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1. OPIS DOBREJ PRAKTYKI: 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, które interesują się sztuką recytacji i chcąc 

zachęcić je do czytania i lepszego rozumienia twórczości poetów góralskich, w tym lokalnej poetki 

Antoniny Zachary-Wnękowej podjęto decyzję o zorganizowaniu Szkolnego Konkursu 

Recytatorskiego, którego laureaci reprezentowaliby naszą szkołę w XXX Konkursie Recytatorskim 

im. Antoniny Zachary-Wnękowej organizowanym w Rabce Zdroju. 

Celem działań było uczczenie pamięci wybitnej poetki, zainteresowanie dzieci twórczością 

Antoniny Zachary-Wnękowej oraz popularyzacja twórczości poetów góralskich. 

Chodziło również o zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej i kulturą słowa. 

Uczniowie na zajęciach koła polonistycznego poznawali życie i twórczość poetki związanej 

z naszym regionem, czytali jej wiersze i przygotowali dekorację konkursową.   

 Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział chętni uczniowie  z klas 

I – VI. Każdy przygotował dwa wiersze autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym 

jeden obowiązkowo autorstwa Antoniny Zachary-Wnękowej. Uczestnicy prezentujący poezję w 

gwarze wystąpili w strojach regionalnych. 

Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod okiem nauczycieli języka polskiego oraz 

wychowawców. Występy prezentowały wysoki poziom, co można było wywnioskować po reakcji 

zaciekawionej publiczności i burzliwych obradach jury. Komisja konkursowa oceniała dobór i 

interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. 

Wyniki konkursu zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 



 

       

 

 



Konkurs przyniósł dzieciom wiele radości i niezapomnianych emocji. 

Zwycięzcy reprezentowali naszą szkołę w XXX Konkursie Recytatorskim im. Antoniny 

Zachary-Wnękowej organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Rabce Zdroju. 

 



 

 

Komisja po przesłuchaniu 63 recytatorów ze szkół podstawowych przyznała miejsca                     

i wyróżnienia. Wyróżnienie w kategorii gwary otrzymał Damian Kapłon uczeń naszej szkoły. 

 

 

2. REZULTATY / KORZYŚCI / EFEKTY: 

Dzięki konkursom uczniowie lepiej poznają i rozumieją twórczość poetów związanych                    

z regionem Podhala. Autorzy ci stają się im bardziej bliscy, chętniej sięgają po utwory wierszowane. 

Mają okazję zmierzyć się z różnymi interpretacjami wierszy poetów góralskich. 

Dzieci mają także szansę na rozwijanie swojego talentu recytatorskiego, stają się bardziej 

odważne, otwarte na różne wyzwania. Doskonalą umiejętność prezentowania siebie na forum 

szkolnym i pozaszkolnym, czego efektem jest wzrost poczucia własnej wartości. 



Nastąpiła również wymiana doświadczeń między nauczycielami różnych szkół, którzy 

opiekowali się swoimi reprezentantami. 

 

 

 

 

3. RADY I WSKAZÓWKI: 

 Nawiązano współpracę z MOK w Rabce. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom za 

udział. W konkursie szkolnym zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę 

Rodziców. 

 

4. ZAŁĄCZNIKI: 

 strona internetowa szkoły http://spgskomielna.w.interia.pl/ 

 strona internetowa MOK w Rabce-zdroju www.mok.rabka.pl/ 

 sprawozdanie z konkursu szkolnego 

 zdjęcia 

 

http://spgskomielna.w.interia.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 


