
  

  

  

  

  

  

  

IIXX  WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKII  KKOONNKKUURRSS  RREECCYYTTAATTOORRSSKKII    

PPOOEEZZJJII  II  PPRROOZZYY  RREELLIIGGIIJJNNEEJJ  OORRAAZZ  RREELLIIGGIIJJNNEEJJ  PPOOEEZZJJII  ŚŚPPIIEEWWAANNEEJJ  

PPOODD  HHOONNOORROOWWYYMM  PPAATTRROONNAATTEEMM  JJEEGGOO  EEKKSSCCEELLEENNCCJJII  

KKSSIIĘĘDDZZAA  AABBPP..  AANNDDRRZZEEJJAA  DDZZIIĘĘGGII    

OOBBJJĘĘTTYY  MMEECCEENNAATTEEMM  MMIIAASSTTAA  SSZZCCZZEECCIINN  

RReegguullaammiinn  kkoonnkkuurrssuu  

  CCeellee  kkoonnkkuurrssuu  

 popularyzowanie twórczości religijnej, 

 zainteresowanie uczniów poezją, 

 prezentacja umiejętności uczniów, 

 poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w duchowym życiu człowieka; 

 kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności 

recytatorskich, 

 rozwijanie zainteresowań uczniów formą poezji śpiewanej, 

 zwrócenie uwagi na istotę i piękno tekstu piosenek, 

 zainteresowanie uczniów i nauczycieli tworzeniem muzyki do tekstów literackich. 

  TTeerrmmiinn  ii  mmiieejjssccee  kkoonnkkuurrssuu  

 Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, ul. Gen. Sowińskiego 3, Szczecin 

 TERMIN: 01 LUTEGO 2017r. (środa) godz. 09.00,  aula w budynku B 

 organizatorzy: zespół nauczycieli polonistów  ZS Nr 6 oraz Parafia Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Szczecinie 

kontakt:  IIwwoonnaa  WWaallcczzaakk iwal77@gmail.com,  

  ZZaassaaddyy  uucczzeessttnniiccttwwaa  ––  kkoonnkkuurrss  RREECCYYTTAATTOORRSSKKII  

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 

 z każdej szkoły może być zgłoszonych 2 uczestników, z zespołu szkół nie więcej niż 2 

uczestników w każdej kategorii wiekowej. 

 uczestnik prezentuje (uwaga: zmiana na stałe w regulaminie konkursu
1
) jeden utwór (min. 

10 wersów) opublikowany w prasie lub w wydaniu książkowym (konfiguracja dowolna spośród 

niżej podanych): 

- uczeń zaprezentuje 1 utwór poetycki  

- lub 1 fragment prozy, 

                                                             
1 Zmiana spowodowana jest potrzebą skrócenia czasu trwania konkursu 

mailto:iwal77@gmail.com


 maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut 

 zgłoszenia do konkursu należy przesyłać (emailem, pocztą lub faksem) do  

15 grudnia 2016r.  

 zgłoszenia nadesłane po terminie nie zostaną przyjęte. 

  KKrryytteerriiaa  oocceennyy  

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

 interpretacja tekstu, 

 kultura słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój) 

 ZZaassaaddyy  uucczzeessttnniiccttwwaa  ––kkoonnkkuurrss  PPOOEEZZJJII  ŚŚPPIIEEWWAANNEEJJ 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 

 w konkursie biorą udział soliści, po 2 ze szkoły, z zespołu szkół po 1 z każdej kategorii 

wiekowej, 

 uczeń przygotuje 1 utwór poetycki do interpretacji śpiewanej 

 maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut 

  KKrryytteerriiaa  oocceennyy  

 dobór repertuaru do możliwości wokalnych wykonawców, 

 emisja, dykcja, intonacja, 

 estetyka i dostosowanie ubioru do prezentowanego utworu, 

 inscenizacja ruchowa, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

  NNaaggrrooddyy  ii  wwyyrróóżżnniieenniiaa  

 po przesłuchaniach jury przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe określając I, II i III miejsce w 

dwóch kategoriach wiekowych (konkurs recytatorski) oraz I, II i III miejsce w konkursie 

religijnej poezji śpiewanej bez podziału na kategorie wiekowe. 

 wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy-podziękowania. 

 
                          

UUWWAAGGAA!!  

 UUcczznniioowwiiee  zz  PPaańńssttwwaa  sszzkkoołłyy  mmooggąą  wwzziiąąćć  uuddzziiaałł  ww  kkoonnkkuurrssiiee  rreeccyyttaattoorrsskkiimm  aallbboo  ww  kkoonnkkuurrssiiee  

rreelliiggiijjnneejj  ppooeezzjjii  śśppiieewwaanneejj  lluubb  ww  oobbuu  ttyycchh  kkaatteeggoorriiaacchh..  

 Regulamin konkursu a także karty zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej naszej 

szkoły w zakładce Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej oraz 

Religijnej Poezji Śpiewanej w prawym menu. 

 

  


