
 

XI Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej 
dla solistów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Wieczór poezji przy śśśświecach 
 
 

Regulamin konkursu 

Organizatorzy konkursu:  

1. Starosta  Wieluński 

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu  

3. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu  w Wieluniu 

Cele konkursu:  

1. Prezentacja dorobku artystycznego młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

2. Popularyzacja utworów o treści poetyckiej i  poezji śpiewanej różnych autorów. 

3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie aktywności wokalnej wśród młodzieży.  

4. Odkrywanie nowych talentów i stwarzanie im możliwości publicznych wystąpień.  

5. Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie rozwoju i popularyzacji kultury. 

Przebieg konkursu  

I etap:  

1. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są w sekretariacie II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu do dnia 19 stycznia 2018 r. 

 tel. 43 843 04 75, e-mail: korczak2@interia.pl 

2. W zgłoszeniu należy podać:  imię i nazwisko, szkołę, telefon kontaktowy oraz dwa tytuły  

wybranych piosenek autorstwa np. Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego, 

Agnieszki Osieckiej, Bolesława Leśmiana, Jonasza Kofty. Kandydaci mogą inspirować się 

muzyką ludową, folklorem na wzór piosenek np. Kayah & Bregovic, Brathanki, Rokiczanka 

Werchowyna 

3. Przesłuchanie wstępne kandydatów odbędzie się w Powiatowym Młodzieżowym Domu 

Kultury i Sportu w Wieluniu tel. 43 843 87 80 w dniu 24 stycznia 2018 r. o godzinie 13.30 

4. Po przesłuchaniach powołana przez organizatora Komisja wyłoni uczestników do II etapu 

 i koncertu finałowego.  

II etap:  

1. Finaliści I etapu zaproszeni zostaną na warsztaty z interpretacji piosenki oraz pracy 

 z akompaniatorem Panem Piotrem Sitarskim* w dniu 15 lutego 2018 oraz na koncert 

finałowy, który odbędzie  się 16 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu i będzie miał formę konkursu. 

Warsztaty poprowadzi Kinga Zygmunt**. 

2. UWAGA! Udział w warsztatach wokalnych zakwalifikowanych solistów jest obowiązkowy. 

3. Jury powołane przez organizatorów na czas trwania konkursu dokona oceny według 

następujących kryteriów:  

- dobór repertuaru zgodny z tematyką konkursu,  

- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy, 

- interpretacja tekstu poetyckiego, 

- ogólny wyraz artystyczny.  

4. Laureaci konkursu finałowego otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  

5. Uwaga! Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 
*Piotr Sitarski – absolwent Studium Nauczycielskiego w Wieluniu. Od 27 lat jest nauczycielem muzyki i pedagogiem.  

Instruktor zespołu „Gwiazdy po osiemnastej” w Wieluńskim Domu Kultury; „Ta szkoła zawsze była i jest wyjątkowa. 

Ma swój styl, klimat i klasę”, podkreśla.   

** Kinga Zygmunt  - urodzona 23 grudnia 1992 r; absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka  

w Wieluniu  o profilu aktywności twórczej; ukończyła Szkołę Aktorstwa i Musicalu w Krakowie; uzyskała dyplom  

z wynikiem celującym Studium Aktorskim Doroty Pomykały w Katowicach; obecnie jest studentką  Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu; na swoim koncie ma etiudy filmowe,  role w spektaklach muzycznych,  

w spektaklach tanecznych oraz wokalne epizody w Operze Wrocławskiej    


