
                                                
 
 
 
 
                                                           
 
                                                          „Dębie lessowy, 
                                                         W dziedzictwie wziąłem jeden mały liść, 
                                                         Nie rzymskim winem, lecz słowiańskim potem 
                                                          I starą moją ziemią wykarmiony, 
                                                         Wonny jak piołun z Witosławskiej Góry, 
                                                          ciężki jak kamień od Świętego Krzyża. 
                                                          A był to pokarm i napój na lata. 
                                                          I trochę chwały tego maleńkiego świata.” 
                                                                O moim płaskowyżu. Stanisław Czernik 
 
 

         
                

            JUBILEUSZOWY X TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA  
DLA UCZNIÓW KL.3-4 i 5-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM.GEN.BRYG. ST.GANOW OPATOWIE 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 

 
Projekt edukacyjno-czytelniczy pt „A to Polska  właśnie” 

 

„ TO PIEŚŃ O ZIEMI NASZEJ”  



 

        ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

         „Miasto pod ziemią i miasto nad  ziemią” ,którego bogata przeszłość  

wyłania się z „wiekowej czerni” postępując w wiek XXI liczy sobie już 738 lat. Ta 

dostojna rocznica uzyskania przez Opatów praw miejskich  a tym samym  zaszczytne-

go miejsca wśród osiedli sławetnej Rzeczypospolitej  skłania nas  

do cofnięcia zegara historii, do spojrzenia w jej przeszłość, przypomnienia  

czasu świetności czy przywołania pokoleń minionych, zatrzymania w pamięci jej 

krwawych kart, jej wzlotów i upadków, wreszcie spojrzenia na jej piękno ukryte w 

barwach  swojskiego krajobrazu  i skarbach przyrody tak bliskich  

sercu każdego mieszkańca opatowszczyzny. Pięknie oddaje je poezja  „twórców opa-

towskich” takich jak  poeci Stanisław Czernik, Zbigniew Kawka, Stefan Cieszkowski, 

Ryszard  Miernik. Krajobraz lat dziecinnych powraca wciąż  

w twórczości poety Stanisława Czernika, urodzonego w podopatowskim  

Zochcinie .Stary „dom  pod wierzbami” to już nie tylko sielski krajobraz tej 

 ziemi, to „podglebie”, z którego się wyrasta, to model domu rodzinnego, który staje 

się „modelem  mikroświata” i które urasta jednocześnie do tematu poetyckiego. Nasza 

ziemia jest cząstką każdego z nas. Dziedziczymy jej tradycje , czerpiemy z jej soków . 

 

                                  Drogi  Uczestniku!  

Wyrazem  Twojej miłości do swojej małej ojczyzny i wdzięczności za jej dar, 

może być Twój udział w konkursie poetyckim o tematyce twoich wierszy zwią-

zanych z naszą opatowską ziemią. 

Spróbuj stworzyć własny  wiersz o swojej „małej ojczystej ziemi”  

i  sam zaprezentuj go w czasie konkursu, przed komisja turniejową  

i publicznością.  Zwieńczeniem konkursowych zmagań  będzie udział najlep-

szych uczestników konkursu w specjalnym  radiowym wieczorze poezji i muzy-

ki . 

 

 

 

 

ORGANIZATOR 

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Bryg. Stanisława Gano 

w Opatowie oraz Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Sta-

nisława Czernika w Opatowie , 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs poezji dla uczniów szkoły podstawowej nr 1 w dwóch kategoriach 

wiekowych; Klasy 3-4i 5-6 

  MIEJSCE KONKURSU  
Prezentacja wierszy odbędzie się w Bibliotece Szkolnej SP nr 1 w Pierwszym 
Dniu Wiosny i Światowym Dniu Poezji –20 marca 2020 roku. Zgłoszenia  
do udziału w Turnieju wraz z kserokopią wiersza  przyjmujemy do 18 marca 
2020 roku 

NAGRODY 

 Komisja Turniejowa  w której skład wejdą nauczyciele i wychowawcy,  bi-

bliotekarze oraz przedstawiciele uczniów starszych klas , wyłoni   

spośród uczestników najciekawsze utwory poetyckie, wszyscy uczestnicy Tur-

nieju otrzymają dyplomy oraz  możliwość zaprezentowania swoich wierszy  

w audycji Radia Opatów pt. „Opatowskie spotkania z poezją i muzyką.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 „Uroda tej ziemi i miłe wspomnienie 

       to życia naszego złociste promienie” 
                                          Stefan Cieszkowski 


