
II Powiatowy Konkurs Recytatorski 

„Ja i moja mała – wielka Ojczyzna” 

 

 

Któż nie sięga pamięcią do miejsca, w którym 

się urodził i wychował? […] Któż nie zna 

literackich powrotów do tej zaczarowanej 

krainy?[…] im dalej sięgam pamięcią, tym 

bliższa staje mi się Częstochowa, miasto mojej 

młodości1. 

 

 

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie zaprasza uczniów szkół 

ponadpodstawowych oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do wzięcia udziału  

w Powiatowym Konkursie Recytatorskim wierszy poetów związanych biografią lub/i 

twórczością z Częstochową „Ja i moja mała – wielka Ojczyzna”, który w związku z COVID-

19 odbędzie się w tym roku w zmienionej formule – na podstawie dźwiękowych nagrań 

recytacji uczestników.  

 

Cele konkursu: 

 kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej i lokalnej, dumy  

z przynależności do społeczności Częstochowy,  

 upowszechnianie twórczości poetów związanych z Częstochową, 

 wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych, w szczególności do 

poezji, 

 upowszechnienie piękna mowy ojczystej i kultury żywego słowa, 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

 

Adresaci konkursu 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas VII i VIII 

szkół podstawowych. 

 

 

 

                                                             
1 L. Marjańska, Częstochowa - miasto mojej młodości, „Almanach Częstochowy” 1993, s. 62-69. 



Warunki uczestnictwa w konkursie 

W konkursie uczestnik prezentuje jeden dowolny dłuższy wiersz lub dwa dowolne krótsze 

wiersze poety związanego biografią lub/i twórczością z Częstochową w czasie nie dłuższym 

niż 3 minuty. Dopuszcza się recytację przy muzyce.  

Nagrany występ prosimy przesłać na adres mailowy: 

biblioteka8los@gmail.com 

W treści maila należy przesłać imię i nazwisko uczestnika, oraz nazwę szkoły. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest również przesłanie na podany adres mailowy 

zdjęcia/skanu wypełnionej deklaracji udziału (ZAŁĄCZNIK NR 1) wraz z podpisanym 

oświadczeniem (ZAŁĄCZNIK NR 2) w terminie do 16.12.2020roku. 

 

Zasady oceny występów konkursowych     

Organizator powołuje jury, które dokona oceny występów poszczególnych uczestników. 

Jury będzie oceniało uczestników w dwóch kategoriach wiekowych (I KATEGORIA – 

uczniowie szkół podstawowych, II KATEGORIA – uczniowie szkół ponadpodstawowych).  

Kryteria oceny: 

 dobór tekstu, 

 poprawność i płynność deklamacji, 

 świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu. 

Decyzje jury konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej i na Facebooku VIII LO 

Samorządowego do dnia 21 grudnia 2020 roku. 

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Organizatorzy nie zwracają kosztów poniesionych przez uczestników. 

 

 

Organizatorzy  

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska 

Renata Białowąs 

 

 

 

 

 

 

 


