
          
      REGULAMIN  

 

VIII MIĘDZYGIMNAZJALNEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO 
 

Ziemio ojczysta, ziemio jasna, 

nie będę powalonym drzewem. 

Codziennie mocniej w ciebie wrastam 

radością, smutkiem, dumą, gniewem. 

Nie będę jak zerwana nić. 

Odrzucam pustobrzmiące słowa. 

Można nie kochać cię – i żyć, 

ale nie można owocować. 

 

(Wisława Szymborska, Gawęda o miłości ziemi ojczystej) 

 

Aby pielęgnować uczucia patriotyczne młodych ludzi, budzić szacunek dla historii 

i uczcić 20. rocznicę otrzymania Nagrody Nobla przez Wisławę Szymborską, zapraszamy 

do udziału w VIII Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim. 

Cele konkursu: 

 upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży, 

 wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich, 

 przybliżenie dorobku twórczego poetów, 

 wyrabianie szacunku dla pięknego języka ojczystego, 

 budzenie uczuć patriotycznych. 

Sprawy organizacyjne 

 Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów na terenie Ełku i okolic. Przebiegał 

będzie w dwóch kategoriach: 

 recytatorskiej 

Każdy uczestnik prezentuje obowiązkowo dwa wiersze: 

o dowolny utwór Wisławy Szymborskiej, 

o utwór o tematyce patriotycznej wybranego poety, 



W wyniku szkolnych eliminacji należy wyłonić dwie osoby, które reprezentować będą 

szkołę w konkursie. Uczestników trzeba zgłosić do 10 listopada 2016r., przesyłając kartę 

na adres g4@elk.edu.pl .  

W ocenie recytatora jury będzie brało pod uwagę: 

 dobór repertuaru, 

 stopień opanowania pamięciowego tekstu, 

 interpretację utworu, 

 należyte rozmieszczenie akcentów logicznych i uczuciowych, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 plastycznej 

Na konkurs plastyczny szkoła wysyła dwie prace ( format A3) wykonane dowolną 

techniką (malarstwo, grafika, rysunek, collage, techniki mieszane) nawiązujące do utworu 

Wisławy Szymborskiej Gawęda o miłości  ziemi ojczystej. Każda praca powinna być 

opisana z tyłu czytelnie (pismem drukowanym) wg wzoru: 

Imię__________________Nazwisko_____________________ 

Klasa______ 

Szkoła_____________________________________________ 

Konkurs plastyczny rozstrzygnie jury. Wystawa prac uświetni konkurs recytatorski. 

Prace plastyczne należy dostarczyć do Gimnazjum nr 4 w Ełku do 16.11.2016r.  

Gimnazjum nr 4 w Ełku  

ul. Grodzieńska 1 

19-300 Ełk 

tel. 87 732 64 23 

VIII Miedzygimnazjalny Konkurs Recytatorski odbędzie się 19.11.2016r. o godz. 10
00 

w Gimnazjum nr 4 w Ełku (ul. Grodzieńska 1). Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni. 

 

Organizatorzy: Grażyna Kobus 

    Iwona Milewska 

    Alina Omilian 

Joanna Sokołowska 

     Anna Świderska 

Wioletta Ustaszewska  
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