
 

 

 

 

„Życie nie stawia pytań, 

życie po prostu jest...” 

   Agnieszka Osiecka, „Życie” 
 

 

REGULAMIN  

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

Poetyckie Krajobrazy 

poświęconego poezji Agnieszki Osieckiej 

pod Honorowym Patronatem Starosty Częstochowskiego 

oraz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 

 

I. Organizator 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  

w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130 

II. Adresaci 

Uczniowie gimnazjów miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego 

III. Czas i miejsce konkursu 

19 października 2017 roku, godz. 10.00-14.00 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 

al. Jana Pawła II 126/130, Aula Forum 

IV. Cele konkursu 

1. Popularyzacja twórczości Agnieszki Osieckiej. 

2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego. 

3. Rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży. 

4. Upowszechnianie kultury języka. 

5. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

V. Warunki regulaminowe 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów miasta Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego. 

2. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 1 ucznia. 

3. Maksymalna liczba uczestników konkursu nie może przekraczać 25 osób – o przyjęciu do 

udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest przedstawienie jednego wybranego utworu 

 poetyckiego Agnieszki Osieckiej – recytacja odbywa się bez użycia mikrofonu oraz 

wszelkich materiałów audiowizualnych, a czas recytacji nie może przekraczać 5 minut. 



 

 

5. Opiekun uczestnika konkursu powinien dostarczyć organizatorowi tekst wybranego do 

recytacji wiersza w wersji papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu poprzedzającym 

konkurs. 

6. Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym regulaminie. 

 

 

VI. Komisja konkursowa 

1. Komisję konkursową powołuje organizator. 

2. Decyzje podjęte przez komisję są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu, po prezentacji wszystkich wierszy 

i dokonaniu oceny przez komisję. 

VII. Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów 

 dobór repertuaru, 

 znajomość tekstu, 

 interpretacja utworu  (tempo, dykcja, intonacja), 

 kultura słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

VIII. Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia) należy kierować na adres: 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” 

al. Jana Pawła II 126/130 

42-200 Częstochowa 
 

 

lub drogą elektroniczną:  kucharzewska@womczest.edu.pl 

lub składać w sekretariacie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” 

do 6 października 2017 roku. 

 

Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.  
 

Organizatorzy potwierdzą e-mailem zakwalifikowanie uczniów do konkursu. 

 

Kontakt: 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

Katarzyna Kucharzewska – kucharzewska@womczest.edu.pl  

tel. 34 360 60 04 w. 107 

 

 

Uwaga! 

Istnieje możliwość wcześniejszego zapoznania się z miejscem recytacji (Aula Forum RODN 

„WOM” w Częstochowie). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 

w tej sprawie. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

 

 

mailto:kucharzewska@womczest.edu.pl

