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Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Karola Wojtyły 

„Człowiek jest wielki nie przez to,  

co posiada, lecz przez to, kim jest,  

nie przez to, co ma, lecz przez to,  

czym dzieli się z innymi” 

Jan Paweł II 

 

 Informacja dotycząca Konkursu 

Konkurs składa się z dwóch etapów 

I etap – szkolny powinien odbyć się w każdej szkole do 3 kwietnia 2017 roku.                                                                     

II etap konkursu – finał – odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie 

Mazowieckiej ul. Kościuszki 20, w dniu 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 1000
. 

Zwycięzców etapu szkolnego, maksymalnie trzy osoby, należy zgłosić wysyłając kartę 

zgłoszenia w terminie do 3 kwietnia 2017 roku na adres:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

ul. Kościuszki 20 

96-200 Rawa Mazowiecka 

z dopiskiem  Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Karola Wojtyły 

lub elektronicznie na adres: zacharia.hyzinska@gmail.com  

UWAGA: Zeszłoroczni laureaci nie mogą brać udziału w konkursie!  

Szczegółowych informacji udziela koordynator Konkursu: s. Wiesława Hyzińska,  

tel.  517 410 134 

 

Regulamin V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Karola Wojtyły 

 

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Karola Wojtyły jest 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjum. 

3. Cele konkursu: 

• uwrażliwienie na piękno literatury polskiej, 

• popularyzacja twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II wśród młodzieży 

gimnazjalnej, 

• rozwijanie zdolności twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 
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4. Konkurs jest dwuetapowy. I etap – szkolny powinien odbyć się w każdej szkole do  

3 marca 2017 r. Zwycięzców pierwszego etapu  (maksymalnie trzy osoby) należy zgłosić 

do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej  

w terminie do 3 marca 2017 r. II etap konkursu – finał odbędzie się 6 marca 2017 r.  

o godzinie 10:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie 

Mazowieckiej.  

5. Zeszłoroczni laureaci Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Karola Wojtyły 

nie mogą w tym roku uczestniczyć w konkursie. 
6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do nadesłania karty uczestnictwa w wersji 

papierowej na adres:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

ul. Kościuszki 20 

96-200 Rawa Mazowiecka 

z dopiskiem  Konkurs Recytatorski Twórczości Karola Wojtyły 

bądź elektronicznej na adres: zacharia.hyzinska@gmail.com w terminie do 3 marca 2017 

roku. Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie poprawnie wypełnionej karty 

zgłoszenia, która powinna zawierać następujące informacje: 

a) imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres placówki dydaktycznej, tytuły utworów,  

b) imię i nazwisko nauczyciela, numer telefonu, email. 

Osoby, które przybędą  na Konkurs, a nie dostarczą karty zgłoszenia, nie będą mogły wziąć 

udziału w Konkursie recytatorskim. 

Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku, w wersji elektronicznej można ją pobrać ze 

strony: lorawa.pl.  

8. Uczestnik prezentuje dwa utwory autorstwa Karola Wojtyły: utwór poetycki  

(w przypadku długiego wiersza może być fragment) i fragment dramatu.  

Przy wyborze wiersza można skorzystać ze strony internetowej lorawa.pl, na której 

zamieszczona jest poezja autorstwa Karola Wojtyły. 

9. Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.  

10. Recytacja powinna zostać wygłoszona bez użycia mikrofonu oraz bez elementów 

inscenizacyjnych (rekwizyty, kostiumy itp.).  

11. Do zadań ważnych, ale bezpośrednio niepunktowanych, należy właściwy ubiór oraz 

poprawna postawa recytującego. 
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12. Uczestników Konkursu ocenia jury, w skład którego wchodzą wyznaczeni przez 

organizatorów konkursu przedstawiciele. Członkowie komisji sporządzają protokół  

z przebiegu konkursu. 

13. Kryteria oceny recytacji obejmują:  

− do 5 pkt za każdy utwór - dobór repertuaru  

− do 5 pkt za każdy utwór - kultura słowa  

− do 10 pkt za każdy utwór - interpretacja głosowa tekstu 

− do 5 pkt za każdy utwór - ogólny wyraz artystyczny  

14. Razem uczestnik może otrzymać maksymalnie 50 punktów (bez ułamków).  

15. Wygrywa uczestnik, który otrzymał największą liczbę punktów.  

16. Kolejność recytacji wyznacza organizator konkursu. 

17. Ocenianie jest tajne. 

18. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

19. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, a nauczyciele przygotowujący 

uczniów podziękowania. 

20. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody książkowe. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny. 

2. Uczestnicy konkursu powinni posiadać przy sobie legitymację szkolną. 

 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: lorawa.pl. 
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