
 
Regulamin XXIX Konkursu Recytatorskiego 

im. Wandy Łyczkowskiej 
 

1. Konkurs ma na celu: 

 kultywowanie tradycji upowszechniania dorobku lokalnej patriotki Wandy Łyczkowskiej, 

 promowanie kultury czytelniczej, 

 propagowanie ponadczasowych, ludowych wartości moralnych zawartych w balladach, 

 rozpoznawanie rodzajów literackich: epiki, liryki, dramatu w gatunku synkretycznym (balladzie), 

 budowanie nastroju (tajemniczości, grozy) na bazie elementów fantastycznych tekstu,  

 przygotowanie do publicznej kreacji artystycznej, 

 rozwijanie sztuki żywego słowa,  

 integrację środowisk kulturalno-oświatowych, 

 upowszechnianie zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w środowisku oświatowym. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń/uczennica klas 0 – VIII szkół podstawowych z terenu 

województwa świętokrzyskiego.  

Uczniowie występują w dwóch grupach wiekowych: klasy 0 – III oraz IV – VIII. 

3. Uczestnictwo w Konkursie zgłaszają nauczyciele. 

4. Każdą szkołę może reprezentować 6 uczniów - po 3 w danej grupie wiekowej.  

5. Organizatorem Konkursu jest SSP im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie oraz Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Kielcach. 

6. Zgłoszenia do udziału w Konkursie (załącznik 3) należy przesłać lub dostarczyć osobiście  

na adres: 

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej 

Ostojów 16 

26-130 Suchedniów 

z dopiskiem „Konkurs Recytatorski” 

lub przesłać e-mailem na adres spostojow@wp.pl 

do 15 marca 2019 r. 

7. Komisję konkursową (jury) powołuje organizator. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną  

po obradach jury. Decyzja komisji jest niepodważalna. 

8. Jury dokona oceny recytacji wg kryteriów: 

 Dobór repertuaru (dopasowanie tekstu do możliwości interpretacyjnych wykonawcy, oryginalność 

wyboru). 

mailto:spostojow@wp.pl


 Trafność interpretacji (logiczne akcentowanie, intonacja, modulowanie głosu, tempo mówienia, 

oryginalność). 

 Kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie, oddech). 

 Ogólny wyraz artystyczny (postawa, emocje wykonawcy, odczucia i wrażenia słuchaczy). 

9. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów: 

Etap I: Recytacja wybranej ballady.  

Etap II: Rozmowa o zaprezentowanym utworze według propozycji (załącznik1) – nie podlega ocenie jury.  

 Uczniowie klas 0-III podczas rozmowy posługują się terminami literackimi:  osoba mówiąca, postacie 

główne i drugorzędne, wydarzenia, nastrój, opowiadanie, dialog, temat, elementy świata fikcji i 

realnej rzeczywistości. 

 Uczniowie klas IV-VIII podczas rozmowy posługują się terminami literackimi:  osoba mówiąca 

(narrator, bohater), dialog, nastrój, temat, wydarzenia, elementy realistyczne i fantastyczne, rym, 

strofa, wers, epika, liryka, dramat, ballada. 

10. Jurorzy typują laureatów Konkursu w każdej grupie wiekowej.  

11. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane w lokalnych mediach i na stronie internetowej szkoły.  

12.Uczestnicy przybywają do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej na własny 

koszt 22 marca 2019 r. o godzinie 830. Program (załącznik nr 2).  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu Konkursu z ważnych przyczyn; szkoły zostaną 

powiadomione o tym odpowiednio wcześniej. 

13. Nauczyciele/opiekunowie uczestników Konkursu występują w charakterze widzów i słuchaczy bez prawa 

udziału w pracach jury. 

14. Umożliwiamy wgląd do na stronach internetowych PBW w Kielcach i SSP w Ostojowie 

Ballada: wybór utworów na XXIX Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej. 

http://81.26.29.236/skany/XXIX%20Konkurs%20Recytatorski%20im.%20W.%20%C5%81yczkowskiej/ 

http://spostojow.pl/29%20konkurs%20recytatorski.htm 

Informacja bibliograficzna i katalogowa:  

Marta Boszczyk - Wydział Informacyjno-Bibliograficzny PBW w Kielcach 

tel. 41-344-28-61, wew. 28; e-mail: marta.boszczyk@pbw.kielce.pl 

15. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 25 43 130 u p. Agnieszki Witczak 

i  p. Moniki Wojteczek – nauczycieli SSP w Ostojowie. 
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Załącznik 1 

Dla uczniów klas 0-III 

Utwór  (kogo?)… pod tytułem (jakim?)… opowiada (o czym? o jakich wydarzeniach?)…. Tematem utworu  

jest … . Występują w niej postacie główne i drugorzędne (jakie?)…. Pojawiają się elementy świata fikcji 

(jakie?)… / realnej rzeczywistości (jakie?)… .  

Dla uczniów klas IV-VIII 

Ballada (kogo?)… pod tytułem (jakim?)… opowiada (o czym? o jakich wydarzeniach?)... . 

Tematem ballady jest … . Narrator przedstawia wydarzenia (jakie?)…. Występują w niej  bohaterowie 

(jacy?)…. Pojawiają się elementy fantastyczne (jakie?)… / realistyczne(jakie?)… . Jest utworem łączącym 

cechy trzech rodzajów literackich: epiki (jakie?)…, liryki (jakie?)…, dramatu (jakie?)…. Przekazuje  prawdę 

moralną (jaką?)… . 

 

Załącznik 2 

Program:  

8.00-9.00 Msza święta w intencji Społeczności szkolnej w Kościele w Ostojowie. Pochód ze sztandarem 

szkoły. Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Patronki szkoły Wandy Łyczkowskiej. 

8.30-9.00 Rejestracja uczestników Konkursu. 

Elektroniczna prezentacja Patrona - Wandy Łyczkowskiej.  

Zwiedzanie ekspozycji prezentującej zbiory ballad ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 

Kielcach i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie. Zwiedzanie wystawy 

prac uczniów - ilustracji do ballad.  

09.30-12.00 Zajęcia otwarte plastyczno – muzyczne: „Ballada w sztuce” (uczniowie i nauczyciele SSP  

w Ostojowie). 

9.00-11.00 Recytacja uczestników i rozmowy o utworach z uczniami.  

11.00-12.00 Rozmowy kuluarowe „Nasze wrażenia i emocje” oraz „Ballada jako gatunek synkretyczny”.  

11.00-12.00 Obrady Jury.  

12.00-12.30 Finał XXIX Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej: recytacja laureatów, wręczenie 

dyplomów i nagród. 

 

 

 



 
Załącznik 3 

 
 

Karta  zgłoszenia ucznia do XXIX Konkursu Recytatorskiego 
im. Wandy Łyczkowskiej 

w roku szkolnym 2018/2019 
 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………………………. 

Klasa…………………...………………………………………………………………………………… 

Pełna nazwa i adres szkoły……………………………………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

nr tel. …………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia…………………………………………………. 

Repertuar: 

Imię i nazwisko autora……………………………………………………………………....................... 

Tytuł……………………………………………………………………………………………………… 
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