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PROJEKT KULTURALNY w 2012 roku 

W ramach programu „Młodzież w 
Działaniu” przystąpiliśmy do projektu  

 

„SPOTKANIA Z POEZJĄ”  
 

który uzyskał dofinansowanie z 
Komisji Europejskiej. 

Projekt realizowały cztery uczennice 
szkół ponadpodstawowych przy 

wsparciu Biblioteki 



1. Przybliżenie lokalnej społeczności poezji  
europejskiej, w tym polskiej. 

2. Zachęcenie mieszkańców do pisania wierszy. 

3. Zaoferowanie społeczności lokalnej  

ciekawych działań kulturalnych. 

4. Zachęcenie młodzieży do realizowania inicjatyw 
lokalnych. 

CELE PROJEKTU  



- użyczenie pomieszczeń,  

sprzętu komputerowego i biurowego 

- pomoc merytoryczna i organizacyjna 
młodym realizatorom projektu, 

- organizacja konkursu poetyckiego, 

- pomoc w redagowaniu tomiku poezji, 

- współorganizacja imprezy podsumowującej 
wraz z koncertem poezji śpiewanej 

ROLA BIBLIOTEKI W PROJEKCIE 



PIERWSZYM DZIAŁANIEM BYŁY 

WARSZTATY POETYCKIE 

DLA  20  ZAINTERESOWANYCH 
MIESZKAŃCÓW 

WARSZTATY  POPROWADZIŁ  
KAZIMIERZ BURNAT  Z WROCŁAWIA 

 



CZYTANIE WIERSZY  

W SZPROTAWSKICH 

PRZEDSZKOLACH 

Interaktywne czytanie wierszy dla 
dzieci przez uczestniczki projektu. 
  



PLAKATY Z WIERSZAMI 

W ramach realizacji 
projektu 

opracowaliśmy 
plakaty  

z wierszami poetów 
znanych i mniej 

znanych.  



 Zostały one 
wydrukowane i 
rozwieszone na 

terenie miasta oraz   
 w szkołach,  
w  urzędach  

 filiach bibliotecznych i 
gablotach w mieście. 

 



KONKURS 

 POETYCKI 

„SPOTKANIA Z  POEZJĄ”  
 

To działanie skierowane 
było  do mieszkańców 
powiatu żagańskiego.  

 
Do konkursu zgłosiło się  

49 osób. 
Każdy uczestnik 

przedstawił swoje 3 
wiersze autorskie .  

 



 TOMIK POEZJI REGIONALNEJ 

 
Wiersze wszystkich uczestników 
konkursu zostały opublikowane w 
tomiku  poezji regionalnej 
wydanego w ramach projektu.   
W tomiku znalazły się też zdjęcia 
młodzieży z wakacyjnych 
warsztatów fotograficznych. 



23 listopada w sali 
widowiskowej SZDK 
odbyło się spotkanie 

poetycko - muzyczne dla 
mieszkańców 

podsumowujące projekt, 
połączone z wręczeniem 

nagród zwycięzcom 
konkursu poetyckiego. 

 

 PODSUMOWANIE PROJEKTU 



 

*Wydanie tomiku poezji lokalnej 

 

*Gablota stała: „Chwila z poezją”,        

 

-*„Spotkanie z poezją śpiewaną” 
na podsumowanie projektu 

 

*Zainteresowanie mieszkańców 
poezją regionalną 

 

*Promocja poezji wśród 
najmłodszych ( przedszkola) 

REZULTATY DZIAŁAŃ PROJEKTU 



Lokalni 

partnerzy 

zaangażowani  

w projekt 

Przedszkole nr 1 
(czytanie wierszy dla dzieci) 

Przedszkole nr 2 
(czytanie wierszy dla dzieci) 

Biblioteki szkolne 
szkół gminnych i 
powiatowych 
(rekrutacja uczestników do  
konkursu poetyckiego) 

Uniwersytet III Wieku 
I Dyskusyjny Klub Książki 
(recytacja wierszy na spotkaniu z 
poezją śpiewaną) 

Szkoła muzyczna 
(oprawa muzyczna na 
spotkaniu z poezją)  

Urząd Miejski 
(Patronat  Burmistrza nad 
konkursem poetyckim, 
gabloty urzędu , w których 
umieszczaliśmy  plakaty ) Przedszkole nr 3 

     (czytanie wierszy  
            dla dzieci) 

 



„Czas wolny to największe wyzwanie 
i odpowiedzialność, jakie można 
postawić przed człowiekiem.” 

  

William Russell 

 


