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Regulamin XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  

i Poezji Śpiewanej im. Ludmiły  Marjańskiej 

1. Cel konkursu 

Konkurs organizowany jest dla młodzieży zafascynowanej poezją i jej interpretacją. 

Przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter jednoetapowy. Jego 

celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na piękno języka ojczystego oraz poszerzenie wiedzy na 

temat twórczości absolwentki naszej szkoły, poetki Ludmiły Marjańskiej. 

2. Organizatorzy 

mgr Urszula Zaleska 

mgr Elżbieta Szajbel                                    

mgr Monika Wąsińska 

3. Uczestnicy 

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

częstochowskiego. 

Szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu 

uczestników.                                                                                                                                      

                

4. Terminy 

 - przesłanie karty zgłoszenia do 10.03.2017 r.  

(Pełna dokumentacja konkursu - regulamin, karta zgłoszenia - znajduje się na stronie 

internetowej szkoły w zakładce Uczniowie→Przedmioty→Język polski); 

 - przesłuchanie konkursowe 15.03.2016 r. (środa) od godz.11.00; 

 - rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie finalistów nastąpi 23.03.2017 r. o godz. 11.00. 

5. Organizacja konkursu 

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

1. Konkurs recytatorski, w którym uczestnicy prezentować będą dwa utwory: 

- wiersz autorstwa Ludmiły Marjańskiej, 
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- utwór XX-wiecznej poezji kobiecej. 

2. Konkurs poezji śpiewanej: 

- wiersz autorstwa Ludmiły Marjańskiej (recytacja), 

- utwór śpiewany XX-wiecznej poezji kobiecej. 

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut. 

Komisja konkursowa wyłoni po wysłuchaniu wszystkich prezentacji sześciu finalistów: trzy 

pierwsze miejsca (I, II, III). 

Przy ocenie prezentacji recytatorskiej pod uwagę zostaną uwzględnione  takie kryteria , jak : 

- interpretacja utworów; 

- kultura słowa; 

- ogólny wyraz artystyczny. 

W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady: 

- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane 

w książkach lub prasie literackiej; 

Przy ocenie poezji śpiewanej pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: 

- zgodność muzyki z charakterem wiersza; 

- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy; 

- oryginalność aranżacji i ekspresja. 

6. Jury 

W skład komisji konkursowej wchodzą: 

-  mgr Urszula Zaleska – I LO im. J. Słowackiego 

- mgr Monika Górna  – I LO im. J. Słowackiego 

- mgr Dorota Marlińska – ekspert ds. muzycznych 

7. Nagrody 

Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy. 

Laureaci (I, II, III  miejsce) nagrody rzeczowe 

  

 

 


