STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY SPORTOWEJ
w TARNOWIE

SENAT RP

XIX AKADEMIA POLSKIEJ POEZJI
( zadanie realizowane przy wsparciu finansowym
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej)

Tarnów 9 – 13 maja 2018
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

9.05 ( środa)
Przyjazd, zakwaterowanie, czas wolny,
Godz. 1400 – 1600
- obiad,
30
Godz. 18
- kolacja, spotkanie organizacyjne – omówienie programu,
podział uczestników na warsztaty
10.05 ( czwartek)
Godz. 730
Godz. 800
Godz. 1800
11.05 (piątek)
Godz. 800
Godz. 900
Godz. 930
Godz. 1200
Godz. 1230 - 1530
Godz. 1600
Godz. 1730
Godz. 1800
Godz. 1830
12.05. ( sobota)
Godz. 830
Godz. 900
Godz. 1100
Godz. 1230
Godz. 1400
Godz. 1500 – 1800
Godz. 1800

13.05 (niedziela)
Godz. 800
Godz. 900

– śniadanie, pobranie suchego prowiantu
– wyjazd do Krakowa ( zbiórka na parkingu) dla chętnych
uczestników. Pozostali mają czwartek wolny
- kolacja,
- śniadanie
- wyjście do szkoły
- rozpoczęcie wspólnych z uczniami szkoły
warsztatów poetyckich, plastycznych, tanecznych oraz
spotkanie kadry nauczycielskiej,
- obiad w szkole
– wspólny spacer po Tarnowie
– próba generalna koncertu artystycznego
(Dworek Modrzewiowy hotelu)
- kolacja
– Konkurs Recytatorski – część międzynarodowa
– rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego
– śniadanie
– konkurs cz. ogólnopolska –
- zwiedzanie wystawy prac plastycznych, artystyczny
koncert finałowy,
- zakończenie Akademii Polskiej Poezji - podsumowanie
imprezy, wręczenie nagród, upominków, dyplomów
– obiad
– czas wolny
– podsumowanie Akademii, wspólna kolacja uczestników,
opiekunów i organizatorów
- śniadanie, odbiór suchego prowiant na drogę
- opuszczanie pokoi.

OPIS REALIZACJI ZADANIA
Wiodącym motywem „Akademii Polskiej Poezji” będzie polska poezja. Służyć ma
ona wzmacnianiu i podtrzymywaniu tożsamości, pokazania polskości w różnych aspektach
od kultury poprzez realia życia codziennego w naszym kraju. W trakcie projektu uczniowie
z innych krajów będą mieli możliwość współuczestniczyć przez kilka dni ze swoimi
rówieśnikami w zaplanowanych działaniach co pozwoli na budowanie dialogu miedzy
społecznościami, minimalizowanie dystansu dzielącego Polaków, potrzeby wzajemnego
poznania sie i zrozumienia. Podczas imprezy młodzi Polacy z różnych krajów maja
możliwość doskonalenia umiejętności językowych, poznania miejsc związanych z historią
i kultura swoich przodków, co ma dla nich szczególne znaczenie. Projekt przewiduje pobyt
w Tarnowie i Krakowie uczestników przez pięć dni. Uczestnicy po przyjeździe oprócz
udziału w Akademii zwiedzają muzea, poznają zabytki kultury i architektury naszego kraju.
Uczestnicy imprezy zostaną podzieleni na grupy, które realizować będą zadania
i uczestniczyć w:
1. Warsztatach języka polskiego – „Poezja polska – opis realiów życia Polaków na
przestrzeni wieków” oraz udział w konkursie recytatorskim
2. Warsztatach plastycznych – „Interpretacja poezji polskiej w formach plastycznych”
oraz udział w konkursie plastycznym
3. Warsztatach tanecznych oraz udział w koncercie finałowym
Prosimy aby zgłaszając uczniów do Akademii Polskiej Poezji zaznaczyć, którzy uczestnicy
do jakiej grupy zostali zakwalifikowani. W przypadku grupy plastycznej prosimy
o przywiezienie wykonanej przez każdego ucznia zgłoszonego pracy plastycznej na ww
temat. Informacja o konkursach poniżej.
I.
KONKURS PLASTYCZNY
Cele konkursu:
1. Promowanie twórczości literackiej polskich poetów
2. Pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni i fantazji
3. Rozbudzanie zainteresowań poezją
4. Promowanie postaw twórczych młodzieży
5. Zachęcanie młodych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych
do twórczej refleksji nad otaczającym światem
6. Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego
Przedmiot i warunki konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat szkół i ośrodków
biorących udział w „Akademii Polskiej Poezji – Tarnów 2017”
2. Uczestnicy przygotowują prace samodzielnie
3. Tematem pracy jest interpretacja plastyczna wybranego wiersza poezji polskiej
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską w formacie A4 lub A3( prac nie
należy składać, ani rolować ! )
5. Praca winna być oprawiona w passe portou
6. Każda szkoła/ośrodek może dostarczyć maksymalnie 4 prace po 2 w każdej
kategorii wiekowej ( 12 – 14 lat; 15 – 16 lat)
7. Należy dołączyć kartę zbiorową uczestników placówki zgłaszającej – lista prac

8. Wszystkie prace należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą następujące dane
(może być na odwrocie pracy:
a) imię i nazwisko autora, jego wiek
b) nazwę i adres placówki kierującej, telefon, adres e-mail
c) tytuł utworu literackiego , do którego ilustracja jest praca
d) imię i nazwisko opiekuna, telefon, adres e-mail
Informacje dodatkowe:
1. Prace plastyczne dostarczone na konkurs nie będą zwracane przechodząc na
własność organizatora
2. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie,
bezpłatną publikacją prac jak i upublicznianie wizerunku na stronach internetowych,
gazetach itp., promujących działalność kulturalną i udział w konkursie

II.

KONKURS RECYTATORSKI

Udział w konkursie:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej, oraz uczniowie
gimnazjum ( 12 – 16 lat).
2. Daną placówkę w konkursie recytatorskim AKADEMII POLSKIEJ POEZJI
reprezentuje maksymalnie trzech uczniów.
3. W konkursie recytatorskim uczestnika obowiązuje:
a) pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie w języku polskim dwóch dowolnych
tekstów poetyckich polskich poetów, w czasie nie przekraczającym łącznie
5 minut
b) wykonywana może być wyłącznie poezja polska.
c) Jury nie będzie oceniało monodramu i poezji śpiewanej.
d) teksty winny być odpowiednio dobrane do wieku i możliwości interpretacyjnych
wykonawcy.
e) prezentowane utwory muszą być opublikowane w książkach lub prasie literackiej

III.

DANE KONTAKTOWE

1. Koordynator całości projektu:

mgr Andrzej Kot
Dyrektor szkoły Podstawowej nr 20
w Tarnowie
Tel. +48 14 633 15 17: +48 604 617 408
e-mail: dyrektor@zss.tarnow.pl

2. Koordynator cz. plastycznej i
Koncertu finałowego

mgr Izabela Florek
Tel. +48 692 089 687
e-mail: izaflorek@gmail.com

3. Koordynator cz. Recytatorskiej

mgr Marek Ryżanowski
Tel. +48 660 416 708

