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Regulamin  XX Edycji 

Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza 

organizowanego  przez  

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku 

pod patronatem Starosty Powiatu  Grodziskiego 

i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury 

Przełożone-polubione. Literatura światowa 

w polskich tłumaczeniach 

 

Konkurs recytatorski ma charakter artystyczno-metodyczny. Jego celem jest 

rozbudzenie zainteresowania literaturą światową, podniesienie poziomu jej 

rozumienia i recytacji oraz ośmielenie uczestników do publicznego występowania. 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, uczniów 

szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich osób zainteresowanych recytacją, 

podzielonych na  4 kategorie wiekowe: 

 uczniowie szkół podstawowych kl. 4-5,  

 uczniowie szkół podstawowych kl. 6-8 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych,  

 kategoria otwarta. 

2. Przebieg konkursu – etapy: 

 eliminacje szkolne, organizowane do dnia 14 października 2020, 

 przesłuchania finałowe odbywające się w Muzeum  (21 i 23 października 

2020 od godz. 10.00), 

 zakończenie konkursu (28 października 2020, godz. 12.00) - ogłoszenie 

werdyktu jury, wręczenie nagród, popis laureatów. 

3. Warunki uczestnictwa  

 przygotowanie przez uczestnika do recytacji 1 utworu literackiego 

lub fragmentu (poezji lub  prozy lub dramatu) będącego przekładem  
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z literatury światowej, wybranego samodzielnie lub pod kierunkiem 

nauczyciela, którego wykonanie zajmie nie więcej niż 4 minuty, 

 nadesłanie  karty zgłoszenia do 14 października 2020 (każda szkoła zgłasza 

laureatów trzech pierwszych miejsc eliminacji szkolnych w każdej kategorii 

wiekowej – w przypadku zespołów szkół przyjmujemy laureatów z eliminacji 

przeprowadzonych w składających się na zespół szkołach; uczestnicy 

pracujący samodzielnie lub w kołach recytatorskich pozaszkolnych 

przesyłają karty zgłoszenia indywidualnie), 

 organizatorzy do 19 października 2020 na stronie www.stawisko.pl 

w zakładce konkursu ogłoszą listę uczestników z podziałem na grupy 

i godzinami występów (ze względu na konieczność zachowania dystansu 

społecznego w pomieszczeniach Muzeum nie może przebywać więcej niż 

20 osób; prosimy pamiętać o konieczności noszenia maseczek w czasie 

pobytu w Muzeum), 

 przesłuchania uczestników konkursu w dniach 21 i 23 października 2020 – 

zgodnie z terminami ogłoszonymi na stronie www.stawisko.pl. 

4. Jury w składzie: Joanna Cichoń-Dąbrowska, Magdalena Warzecha, Jerzy 

Łazewski  dokona oceny według następujących kryteriów: 

 dobór repertuaru zgodny z tematem edycji i możliwościami uczestnika, 

 rozumienie tekstu wyrażone interpretacją utworów, 

 kultura mowy, 

 artyzm wykonania. 

5. Jury wyłoni zdobywców I, II i III miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych; 

przyzna nagrody burmistrzów i wójtów oraz wyróżnienia specjalne. 

6. Nagrodami w konkursie będą wydawnictwa książkowe oraz dla laureatów I i II 

miejsc i ich nauczycieli bilety na przedstawienia w teatrach warszawskich 

(zamiast tradycyjnej wycieczki niemożliwej  do zorganizowania w czasie 

pandemii). 


