Historia Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Patronem V Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie
jest od 1997 roku – Krzysztof Kamil Baczyński. Poeta, którego imię wplotło się tragicznie
w wojnę i okupację lat 1939-1944. Zginął on bowiem śmiercią żołnierza w pierwszych dniach
Powstania Warszawskiego. Pomimo, że miał jedynie dwadzieścia trzy lata, stał się legendą,
zapisując się na kartach historii literatury polskiej jako poeta-żołnierz, który nie uchylił się
przed najwyższą ofiarą. O wyborze tego patrona zadecydowali wspólnie nauczyciele
i młodzież naszej szkoły. Uznano, że takie wartości jak umiłowanie poezji, patriotyzm
i bohaterstwo są ważne także dla współczesnych Polaków i warto się nimi kierować we
własnym życiu. Jedną z form zaprezentowania sylwetki patrona szkoły jest coroczny Konkurs
Recytatorski jego poezji, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych Rzeszowa i okolic, który
znalazł wśród rzeszy miłośników poezji wielu zwolenników i cieszy się wciąż niesłabnącym
zainteresowaniem. Świadczy o tym stale rosnąca liczba uczestników. Od kiedy informacja o
konkursie znajduje się na stronie internetowej szkoły, zgłaszają się uczniowie nawet z dalszych
stron województwa podkarpackiego (Lubaczów, Dzików). W związku z tym nasz konkurs stał
się konkursem wojewódzkim.
Konkurs rozpisano po raz pierwszy w 2004 roku. Zgłosiło się do niego 34 uczniów z 11
szkół. Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach: recytacja wiersza i poezja śpiewana.
Formuła konkursu pozostała taka sama, ale od 2007 roku zaczęto urozmaicać kolejne edycje.
Umożliwiano uczestnikom recytację wierszy innych poetów. W 2007 roku byli to, oprócz
Baczyńskiego, poeci walczącej Warszawy. W 2008 rozszerzono tematykę konkursu
i zaproponowano uczestnikom recytację wiersza autorstwa Baczyńskiego, względnie innego
poety o Baczyńskim. W 2009 roku wprowadzono obok poezji patrona, prezentację jego prozy,
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i samego K. K. Baczyńskiego. W 2011 r. wiersze poetów polskich sławiących piękno natury,
a w 2012 roku, ponownie wiersze i poezja śpiewana patrona.
Warto wspomnieć, że od 2012 roku Patronat Honorowy nad konkursem objęły
najwyższe władze rządowe i samorządowe naszego województwa: Wojewoda Podkarpacki
i Marszałek Województwa Podkarpackiego, a także Prezydent Miasta Rzeszowa i Podkarpacki
Kurator Oświaty. W 2013 roku również w kwietniu odbyła się dziesiąta już, jubileuszowa
edycja konkursu. Miał on bardziej uroczysty charakter Obejmował całość dorobku poety,

poezję i prozę a swego rodzaju odskocznią od literackich wzruszeń były występy uczniów
Gimnazjum Sportowego i V Liceum, mistrzów w akrobatyce sportowej. Od roku 2016 roku
zaczęto stosować nazwę Wojewódzki Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego.
Od 2016 roku, konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum oraz szkoły podstawowej, a następnie uwzględnione w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół wyższego typu ( na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
Patronat medialny nad Konkursem od roku 2017 sprawuje Katolickie Radio Via, od
2018 roku TVP3 Rzeszów, a w tym roku, również, Polskie Radio Rzeszów. Honorowy patronat
na XV jubileuszową edycją w 2018 roku objęła, po raz pierwszy, Minister Edukacji Narodowej.
Od ubiegłego roku, po reformie systemu edukacji, nazwa naszej szkoły została
zmieniona na Zespół Szkół Sportowych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa
Sportowa nr 33, Gimnazjum Sportowe i V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego
Szkoła Mistrzostwa Sportowego. W związku z tym do konkursu przystępują również uczniowie
7 klas szkół podstawowych, a w tym roku również klas 8 i po raz ostatni klas 3 wygaszanych
gimnazjów.

