
 
Regulamin XXVIII Konkursu Recytatorskiego 

im. Wandy Łyczkowskiej 
 
 

1. Konkurs ma na celu: 

 kultywowanie tradycji upowszechniania dorobku lokalnej patriotki Wandy Łyczkowskiej, 

 popularyzację twórczości Wandy Chotomskiej, 

 promowanie kultury czytelniczej, 

 rozwijanie zainteresowania sztuką żywego słowa,  

 przygotowanie do wystąpień publicznych, 

 upowszechnianie zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w środowisku 

oświatowym, 

 integrację środowisk kulturalno-oświatowych.  

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

województwa świętokrzyskiego.  

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

3. Uczestnictwo w Konkursie zgłaszają nauczyciele. 

4. Każdą szkołę może reprezentować 8 uczniów - po 4 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 2) 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 16 marca 2018 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). 

 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 utworu poetyckiego Wandy Chotomskiej. 

Etap II: Rozmowa o zaprezentowanym utworze – nie podlega ocenie jury.  

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

odbiorca, temat, cechy osoby mówiącej. 

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

mówiąca (podmiot liryczny, bohater liryczny, narrator), adresat, nastrój, temat, 

uczucia/refleksje, obraz poetycki, sytuacja liryczna,  cechy osoby mówiącej. 

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 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie na 

własny koszt 23 marca 2018 r. o godzinie 830. 

 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 bibliografii przedmiotowej i podmiotowej na stronach internetowych SSP 

w Ostojowie.  

Wanda Chotomska: bibliografia przedmiotowa w wyborze 

http://spostojow.pl/userfiles/Wanda%20Chotomska.pdf 

Utwory Wandy Chotomskiej: wykaz publikacji ze zbiorów PBW w Kielcach 

http://spostojow.pl/userfiles/Bibliografia-%20literatura%20podmiotu-

%20wykaz%20publikacji%20autorstwa%20W.%20Chotomskiej%20ze%20zbior%C3%B3w%20PB

W%20%C5%82%C4%85cznie%20z%20Filiami.pdf 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1 
W wierszu (kogo?)… pod tytułem (jakim?)… osobą mówiącą jest (kto?)… Zwraca się ona do adresata, 

którym jest (kto?)… Mówi o (o czym?)…/ Tematem wiersza jest… Osoba mówiąca wypowiada się (po 

co?), aby wyrazić uczucia (jakie?)…, dlatego też wiersz utrzymany jest w nastroju (jakim?)... 

 

W utworze (kogo?)… pod tytułem (jakim?)… osoba mówiąca opowiada ( o kim o czym?)… 

Bohaterowie są (jacy?)…………….. Obraz poetycki przedstawia (co widzisz?)…  



 
Załącznik 2 

 
 

Karta  zgłoszenia ucznia do XXVIII Konkursu Recytatorskiego 
im. Wandy Łyczkowskiej 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

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…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


