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KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO I 

POETÓW POKOLENIA KOLUMBÓW 

 

Już po raz szesnasty zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w 

Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Poetów Pokolenia 

Kolumbów, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 32 im. Małego Powstańca w 

Warszawie.  

Nasz konkurs jest kontynuacją organizowanego przez czternaście lat- Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego organizatorem było 

Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie. 

Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego i innych twórców 

Pokolenia Kolumbów, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, 

prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości 

kulturalnej uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. 

Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po 

przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu do 16 kwietnia 2019r. 

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. sp32.waw.pl 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca 

 

 

 

 

mailto:info@sp32.waw.pl


REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI 

K.K. BACZYŃSKIEGO I POETÓW POKOLENIA KOLUMBÓW 

 

1. ORGANIZATOR 
o Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca, w 

skład której wchodzą klasy gimnazjalne dawnego Gimnazjum nr 37 im.  

K.K. Baczyńskiego 

 ul. Marka Edelmana 2 
00-190 Warszawa 
tel. 022 831 08 24 
 ul. Niska 5 
00- 179 Warszawa 
tel./fax 022 831 14 97 
 

2. UCZESTNICY 
o Kategoria wiekowa- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych 
o Kategoria wiekowa -uczniowie klas 7-8 oraz młodzież 3 klasy gimnazjum 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
o Przygotowanie dwóch utworów K.K. Baczyńskiego lub innych twórców 

Pokolenia    Kolumbów; czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut 

 

4. KRYTERIA OCENY 
o dobór tekstu 
o pomysłowość interpretacji 
o ekspresja wypowiedzi 
o umiejętność nawiązania kontaktu z odbiorcą 
o dykcja oraz opanowanie tekstu 

 

5. ETAPY KONKURSU 
o etap szkolny zostanie przeprowadzony do 15.04 2019r. 
o po tym etapie zostaną wyłonione trzy osoby z każdej szkoły; za ten etap 

odpowiedzialna jest szkoła, zgłaszająca udział w konkursie 
o etap finałowy odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 32  przy ul. Niskiej 5 w 

Warszawie, w dn. 24.04-26.04 - o dokładnym terminie poinformujemy 
telefonicznie, mailem lub faxem 

o finał konkursu (wręczenie nagród i koncert laureatów) planowany jest na 21 
maja 2019r. w Muzeum Powstania Warszawskiego 

 

6. NAGRODY 
o Na etapie szkolnym nagrody funduje szkoła, zaś nagrody dla finalistów 

przygotowuje organizator. 
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7. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
o karty zgłoszenia osób do etapu finałowego muszą być wysłane do 16 kwietnia 

2019r. (faksem na nr 22 831 14 97 lub na adres justyna.mokrzynska@onet.eu), 
po przeprowadzeniu etapu szkolnego 

o laureaci przeglądu, uczestnicy finału oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do 
udziału w koncercie laureatów 

o przesłanie zgłoszenia jest równocześnie zgodą na nagrywanie, filmowanie i 
fotografowanie podczas konkursu 

o sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu; informacji 
udzielają 

o nauczycielki języka polskiego: Monika Sukiennik-Załęska i Justyna Mokrzyńska 
 

tel./fax szkoły 022 831-14-97 , 022 831 08 24 

  

Monika Sukiennik-Załęska tel. 575 116 775   

 monika_sukiennik_zaleska@interia.pl 

Justyna Mokrzyńska tel. 604 163 372 

justyna.mokrzynska@onet.eu 
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