
KONKURS RECYTATORSKI 

POEZJI I PROZY IRIT AMIEL 

„ W odległości życia i jednej ulicy” 

 
 
 

dla uczniów częstochowskich szkół podstawowych (klasy 7-8)  

i ponadpodstawowych  

 
 

„Przeżyłam. Piszę te wiersze z jakiejś wewnętrznej potrzeby, 

może, żeby jeszcze chwilę pożyli ci, których pamiętam (...)” Irit Amiel 

(fragment rozmowy Urszuli Chowaniec i Wioletty Grzegorzewskiej z Irit Amiel z cyklu wywiadów pt. 

„Wyjechały”) 

 
 
 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

 
 

- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy 

Współorganizator: 

-Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce, Oddział w Częstochowie 

- I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie 

 
 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
 
 

I Cele konkursu 

 popularyzacja twórczości Irit Amiel (1931-2021)- izraelskiej poetki, pisarki i 

tłumaczki; urodzonej w Częstochowie, która przeżyła zagładę 

częstochowskiego getta, 



 inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych twórczości 

podejmującej temat Holocaustu, 

 kultywowanie pamięci o martyrologii ofiar getta częstochowskiego wśród 

kolejnych pokoleń, 

 kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa, 

 rozwijanie aktywności twórczej, 

 promowanie utalentowanej młodzieży, 

 
 

 
II Zasady konkursu 

1. Uczestnicy konkursu rywalizują w dwóch kategoriach: 

 uczniowie szkól podstawowych (klasy 7-8) 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

2. Konkurs recytatorski przeprowadzony będzie w formie dwóch turniejów: 

 
 

A) Turniej recytatorski 

1. Uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory(w całości lub fragmentach)- 

1 utwór poetycki i prozę. 

2. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut. 
 

 

B) Wywiedzione ze słowa 

1. Forma prezentacji jest przeznaczona dla osób poszukujących nowych form 

wyrazu. 

2. Dobór repertuaru jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog 

literacki, collage tekstów). 

3. W prezentacji, obok umiejętności recytatorskich należy wykorzystać środki 

wzbogacające wyraz artystyczny występu (np. ruch sceniczny, łączenie 

słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, rekwizytem, elementami 

scenografii). 

4. Do akompaniamentu może być wykorzystany 1 instrument muzyczny lub 

mały zespół muzyczny (do 3 osób) lub wcześniej przygotowane nagranie 

(półplayback). 

5. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut. 



III Organizacja konkursu 

1. W skład komisji konkursowej wejdą: 

- przedstawiciele Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Żydów w Polsce, Oddział w 

Częstochowie, 

- przedstawiciele I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie 

- przedstawiciele Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. 

2. Prezentacje zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych oraz dwóch 

turniejach. Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników dwunastu finalistów: 

a) trzy pierwsze miejsca (I, II, III) w kategorii: szkoła podstawowa- turniej 

recytatorski 

b) trzy pierwsze miejsca (I, II, III) w kategorii: szkoła podstawowa- turniej 

wywiedzione ze słowa 

c) trzy pierwsze miejsca (I, II, III) w kategorii: szkoła ponadpodstawowa- 

turniej recytatorski 

d) trzy pierwsze miejsca (I, II, III) w kategorii: szkoła ponadpodstawowa- 

turniej wywiedzione ze słowa 

3. Komisja konkursowa dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów: 

a) Turniej recytatorski 

- dobór repertuaru (charakter utworów oraz ich dostosowanie do warunków osoby 

prezentującej), 

- oryginalność interpretacji, 

- kultura słowa, 

- ogólne wrażenie artystyczne. 

b) Wywiedzione ze słowa 

- celowość użycia środków pozawerbalnych (np. dźwięku, kostiumu, elementów 

scenografii wspomagających interpretację tekstu) 

- kompozycja sceniczna występu. 

4. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

III Terminarz konkursu 

1. Kartę zgłoszenia wraz z dokumentacją należy przesłać do 14.09.2021 r. na adres 

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, al. T. Kościuszki 8, 42-202 

Częstochowa lub adres mailowy: lo1@edukacja.czestochowa.pl. z dopiskiem 

„Konkurs recytatorski poezji i prozy Irit Amiel” 

2. Przesłuchania konkursowe i ogłoszenie wyników – 20.09.2021 r.

mailto:lo1@edukacja.czestochowa.pl


3. W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID-19 termin 

konkursu może ulec zmianie. 

 
IV Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu. 

2. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów. 

 

 

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. 

 

 

 

                  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

                                     ORGANIZATORZY 


