
XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski 

„Z Gałczyńskim łatwiej...” 
pod 

Honorowym Patronatem 

 Kiry Gałczyńskiej 

 

 

Organizatorami Konkursu są: 

• Towarzystwo Kultury Teatralnej  Zarząd Oddziału Województwa Śląskiego w 

Katowicach 

• Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu- Biskupicach 

  

Konkurs finansowany  przy pomocy środków budżetowych: 

• Urzędu Miejskiego w Zabrzu 

• Darowizn celowych. 

  

  

Cele Konkursu: 

1. Zainteresowanie poezją i prozą K. I. Gałczyńskiego 

2. Upowszechnianie poezji „ Zielonego Konstantego ” 

3. Podnoszenie kultury słowa dzieci i młodzieży 

4. Promocja i pomoc utalentowanej artystycznie młodzieży 

 

Regulamin: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół 

    podstawowych,    gimnazjalnych i licealnych 

2. Uczniowie biorą udział w eliminacjach 

- szkolnych ( nieograniczona liczba uczestników ) 

3. Uczestnicy turnieju recytatorskiego przygotowują 2 utwory K. I. Gałczyńskiego 

    wcześniej nieprezentowane w  innych konkursach recytatorskich. 

    Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 4 min. (dla szkół podstawowych), 5 min.   

(gimnazja)  7min. (licea) 

4. Wywiedziona ze słowa do 7 min. 

    -uczestnicy turnieju przygotowują na przykład wiersz (K.I. Gałczyńskiego) lub 

     jego fragment, collage tekstów, fragmentów prozy 

    -forma prezentacji będzie miała charakter dowolny 

     (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego 

     ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) 

  5.  Jury konkursu dokonywać będzie oceny wg następujących kryteriów: 

a) dobór repertuaru 

b) interpretacja tekstu 

c) kultura słowa 

d) ogólny wyraz artystyczny           

 

Terminarz: 

Etap szkolny – do 08.XI.2017   (wybór 1-5  reprezentantów szkoły do przesłuchań 

finałowych)                                                                                                             

 



Przesłuchanie finałowe 

-20.XI.2017 -  szkoły podstawowe od godz. 10:30 

                        szkoły gimnazjalne  od godz, 12.30 

 21.XI.2017  - szkoły ponadgimnazjalne   godz. 11:00 

 

w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu-Biskupicach, ul. Kossaka 23 

 

  Informacje organizacyjne 

 

Karty zgłoszeń (3 egz. A4 dla każdego uczestnika) należy składać w  Dzielnicowym Ośrodku 

Kultury    w Zabrzu Biskupicach ul. Kossaka 23 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

15.XI.2017– decyduje data wpływu karty do DOK. 

 

Dodatkowych informacji udziela  sekretarz konkursu: 

Krystyna Żółtańska-Martyna 

 tel. 503 049 328 

 

 Regulamin i Kartę Zgłoszeń oraz informacje dot. ewentualnych zmian można znaleźć na 

stronie  Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu 

  

     www.mok.art.pl    ( WYDARZENIA/ KONKURSY) 

 

    

 

 

http://www.mok.art.pl/

