INFORMACJA DOTYCZACA
XIX Międzynarodowej
AKADEMII POLSKIEJ POEZJI Tarnów 2018 rok
W dniach 9 – 13.05.2018 r szkoła organizuje „Akademię Polskiej Poezji
Tarnów 2018 - imprezy mającej już kilkunastoletnią tradycję. Wcześniej
organizowana była w węższym zakresie pod nazwa Ogólnopolski i Międzynarodowy
Konkurs Recytatorski. Organizatorami tych imprez jest Szkoła Podstawowa nr 20
w Tarnowie (d. Zespół Szkół Sportowych) oraz Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół Szkoły Sportowej. Projekt zyskał przychylność komisji senackiej i jest
współfinansowany przez SENAT RP jako zadanie zlecone. Realizacja imprezy ma
swoją ugruntowaną tradycję i markę w regionie tarnowskim i wielu miastach Polski
i sąsiednich krajów. Świadczy o tym coroczne zainteresowanie szkół polskich oraz
z takich krajów jak Ukraina, Litwa, Czechy, Węgry. Pomysł jej organizacji powstał
kilkanaście lat temu, przy okazji organizacji II Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. Realizacja wniosku miała podnieść rangę konkursu, ale przede
wszystkim wnieść wartości wychowawcze, z którymi styka się młodzież
uczestnicząca w konkursie.
Akademia Polskiej Poezji Tarnów 2018 odbywa się przy wydatnej pomocy
Senatu RP. Patronat nad konkursem objęli: Pan Prezydent Miasta Tarnowa oraz
Grupa AZOTY SA. Na uwagę zasługuje fakt corocznego zwiększania się liczby
uczestników Konkursu. W obecnej edycji udział weźmie 60 uczestników spoza
Polski i około 40 z naszego kraju. Potwierdzenie przyjazdu otrzymaliśmy
z następujących placówek oświatowych:
1. z Wilna - Szkoła Polska im. JP II,
2. z ośrodków polskich w Strzelczyskach, Białej Cerkwi, Kamieńcu Podolskim,
Żytomierzu ( Ukraina),
3. od mniejszości polskiej w Veszprem (Węgry)
4. z Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej w Budapeszcie – filie w Szekesfehervar
i Veszprem( Węgry),
5. ze Szkoły Polskiej w Hnojniku ( Czechy),
Uczestnicy przebywać będą w Tarnowie i okolicznych miejscowościach pięć dni.
Tradycja tego konkursu powoduje, że jego eliminacje odbywają się również
w innych krajach ( Żytomierz, Wilno). Jego laureaci w nagrodę przyjeżdżają do
Polski, do Tarnowa. Młodzież przyjeżdżając do naszego miasta oprócz udziału
w Konkursie poznaje polska kulturę, zabytki, zwiedza muzea. W programie

przewidziana jest wycieczka do Krakowa. Jest również czas na spotkanie
z młodzieżą szkoły, uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Tradycją są również
wspólne spotkania z uczniami z różnych miast naszego kraju. Uczestniczą bowiem
w Konkursie również uczniowie ze szkół polskich. Tradycją jest przyjazd
reprezentantów takich miast jak: Kraków, Warszawa, Wałbrzych, Rzeszów,
Wrocław, Stalowa Wola i wielu innych. Wszyscy uczestnicy mieszkają w jednym
hotelu, wspólnie spożywają posiłki, razem spędzają wolny czas. W trakcie pobytu
przewidziano dla opiekunów spotkanie warsztatowe związane ze sztuką recytacji
i poezją polską, interpretacja plastyczną poezji. Po raz kolejny zapraszamy
kierownictwo szkół i ośrodków polskich z sąsiednich krajów. Udało się nam
stworzyć swoisty „klub” gdzie możemy systematycznie wymieniać poglądy
związane z kulturą naszego kraju, tradycją, osiągnięciami Polski na arenie
międzynarodowej. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymują upominki
związane z Małopolską, jej kulturą. Laureaci Konkursów recytatorskiego
i plastycznego ( miejsca od 1-3 i wyróżnienia), oraz przedstawiciele ośrodków
polonijnych otrzymują nagrody rzeczowe ( TV, DVD, sprzęt AUDIO). Dzięki
zaangażowaniu sponsorów i członków Stowarzyszenia możliwa była
dotychczasowa realizacja imprezy.
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