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Joanna  Kulmowa –  poetka,  prozaiczka,  librecistka,  tłumaczka,  aktorka  i  inscenizatorka
teatralna.  Autorka  dramatów,  słuchowisk  radiowych,  utworów  satyrycznych,  piosenek,
oratoriów, misteriów religijnych oraz książek dla dzieci i młodzieży. Urodziła się 25 marca
1928 roku w Łodzi.  Zmarła 17 czerwca 2018 roku w Warszawie.  Wszechstronna,  twórcza
i  niespożycie  żywotna  pisarka  niemal  w  przededniu  jubileuszu  swoich  90.  urodzin
opublikowała  zbiorek  "Moje  żarty",  obejmujący  utwory  z  lat  1957–1987.  A  niewiele
wcześniej – tomik poetycki "Jeszcze 37 wierszy". 
W jej poezji dla najmłodszych ciepły liryzm łączy się z humorem. Autorka chętnie stosuje 
eksperymenty słowne, odwołuje się do świata dziecięcych przeżyć i wyobraźni. Zachowując 
własny, charakterystyczny styl nadaje wierszom postać refleksyjnej zadumy nad światem.

Jako prozaik wydała m. in. fantazyjnie powieści: "Wio, Leokadio" i "Stacja »Nigdy w Życiu«" 
śmiało wiodące nastoletnich czytelników w gąszcz problemów współczesnego świata,            
a w "Sercu jak złoty gołąb" stworzyła nowy typ metaforycznej baśni dla dzieci.

Za swoją twórczość dla dzieci i młodzieży została nagrodzona Orderem Uśmiechu w 2000 r.,
Medalem IBBY w 2001 r.,  Nagrodą Literacką m. st.  Warszawy w kategorii  „Literatura dla
dzieci i młodzieży” w 2008r oraz w 2013 za całokształt twórczości w kategorii „Warszawski
Twórca”.  Utwór  „Wio,  Leokadio” został  uznany przez UNESCO za  jeden z  najlepszych na
świecie utworów dla dzieci, zaliczony do Kanonu Książek dla Dzieci i Młodzieży. 



REGULAMIN  ELIMINACJI  OTWARTYCH

Cele Konkursu Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej:             

 Zainspirowanie  i  przybliżenie  dzieciom  i  młodzieży  radości  czytania  i  mówienia
wierszy,   posługiwania się językiem polskim. Umocnienie postawy twórczej wobec
własnego życia i korzeni kulturowych.

 Przybliżenie i poznanie poezji oraz twórczości patronki konkursu Joanny Kulmowej w
roku jubileuszu 95 urodzin Poetki oraz patronki roku 2023 Wisławy Szymborskiej.

 Wyrabianie  właściwych,  poprawnych  i  zdrowych   nawyków   głośnego  mówienia,
poprawnego świadomego posługiwania się „aparatem mowy” i ojczystym językiem.
Wskazanie dróg poszukiwań interpretacyjnych,  poszukiwań własnej drogi  twórczej,
walki  z  lękami  przed  wystąpieniami  publicznymi.  Dodawanie  odwagi  w  decyzjach
twórczych, w wyrażaniu siebie.

§ 1

Konkurs recytatorski przeprowadzony będzie w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych    
A, B : 

                                                   A  

Szkoły podstawowe: 
uczniowie  klas 1-3
uczniowie klas 4 -6

B 

uczniowie klas  7- 8
uczniowie szkół ponadpodstawowych

§ 2

Warunkiem udziału w konkursie recytatorskim jest:

1. dostarczenie przez uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 
niepełnoletniego do siedziby administracji Biblioteki Żoliborskiej przy Placu Inwalidów 3 
oryginału wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa  wraz z wymaganymi załącznikami 
oraz przesłanie  skanu ww. dokumentów na poniższe adresy mailowe do dnia 14 kwietnia 
2023 r. do godz. 16.00:

       dyrekcja@bpzoliborz.pl; 

 wyp138@bpzoliborz.pl



Karta zgłoszenia powinna być podpisana przez prowadzącego nauczyciela w przypadku 
uczestników dzieci i młodzieży niepełnoletniej) .

Uczestnicy pełnoletni  podpisują kartę uczestnictwa osobiście.

2. przygotowanie na pamięć 3 utworów i zaprezentowanie podczas przesłuchań. Występ 
jednego uczestnika nie może przekraczać 10 minut.

