 13.03.2015 r. o godz. 9.00 w Regionalnym Ośrodku        
      Kultury    „Mazury Garbate”  w  Olecku; 

 Rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu regionalnym i rozdanie nagród 
nastąpi: po przesłuchaniu wszystkich uczestników,  spotkaniu autorskim 
z  poetką Józefą Drozdowską  

  Nagrody specjalne szczebla regionalnego: 

a) Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Warmińsko-



Mazurskiego  

b) dla najlepszego recytatora/recytatorki, 

c) Nagroda Specjalna Starosty Oleckiego za najciekawszą interpretację 
utworu Józefy Drozdowskiej; 

 wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne 
rozstrzyga w sposób ostateczny Jury konkursowe działające w imieniu 
organizatora. 

 
                                                                      

 
 


