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„Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce” 
Ks. Kardynał Stefan Wyszyński 

„Ja i moja Ojczyzna” 

XVIII edycja Konkursu Recytatorskiego 

Wierszy Patriotycznych dla Szkół Podstawowych „Ojczyzna w poezji” 

Regulamin 

Organizatorzy konkursu: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie i Biblioteka Publiczna Gminy Łomża. 

Cele konkursu: 

• Kształtowanie wśród młodzieży postawy patriotycznej i poczucia świadomości narodowej; 

• Upamiętnienie 100-lecia urodzin K. K. Baczyńskiego i 200-setnej rocznicy urodzin C. K. Norwida; 

• Krzewienie patriotyzmu lokalnego; 

• Wpajanie szacunku i przywiązania do historii własnej ojczyzny, jej niepodległościowych tradycji, osiągnięć, 
kultury i języka; 

• Troska o kulturę języka ojczystego; 
• Upamiętnienie rocznic narodowych oraz propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych 

wzorców osobowych; 
• Zainteresowanie uczniów poezją oraz rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie. 

Zasady konkursu: 
Konkurs jest imprezą otwartą i odbywa się w dwóch etapach: 

• Etap pierwszy - eliminacje odbędą się 17 listopada 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolnie                  

o godz. 1000 ); 

• Laureaci z etapu pierwszego biorą udział w etapie międzypowiatowym. 

• Drugi etap - eliminacje międzypowiatowe odbędą się 24 listopada 2021 r. w Bibliotece Publicznej Gminy 

Łomża w Podgórzu o godz. 1000. 

Warunki uczestnictwa: 

• Uczestnicy/recytatorzy konkursu przygotowują 1 utwór poetycki K.K. Baczyńskiego lub C.K. Norwida. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć uczestników w celach promocyjnych przedsięwzięcia; 

• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

Kryteria oceny: 

Komisja konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów: 

• Dobór repertuaru (dopasowany do tematu konkursu, wieku i możliwości percepcyjnych recytatora); 

• Kultura słowa (dykcja oraz emisja głosu- tempo recytacji, modulacja, intonacja, akcentowanie); 

• Interpretacja utworu; 

• Ogólny wyraz artystyczny.



 

 
Zgłoszenia: 

• Chętni do wzięcia udziału w konkursie wypełniają kartę zgłoszenia i dostarczają do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Kolnie do 12 listopada 2021 r. 

• Karta zgłoszenia dostępna jest jako załącznik do Regulaminu 

 
Adres: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie 
ul. M. Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno 
Tel. (86) 278 25 14 
e-mail: biblioteka@mbpkolno.pl 

Laureaci Konkursu Recytatorskiego wierszy patriotycznych będą uhonorowani nagrodami a ich 
opiekunowie podziękowaniami. 
 