3. do prezentacji:

a) uczestnik kategorii wiekowej A (uczniowie  klas 1-3; uczniowie klas 4 -6), wybiera 2 utwory
Joanny Kulmowej,

b) uczestnik kategorii wiekowej B (uczniowie klas  7- 8; uczniowie szkół 
ponadpodstawowych), wybiera 2 utwory: jeden Joanny Kulmowej, drugi Wisławy 
Szymborskiej,

c) Jury może poprosić o wykonanie zgłoszonego w karcie uczestnictwa całego programu 
przygotowanego przez uczestnika konkursu (3 utworów).

  § 3

1.  Przesłuchania  konkursowe  odbędą  się  dla  wszystkich  kategorii  wiekowych  A  i  B
w dniach 24-26 maja 2023 r. w zależności od ilości zgłoszeń.

2.  Przesłuchania  eliminacyjne  i  konkurs  właściwy  odbędą  się  w  sali  Społecznego  Domu
Kultury przy ul. Słowackiego 19A o godzinie rozpoczęcia przesłuchań organizator powiadomi
uczestników drogą mailową lub telefoniczną.

 §4

1. Zakwalifikowani uczestnicy do przesłuchań konkursowych wszystkich kategorii wiekowych
zostaną  powiadomieni  mailowo  lub  telefonicznie  do  28  kwietnia 2023 r. o  dokładnym
terminie i harmonogramie przesłuchań konkursowych.

2. Przedmiotem oceny recytującego będą:
• stopień opanowania pamięciowego tekstu;
• dykcja;
• sposób „widzenia” utworu, czyli interpretacja;
• dobór repertuaru;
• ogólne wrażenie artystyczne. 

  § 5

Biblioteka  Publiczna  w  Dzielnicy  Żoliborz  m.  st.  Warszawy  oferuje pomoc  w  wyborze
materiałów  literackich  twórczości  Joanny  Kulmowej oraz  Wisławy  Szymborskiej  we
wszystkich placówkach bibliotecznych na Żoliborzu.

  § 6

Laureaci  przesłuchań  Pierwszego  Żoliborskiego  Konkursu  Recytatorskiego  im.  Joanny
Kulmowej  we  wszystkich  kategoriach  wiekowych  wezmą  udział  w  uroczystym  koncercie
laureatów, który odbędzie się 17 czerwca 2023 r. w sali Społecznego Domu Kultury przy ul.
Słowackiego 19A.



 § 7

We wszystkich kategoriach konkursu oceniać uczestników będzie  niezależne, profesjonalne
Jury.

§8

Uczestnicy  przesłuchań  konkursowych  wszystkich  kategorii  i  grup  wiekowych  otrzymają
dyplomy uczestnictwa i upominki ufundowane przez sponsorów i organizatorów. 

Laureaci wszystkich kategorii konkursu i grup wiekowych otrzymają:
- Nagrody główne Jury konkursu
     I , II  i III miejsce
Ponadto uczestnicy mogą otrzymać dodatkowe nagrody: 
- Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
- Nagrodę Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz
- Nagrodę Dyrektora Społecznego Domu Kultury – WSM Żoliborz

  § 9
Kryteria  ocen  prezentacji  wyznaczone  są  poprzez  sformułowane  cele  Konkursu
Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej.

§ 10

1.  Podczas  eliminacji  oraz  konkursu  właściwego  a  także  podczas  koncertu  laureatów,
pracownicy biblioteki będą dokumentowali wizerunek laureatów w postaci fotografii, które
zostaną  następnie  opublikowane  na  stronie  internetowej  oraz  w  profilach  w  portalach
społecznościowych Biblioteki (Facebook, Instagram).

2.  Zgoda  na  rozpowszechnienie  wizerunków  jest  dobrowolna  i  będzie  dołączona  do
formularza  zgłoszeniowego  uczestnika.  Niezależnie  od  powyższego  będzie  również
możliwość  wyrażenia  zgody  podczas  organizowanego  wydarzenia   –  Konkursu
Recytatorskiego  im.  Joanny  Kulmowej.  W  tym  celu  Biblioteka  zastosuje  takie  metody
identyfikacji,  które  pozwolą  w  jednoznaczny  sposób  odróżnić  osoby  wyrażające  zgodę
uczestników,  będzie  zastosowanie  przez   na  upublicznienie  ich  wizerunków,  poprzez
identyfikator:

 czerwony - brak zgody, 

 zielony – wyrażona zgoda zgoda. 

Serdecznie  wszystkich  zapraszamy  do wzięcia  udziału  w podróży  do krainy  słów,  myśli  i
obrazów  wyobraźni  polskiej  poetki,  Joanny  Kulmowej  oraz  patronki  Roku  2023  –
Wisławy Szymborskiej.

Społeczny Dom Kultury Biblioteka Publiczna              
Warszawa - Żoliborz w Dzielnicy Żoliborz  m. st. Warszawy         


