,, A serca- tak ich mało,
A usta- tyle ich.
My sami- tacy mali,
Krok jeszcze- przejdziem w mit.’’
K.K. Baczyński

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

Już po raz trzynasty zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w
Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
zorganizowanym przez
Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.
Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego, krzewienie
patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności
recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.
Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po
przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu do 22 kwietnia 2016r.
O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani.
W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia, które, wraz
z regulaminem konkursu, znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły:
www.gimnazjum37.waw.pl

Dyrektor Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI
K.K. BACZYŃSKIEGO
1.

ORGANIZATOR

Gimnazjum nr37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego
Ul. Niska 5
00- 179 Warszawa
tel./fax 022 831 14 97
e-mail: www.gimnazjum37.waw.pl
UCZESTNICY

Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
Uczniowie klas 1-3 gimnazjów
2.

WARUNKI UDZIAŁ U W KONKURS IE

3.

KRYTERIA OCENY

4.

ETAPY KONKURS U

Przygotowanie dwóch utworów K.K. Baczyńskiego; czas prezentacji nie może przekroczyć
5 minut.
-dobór tekstu
-pomysłowość interpretacji
-ekspresja wypowiedzi
-umiejętność nawiązania kontaktu z odbiorcą
-dykcja oraz opanowanie tekstu
- prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt,
muzyka), jeśli służą one twórczej interpretacji
-etap szkolny zostanie przeprowadzony w szkołach do 20.04 2016r.
-po tym etapie zostaną wyłonione trzy osoby z każdej szkoły; za ten etap odpowiedzialna jest
szkoła, zgłaszająca udział w konkursie
-etap finałowy odbędzie się w Gimnazjum nr 37 przy ul. Niskiej 5 w Warszawie,
w dn. 27.04-29.04 - o dokładnym terminie poinformujemy telefonicznie, faxem lub mailem
-finał konkursu ( wręczenie nagród i koncert laureatów) planowany jest na 17 maja 2016r.
w Muzeum Powstania Warszawskiego
5.

NAGRODY

6.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Na etapie szkolnym nagrody funduje szkoła, zaś nagrody dla finalistów przygotowuje
organizator.

-karty zgłoszenia osób do etapu finałowego muszą być wysłane do 22 kwietnia 2016r. faxem
lub mailem, po przeprowadzeniu etapu szkolnego
-laureaci przeglądu, uczestnicy finału oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do udziału w
koncercie laureatów
-przesłanie zgłoszenia jest równocześnie zgodą na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie
podczas konkursu
-sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu; informacji udzielają
nauczycielki języka polskiego: Monika Sukiennik-Załęska i Justyna Mokrzyńska
tel/fax szkoły 022 831-14-97 e-mail: sekretariat@gimnazjum37.waw.pl
Monika Sukiennik-Załęska tel. 575 116 775
e-mail: monika_sukiennik_zaleska@interia.pl
Justyna Mokrzyńska tel. 604 163 372 e-mail: justyna.mokrzynska@onet.eu

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA
KAMILA BACZYŃSKIEGO
ZGLOSZENIE DO ETAPU FINAŁOWEGO
IMIONA I NAZWISKA UCZESTNIKÓW ORAZ TYTUŁY
RECYTOWANYCH UTWORÓW(prosimy o czytelne wypełnienie)

1.......................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
2......................................................................................
........................................................................................
..........................................................................................
3..........................................................................................
............................................................................................
.............................................................................................
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ETAP SZKOLNY:
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(IMIĘ I NAZWISKO, e-mail)
NAZWA I ADRES SZKOŁY:
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