
 

 

 

 

XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
ŚMIECHU MI TRZEBA… 

 
VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

LAUGHTER IS WHAT I NEED… 
 

 

 propagowanie kultury języka ojczystego i języka angielskiego; 

 przygotowanie uczennic i uczniów do samodzielnych wystąpień i prezentacji. 

 
 

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105  

im. Astrid Lindgren w Warszawie 

ul. Żwanowiecka 46/50 

04-849 Warszawa 
 

 Joanna Kołaczkowska (aktorka teatralna i  kabaretowa; kabaret Hrabi), 

 Ewa Gawryluk (aktorka teatralna i filmowy),  

 Waldemar Błaszczyk (aktor teatralny i filmowy),  

 Tomasz Majer (aktor teatralny i kabaretowy; kabaret Hrabi).  

 
 

 kategoria I – klasy 0 – 3; 

  kategoria II – klasy 4 – 6;  

 kategoria III – klasa 7.,8. 

 

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105 

im. Astrid Lindgren 

04-849 Warszawa 
ul. Żwanowiecka 46/50 

Tel. 22 872 22 04 
www.szkolamiedzeszyn.waw.pl 



 Szkoła może zgłosić jedną uczennicę/jednego ucznia z każdej kategorii wiekowej; 

maksymalnie trzy osoby, po jednej z każdej kategorii wiekowej; maksymalnie 6 osób 

(3 – część polskojęzyczna; 3 – część anglojęzyczna). 

 Zachęcamy nauczycieli do przeprowadzenia wewnątrzszkolnych eliminacji 

konkursowych. 

 Zadaniem uczestniczek/uczestników będzie zarecytowanie jednego, dowolnego 

utworu poetyckiego lub jego fragmentu. 

 Czas recytacji - nie dłuższy niż półtorej minuty. 

           Jury będzie oceniało deklamacje według następujących kryteriów:  

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie;  

 zgodność z tematem przewodnim konkursu;  

 interpretacja tekstu; 

 dykcja; 

 ogólny wyraz artystyczny; 

 szczególny nacisk będzie kładziony na rolę słowa - nie gestu. 
 

 Jury przyzna po trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej; decyzja jury 

jest ostateczna. 

 Jury i Organizator Konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, 

włącznie 

 ze zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby nagrodzonych. 

 Uczestniczki i uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy,  a  nauczyciele - dyplomy-

podziękowania. 

 Nagrody i dyplomy zostaną wysłane do szkół. 

 

 

 Zgłoszenia będą przyjmowane pod adresem recytatorski2021@gmail.com  

lub przez formularz  https://forms.gle/vzMtfPqqLqvA1dze6 do dnia 7 maja 2021 r. 
 

 Prosimy o przesyłanie filmów z nagraniem recytacji w planie amerykańskim 

(rodzaj planu filmowego polegający na pokazaniu postaci ludzkiej od wysokości 

nieco powyżej kolan do miejsca tuż nad głową). 
 

 

 Informacji na temat konkursu udziela Andrzej Michalski pod numerem telefonu: 

504010288 lub pod adresem: recytatorski2021@gmail.com 

 
 

Serdecznie zapraszamy! 
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