
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA 

„…możemy porozmawiać…”  

 6 grudnia 2018 r. 

V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku 

 

W związku z ogłoszeniem roku 2018 Rokiem Herberta – V LO im.            
Stefana Żeromskiego w Gdańsku zaprasza do Konkursu Recytatorskiego        
Poezji Zbigniewa Herberta pt. “...możemy porozmawiać…” („Tren       
Fortynbrasa”).  
 

Celem konkursu jest: 
 
- popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta 

- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie 

- poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego 
człowieka 

- kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych 
umiejętności recytatorskich 

- promowanie młodych talentów 

- odkrywanie i rozwijanie zdolności artystycznych uczniów 

- integracja uczniów trójmiejskich szkół ponadgimnazjalnych 

Regulamin konkursu:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z        
Trójmiasta i okolic. 

2. Koncepcja konkursu zakłada, że wybrany przez recytatorów wiersz        
Z. Herberta może zostać zinterpretowany dwugłosowo, ze stosownym        
podziałem wersów i fraz wedle uznania. 
Tytuł konkursu „…możemy porozmawiać…” wywodzi się z utworu  
Z. Herberta „Tren Fortynbrasa” i sugeruje, że recytatorzy mogą wybrany          
wiersz zaprezentować w dwuosobowym zespole.  

3. Konkurs odbywa się dwuetapowo: 



I etap – wewnątrzszkolny konkurs, z którego szkoła wyłania max. 3 recytatorów 
lub 3 zespoły dwuosobowe. 

II etap – międzyszkolny konkurs, którego finał odbywa się w V LO  
 

4. Każdy uczestnik/zespół wybiera tylko jeden wiersz. 

5. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 3 minut. 

6. Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez organizatora. 

7. Kryteria oceny: 

- interpretacja i zrozumienie wybranego utworu przez uczestnika/zespół 

- warsztat recytatora/recytatorów (dykcja, opanowanie tekstu) 

- oryginalność wyrazu artystycznego 

- kultura i wyrazistość słowa 

8. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.  
Główną nagrodę oraz nagrody za zajęcie II i III miejsca w Konkursie            

Recytatorskim Poezji Z. Herberta „Możemy porozmawiać” wręczy Pan        
dr Andrzej Franaszek, sekretarz Międzynarodowej Nagrody Literackiej       
im. Zbigniewa Herberta, biograf poety, literaturoznawca oraz krytyk literacki, w          
dniu finału konkursu, czyli 6 grudnia 2018 roku w auli V LO im. S.              
Żeromskiego przy ul. Polanki 130 Gdańsk – Oliwa. 
Organizatorzy zapraszają wszystkich recytatorów oraz ich opiekunów       
na pokonkursowe spotkanie literackie z dr. Andrzejem Franaszkiem. 

9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest czytelne wypełnienie        
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ i przesłanie jej mailem, faksem lub        
tradycyjną pocztą z dopiskiem „...możemy porozmawiać”, w terminie do         
15.11.2018 r. 

adres: V LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Polanki 130, Gdańsk 80-322 

mail: sekretariat@vlo.gda.pl  

fax (058) 552-31-14 

10. Organizator zastrzega, że godzinę rozpoczęcia i końca konkursu poda          
zainteresowanym szkołom po zamknięciu list z kartami zgłoszeniowymi.  

11. Organizatorki: Dorota Bandzmer, Ewelina Wojdyło, Danuta Rzeczkowska. 

mailto:sekretariat@vlo.gda.pl


 

Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta 
„…możemy porozmawiać…” 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA  

(prosimy wypełnić drukowanymi literami i odesłać na wskazany adres, 
korespondencyjny lub mailowy, do 15.11.2018 r.)  

 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika  (uczestników jeśli zespół) 
 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………... 
 
2. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna  
 
………………………………………………………………...  
 
3. Nazwa szkoły  
 
………………………………………………………………...  
………………………………………………………………...  
 
4. Adres szkoły, numer telefonu , adres e-mail 
 
………………………………………………………………...  
………………………………………………………………... 
 
5. Tytuł prezentowanego utworu  
 
………………………………………………………………... 
 
data                                                                                            pieczęć szkoły 

 


