
 

WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI 

„BACZYŃSKI 2021” 

 

Trzeba uważać: 

czas się zbyt łatwo w przeszłość zamienia 

(Elegia codzienna) 

 

 

REGULAMIN 

 

I. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. 

Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. 

II. Konkurs został zorganizowany z okazji przypadającej w 2021 roku setnej rocznicy 

urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

III. Konkurs jest adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz 

wszystkich klas szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. 

IV. Cele konkursu: 

1) popularyzowanie twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

2) rozbudzanie wrażliwości na poezję, 

3) doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i umiejętności recytatorskich, 

4) doskonalenie umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

V. Pracę konkursową stanowi nagranie (film video) recytacji jednego dowolnie 

wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego w autorskim wykonaniu ucznia. 

VI. Przez „recytację” rozumie się wykonanie wiersza w formie tradycyjnej (deklamacja z 

pamięci, czytanie) lub w każdej innej formie zgodnej z artystyczną wizją autora filmu. 

VII. Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że osobą widoczną na 

nagraniu jest uczestnik konkursu. 

VIII.   Uczestników oceniać będzie ustalona przez organizatora komisja konkursowa, która 

przyzna nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w dwóch odrębnych kategoriach: 

uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

IX. Kryteria oceny prac konkursowych:  

1) technika recytacji (dykcja, płynność i tempo czytania),  

2) sposób interpretacji (modulacja głosu, intonacja, dramaturgia), 

3) pomysł i ogólne wrażenie artystyczne. 



X. Zgłoszenia odbywają się poprzez przesłanie nagrania konkursowego w formie linku do 

filmu opublikowanego w serwisie YouTube (nagranie musi mieć ustawioną widoczność 

jako „niepubliczne” oraz wyłączoną możliwość komentowania i oceniania – instrukcja w 

załączniku do Regulaminu) oraz  skanu czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą e-

mail na adres organizatora. 

Mail dla szkół podstawowych: BaczynskiSP@wmbp.olsztyn.pl 

Mail dla szkół ponadpodstawowych: BaczynskiSPP@wmbp.olsztyn.pl 

Tytuł filmu powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły i tytuł wiersza. 

Wiadomość mailową należy zatytułować „Baczyński 2021”. 

Termin przesłania pracy konkursowej upływa z dniem 31 października 2021 roku. 

XI. Wyniki konkursu wraz z nagrodzonymi filmami zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza 

Kotarbińskiego w Olsztynie. 

XII. Po ustaleniu werdyktu organizator telefonicznie lub pocztą e-mail poinformuje 

uczestników o przebiegu wydarzenia finałowego.   

XIII. Terminarz 

1) Zamieszczenie regulaminu konkursu na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej 

Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie  – 31.08.2021 r. 

2) Przesyłanie prac konkursowych  –  do  31.10.2021 r.  

3) Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu – 30.11.2021 r. W zależności od sytuacji 

epidemicznej zostanie zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.  

 

Kontakt: 

Informatorium.Czytelnia 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego  

w Olsztynie 

tel. 89 527 54 36 w. 110, e-mail: czytelnia@wmbp.olsztyn.pl  
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Załącznik do Regulaminu 

 

JAK OPUBLIKOWAĆ FILM W SERWISIE YOUTUBE 

1. Wejdź na www.youtube.pl, zaloguj się na swoje konto i wybierz ikonkę kamery. 

2. W prawym górnym rogu kliknij UTWÓRZ,  a potem Prześlij filmy. 

3. Wybierz plik z Twoim nagraniem z dysku komputera. 

4. W punkcie Widoczność, zaznacz opcję Niepubliczny. 

5. Link do filmu wklej do wiadomości e-mail  

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu i przesłaniu – zadzwoń do nas lub napisz. 

Informacji udziela: 

Informatorium.Czytelnia 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego  

w Olsztynie 

tel. 89 527 54 36 w. 110, e-mail: czytelnia@wmbp.olsztyn.pl  
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