
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Regionalny finał konkursu: 13 marca 2015r. o godz. 9.00. 
 

7. Miejsce finału: Sala kina przy Regionalnym Ośrodku Kultury  

‘’Mazury Garbate”, ul. Plac Wolności 22 
 

8. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi po przesłuchaniu  
wszystkich uczestników o godz. 14.15. 
 

9. Nagrody specjalne: 
a) Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

dla najlepszego recytatora/recytatorki; 
b) Nagroda Specjalna Starosty Oleckiego za najciekawszą interpretację  utworu     

Józefy Drozdowskiej. 
Laureaci pierwszych miejsc w trzech  kategoriach otrzymają nagrody   
ufundowane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

XIII REGIONALNY 

KONKURS RECYTATORSKI 

im. Wacława Klejmonta 

skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych                         
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: augustowskiego, ełckiego,            

gołdapskiego, suwalskiego  i oleckiego 

 



 

 Eliminacje powiatowe w Gołdapi odbywają się pod patronatem: 

- Starosty Gołdapskiego, 
- Burmistrza Gołdapi. 

CCeellee  kkoonnkkuurrssuu:: 
- ocalenie od zapomnienia poezji dawnych twórców regionalnych; 

- odkrywanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych pisarzy  

tej ziemi. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Organizatorem eliminacji powiatowych jest Biblioteka 
Publiczna w Gołdapi 
ul. Partyzantów 31 

19-500 Gołdap 
 

RREEGGUULLAAMMIINN  KKOONNKKUURRSSUU  

  
1. Uczestnicy konkursu:  
- uczniowie klas VI szkół podstawowych, 
- uczniowie szkół gimnazjalnych, 
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
Wymienieni uczniowie reprezentują szkoły z powiatów: ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, 
suwalskiego i augustowskiego. 
Szkoły,  przesyłając informacje o kandydatach, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora ich danych dla potrzeb konkursu, umieszczenia imiennych wyników i materiału 
zdjęciowego na stronie internetowej organizatora oraz  w prasie lokalnej (zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) 
 

2. Repertuar obejmuje: 
- klasy VI szkół podstawowych – jeden wiersz w całości według załączonego wykazu, 
- szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – wiersz poety współczesnego i dzieło  
twórcy mazurskiego z XIX wieku i do połowy XX wieku według załączonego wykazu. 
 

W bieżącej edycji zaleca się wybór utworu Józefy Drozdowskiej (materiały dostępne u 

 osób odpowiedzialnych za organizację poszczególnych etapów).  

 
Uwaga! 

Czas trwania recytacji nie może przekroczyć  6 minut. 

 
3. Jury konkursowe dokona oceny według następujących kryteriów : 
 - dobór repertuaru, tj. dobór do możliwości wiekowych  uczestnika, 
- interpretacja utworu, 
- kultura słowa, 
- ogólny wyraz artystyczny. 

 
4. Obowiązuje strój galowy. 
 

5. Do eliminacji powiatowych, które będą miały miejsce 3 marca 2015 r. o godz. 
10.00 w Czytelni dla dorosłych Biblioteki Publicznej w Gołdapi (pok. nr 20), można zgłosić  

po trzech reprezentantów ze wszystkich typów szkół na adres: 
 

Biblioteka Publiczna w Gołdapi 
ul. Partyzantów 31 

19-500 Gołdap 
z dopiskiem „Konkurs”, do 20 lutego 2015 r. według załączonego wzoru formularza. 
 

 


