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MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
„MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”

„KTO CZYTA ŻYJE PODWÓJNIE” 

UMBERTO ECO

Konkurs został pomyślany jako propozycja upowszechniania

czytelnictwa wśród uczniów. Skierowany został do nauczycieli

bibliotekarzy i polonistów, którzy pracują z czytelnikiem, a efekty

pracy uczniów chcieliby zaprezentować przed publicznością.

Konkurs obejmował dwie kategorie wiekowe: uczniów klas 4 – 6

oraz gimnazjów i przebiegał w dwóch etapach: szkolnym

i międzyszkolnym



Cele konkursu:

• rozwijanie potrzeb czytelniczych ucznia

• dbałość o kulturę słowa

• kształcenie umiejętności pięknego czytania i rozumienia 
tekstu

• stwarzanie uczniom możliwości prezentowania własnych 
umiejętności
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I FESTIWAL SŁOWA
„RAZEM W CHMURACH POEZJI”

2014 ROK INAUGURACJA
Międzyszkolny Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” rozwinął skrzydła i przeniósł się na scenę

domu kultury w Lipniku. Do organizatorów festiwalu dołączył dom kultury.

Festiwal obejmował trzy turnieje:

• IV edycja Międzyszkolnego Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”

• Konkurs recytatorski i „Wywiedzione ze słowa”

• Konkurs wokalny – przegląd piosenki artystycznej.

Uczestnikami festiwalu byli uczniowie klas 4 – 6, klas gimnazjalnych, szkół średnich,

wychowankowie domów kultury oraz osoby niepełnosprawne



CELE FESTIWALU

• Popularyzowanie wartościowych dzieł literatury polskiej

• Ukazanie piękna języka polskiego

• Doskonalenie sztuki żywego słowa oraz kultury muzycznej

• Zachęcanie do poszukiwań różnorodnych rozwiązań artystycznych

• Pobudzanie aktywności twórczej

• Stworzenie możliwości zaprezentowania swojej wrażliwości















PRZEWODNICZĄCA JURY I FESTIWALU SŁOWA 
PODSUMOWAŁA TRZYDNIOWE ZMAGANIA ARTYSTYCZNE

I Festiwal Słowa

zakończony!

Na szczęście świat trwa w swoim rytmie niezależnie od ludzkiej niecierpliwości, nerwowości i zabawnej tendencji do 

popędzania siebie i wszystkiego wokół. Wsłuchując się w niego potrafimy czasem dostroić tempo otwierania ust do 

pulsu wewnętrznego otwierania i przeżywania. I wtedy ma miejsce cud – coś na podobieństwo wybuchu wulkanu 

napełnionego wyśmienitym koktajlem myśli i uczuć. Żeby doświadczać częściej takich wprost metafizycznych zjawisk i 

rozwijać w sobie umiejętności czujnego słuchania, mówienia i nawiązywania pozawerbalnej łączności potrzebujemy 

się uczyć skupienia i wzajemnego zaufania (bo przecież wszyscy po cichutku tęsknimy za taką komunikacją).

I Festiwal Słowa „Razem w chmurach poezji” powstał z inicjatywy wspaniałych osób, które z dziecięcą wprost ochotą 

wyszły naprzeciw tym potrzebom i doprowadziły do wyjątkowego spotkania przeróżnych, wrażliwych poszukiwaczy 

prawdy. U najbardziej świadomych uczestników konkursu nie zabrakło niezbędnego zaangażowania emocjonalnego 

a także wyrazistości przekazu i naturalnej spójności pomiędzy dźwiękami i ciszą. Dziękuję organizatorom, laureatom 

i wszystkim, którzy wystąpili za ten niezwykle przyjemny i zapadający w pamięć wspólny lot wśród chmur.

Jagoda Krzywicka
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VIII Festiwal Słowa

„Razem w chmurach poezji”

• Międzyszkolny Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”

• Turniej recytatorski

• Wywiedzione ze słowa

• Przegląd piosenki artystycznej

miał miejsce online


