
REGULAMIN 
XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

 im. ks. Jerzego Popiełuszki 
„ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZATOR: 
 

Miejski Dom Kultury w Radomsku 
przy wsparciu 

Miasta Radomsko 
i Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

 

 
 

 
 
 

PATRONAT  MEDIALNY: 
 

Tygodnik Katolicki „NIEDZIELA” 
Tygodnik „Gazeta Radomszczańska” 

 
 
 
 
 
 
 
 

CELE KONKURSU: 
 

- integrowanie młodzieży wokół chrześcijańskich wartości, 
- rozpowszechnianie  ideałów życia ks. Jerzego Popiełuszki,   

   przybliżenie tematyki  sakralnej i patriotycznej w literaturze, 
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka oraz doskonalenie 

   warsztatowych  umiejętności recytatorskich. 
 
 
 
   
                                                                         
 
 
 
 

                                                         

             
            1. Konkurs jest imprezą otwartą dla wykonawców,  którzy ukończyli 15 lat.    
                 
            2. Repertuar obejmuje: 
                 -  kazania i wypowiedzi ks. Jerzego Popiełuszki oraz publikowane utwory  inspirowane 
                    jego życiem  i działalnością,                   
                 -  literaturę  religijną i patriotyczną. 

            3. Konkurs przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów: 

                a) turnieju recytatorskiego 
                 -  w repertuarze musi znaleźć się obowiązkowo utwór lub   fragment utworu 
                     związany z życiem  i działalnością  ks. J. Popiełuszki            

                      -  czas prezentacji nie może przekroczyć  5  minut 

                 b) turnieju poezji śpiewanej 
                       - repertuar obejmuje utwór śpiewany oraz utwór lub fragment utworu 
                          recytowany,  związany  z życiem i działalnością ks.  J. Popiełuszki                                  
                       - do akompaniamentu  może być wykorzystany  jeden instrument  lub mały     
                          zespół  muzyczny(do trzech osób), bądź wcześniej dokonane nagranie 
                          (półplayback).        
                       - czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, 
 
                 c) turnieju „wywiedzione ze słowa” 
                      - repertuar (np.: wiersz lub jego fragment, monolog literacki, college 
                         tekstów) powinien obejmować  utwory literackie inspirowane  życiem   
                         oraz działalnością księdza Jerzego, 
                      - dowolna forma prezentacji (np.: teatr jednego wiersza, łączenie słowa   
                         mówionego ze śpiewem,  z dźwiękiem, ruchem,  rekwizytem), 
                      - czas trwania występu nie może przekroczyć 7  minut. 
                          
                  d) turnieju „teatru jednego aktora” 

       - obowiązuje przygotowanie spektaklu w  oparciu o materiał  literacki mówiący   
          o ideach, którym  poświęcił  życie ksiądz J. Popiełuszko 

                      - czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 30 minut.  
 
             4. Na konkurs szkoły mogą  zgłosić: 
                  - do 5 recytatorów  w Turnieju Recytatorskim 
                 - 2 recytatorów w Turnieju „Wywiedzione ze słowa” 
                 - 2 recytatorów  w Turnieju Poezji Śpiewanej 
                  - 1 recytatora w Turnieju „Teatru Jednego Aktora” 

 
             5. Konkurs odbędzie się  14.10.2017  roku  o godz. 9.00 w sali kameralnej 
                 Miejskiego Domu Kultury  w Radomsku. 
 
