
Turniej recytatorski „Z wierszem do ludzi” – kształtowanie wrażliwości na słowo poetyckie 

oraz promocja talentów uczniowskich. 

 Od wielu lat możemy obserwować spadek zainteresowania uczniów poezją. Jest to proces 

obserwowany także przez nauczycieli języka polskiego i odnotowywany w szkolnych bibliotekach. Już 

nieliczni młodzi ludzie czytają poezję. Z drugiej strony widzimy tkwiący w młodzieży potencjał. Jest wiele 

utalentowanych młodych osób, które nie boją się występować na scenie, mają talent recytatorski, są 

obdarzone większą wrażliwością. Organizując Turniej…  wychodzimy z propozycją do tych, którym bliska 

jest poezja, ale także do tych, którzy maja szansę dopiero odkryć jej piękno, chcą przy tym poddać się ocenie 

profesjonalnego jury. Warto młodych ludzi uwrażliwiać na słowo poetyckie i dawać im szansę podzielenia 

się z innymi swoją pasja, talentem. Warto podejmować wszelkie działania przyczyniające się do częstszego 

obcowania uczniów z poezją. 

 Z wierszem do ludzi...to konkurs recytatorski skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych                   

i ponadgimnazjalnych miasta Zamość. W ubiegłym roku szkolnym miała miejsce jego pierwsza edycja. 

Organizatorzy zakładają, że w każdym roku szkolnym inny poeta będzie patronował recytatorskim 

zmaganiom. Ważne jest, aby za każdym razem była to poezja, która ma szansę trafić do młodych ludzi,        

w jakiś sposób jest im bliska. Do konkursu mogą przystąpić chętni uczniowie, jednak nie więcej niż trzy 

osoby z jednej placówki. Każdy zgłaszający się jest zobowiązany przygotować jeden utwór wskazanego 

poety i przygotować jego interpretację. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut.  

 Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (I, II, III 

miejsce, wyróżnienia, nagroda publiczności). Podczas obrad jury czas wypełnia spektakl słowno-muzyczny, 

recital poezji śpiewanej lub film dotyczący życia poety - patrona danej edycji. Jest to znakomita okazja, aby 

jeszcze lepiej poznać życie i twórczość danego artysty. Jest to także okazja dla uczniów I Liceum do 

zaprezentowania swoich talentów na scenie.  

 Turniej… jest także okazją do wymiany doświadczeń. Na scenie spotykają się uczniowie szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mogą uczyć się od siebie nawzajem, zwłaszcza, że repertuar może się 

powtarzać. Uczniowie szkół gimnazjalnych mają także okazję chociaż  przez chwilę zobaczyć, jak 

funkcjonują szkoły ponadgimnazjalne, tj. I Liceum w Zamościu, mogą zobaczyć, jaka atmosfera panuje w 

szkole, co jest ważne w momencie wyboru szkoły średniej. 

Cele innowacji:  

- uwrażliwienie na słowo poetyckie 

- odkrywanie zdolności recytatorskich 

- prezentowanie talentów 



- kształtowanie kultury słowa 

- pobudzenie aktywności czytelniczej 

- zapoznawanie się z twórczością różnych poetów 

- zachęcenie do brania udziału w różnych konkursach recytatorskich 

- nabycie umiejętności selekcji materiału 

- nabywanie umiejętności wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem 

- promocja Szkoły w środowisku lokalnym 
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