             6. Wykonawcy zgłaszają swój udział w konkursie przysyłając czytelnie i dokładnie 
                  wypełnioną kartę uczestnictwa w terminie   
                  do 4.10.2017 r. na adres:  Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5 
                  97-500 Radomsko, woj. łódzkie lub drogą elektroniczną 
                  e-mail: konkursy@mdkradomsko.pl 
      
             7. Laureaci  otrzymają  atrakcyjne  nagrody  i  dyplomy. 
 
                 

mailto:konkursy@mdkradomsko.pl


 8.  Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskim Domu Kultury w Radomsku:  
                                   
                                            Dział Edukacji Kulturalnej  
                                                   (0-44) 683 52 55. 
                                              www.mdkradomsko.pl – zakładka konkursy 
 
 

KRYTERIA OCENY: 
 
Uczestników  konkursu  oceniać  będzie  Jury  powołane  przez organizatorów,  wg  
następujących  kryteriów: 
- dobór  repertuaru (uwzględniając wartości literackie tekstów oraz  dostosowanie  
   ich do wieku i możliwości recytatora), 
-  interpretacja utworów, 
-  kultura słowa,  
-  ogólny wyraz artystyczny. 
 

 
                                                                   UUWWAAGGII::  
 
- Organizator nie pokrywa kosztów podróży.  
- Wszystkie sprawy sporne lub nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga     
   kierownik konkursu  w porozumieniu z Jury.  
   Szczegółowych informacji udziela: 
   Anna Kulikiewicz  kierownik  konkursu – 501 019 310   
- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone  na stronie internetowej  Miejskiego    
   Domu Kultury w Radomsku  www.mdkradomsko.pl 
- Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie   
   danych   osobowych,  które będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby w/w konkursu. 
 
 
 
 
                            Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

 
                                                    www.mdkradomsko.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 
KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
Imię i nazwisko uczestnika: ............................................................................... 
 
Adres  zamieszkania:.......................................................................................... 

tel. ...................................................................................................................... 
 
Szkoła / miejsce pracy: ....................................................... .............................. 

osoba przygotowująca*: ................................................................................... 
 
                  ZGŁASZAM  SWÓJ  UDZIAŁ  W  KONKURSIE  

 

    1. Turniej  Recytatorski ** 

         tytuł  utworu: ............................................................................................. 

         autor:.......................................................................................................... 
 
    2. Turniej  Poezji  Śpiewanej ** 

         tytuł  utworu  recytowanego:.................................................................... . 

         tytuł  utworu  śpiewanego: ........................................................................ 

         słowa: ............................................  muzyka:............................................ 

         rodzaj akompaniamentu:.......................................................................... 
 
    3. Turniej  „Wywiedzione ze słowa” ** 

         tytuł  utworu:..............................................................................................  

         autor: ......................................................................................................... 
 
    4. Turniej  „Teatr  Jednego  Aktora” ** 

         tytuł  utworu:............................................................................................. 

         autor: ........................................................................................................ 

     

                                                                           Podpis ........................................... 

 

 
    *) dotyczy uczniów  
  **) niepotrzebne skreślić       
                                                

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
               Imię i nazwisko uczestnika: ................................................................................ 
 
               Adres zamieszkania:............................................................................................ 

               tel. ........................................................................................................................ 
 
               Szkoła / miejsce pracy: ....................................................... ............................... 

               osoba przygotowująca*: ..................................................................................... 
 
                                  ZGŁASZAM  SWÓJ  UDZIAŁ  W  KONKURSIE  

 

              1. Turniej  Recytatorski ** 

                    tytuł utworu: ................................................................................................... 

                    autor:................................................................................................................  
 
              2. Turniej  Poezji  Śpiewanej ** 

                    tytuł  utworu  recytowanego:........................................................................... 

                    tytuł utworu  śpiewanego: .............................................................................. 

                    słowa: ............................................  muzyka:................................................. 

                    rodzaj akompaniamentu:............................................................................... 
 
              3. Turniej  „Wywiedzione ze słowa” ** 

                    tytuł utworu:....................................................................................................  

                    autor: ............................................................................................................... 
 
              4. Turniej  „Teatr  Jednego  Aktora” ** 

                   tytuł  utworu:.....................................................................................................  

                   autor: ................................................................................................................ 

 

                                                                                             Podpis ............................................ 

    
 
    *) dotyczy uczniów  
  **) niepotrzebne skreślić                                                                                             


