W przyjaźni z poezją...

Dnia 23 kwietnia 2010 roku odbył się VI Gminny Konkurs Recytatorski
Twórczości Poetów Polskich. W tym roku hasłem przewodnim był Humor w
poezji. Swój udział zgłosiły szkoły podstawowe z Bądecza, Kijaszkowa, Mościsk i
Wysokiej. Organizatorami przedsięwzięcia jest Ośrodek Upowszechniania
Kultury w Wysokiej i Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Swoim patronatem konkurs objęła pani dyrektor OUK – Teresa Ciężka – Szpera,
natomiast szkołę reprezentują organizatorki pani Jolanta Borucka – Nijak oraz
pani Violetta Gast.
Tegoroczne recytacje dzieci zaprezentowały w nowej siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Sali Ślubów. Miłośników poezji wspierali swą obecnością
rodzice, dziadkowie i babcie oraz nauczyciele.
Wszystkich uczestników wraz z opiekunami powitała pani Violetta Gast oraz
przedstawiła zebranym jury w składzie: pani Jadwiga Depta – przedstawicielka
UMiG, pani dyrektor Teresa Ciężka – Szpera oraz pani Agnieszka Stelmaszyk –
pisarka, autorka książek dla dzieci. Głos zabrał także Pan Burmistrz Marek
Madej, który swoim przemówieniem dodał młodym recytatorom otuchy oraz
wyraził podziw i uznanie dla ich artystycznych zamiłowań. Konkurs przebiegał w
miłej i przyjaznej dla wszystkich atmosferze.
Po zaprezentowaniu wierszy w czasie krótkiej przerwy wszyscy uczestnicy udali
się na słodki poczęstunek dla zregenerowania sił.
Przesłuchania odbywały się w kategoriach od klas „0” do VI. I tak w kategorii
klas zerowych I miejsce zajął Patryk Osesek (Wysoka), II Jolanta Jagodzińska
(Wysoka), III Agnieszka Olejnik (Mościska) i Magdalena Samolińska (Bądecz). W
klasach pierwszych jury przyznało następujące miejsca: I Karol Kulpa
(Kijaszkowo) i Grzegorz Michalski (Wysoka), II Wiktoria Tafelska (Wysoka), III
Wiktor Gast (Mościska) i Julia Michalska (Bądecz). W klasach II miejsce I zajęła
Edyta Barańczyk (Wysoka) oraz Jakub Zalewski (Wysoka), II Karol Krusik
(Mościska), III Mateusz Rosołowski (Kijaszkowo). Kategoria klas III przedstawia
się następująco: miejsce II – Marcelina Felcyn (Wysoka) oraz Weronika Wnuk
(Kijaszkowo), III Jagoda Jagodzińska (Wysoka). W tej kategorii nie przyznano

miejsca I, za to jury wyróżniło dwie osoby Michalinę Stefen z Bądecza i Julię
Jasiorowską z Mościsk.
W klasach IV I miejsce zajął Kamil Sikora (Bądecz), II Wiktoria Piszczek (Wysoka),
III Klaudia Olejnik (Mościska) oraz wyróżnienie zdobyła Alicja Budnik (Wysoka).
Klasy V: - I miejsce Ernest Januzik (Bądecz), II Weronika Gramse (Wysoka), III
Lidia Wiśniewska (Mościska). W ostatniej kategorii klas VI również nie
przyznano I miejsca, jury zdecydowało przyznać II Izabeli Plewie z Mościsk, III
Darii Czerwińskiej (Wysoka) oraz specjalne wyróżnienie dla Karoliny Zaręby z
Wysokiej. Cenne nagrody oraz poczęstunek ufundował Ośrodek
Upowszechniania Kultury w Wysokiej.
W oczekiwaniu na wyniki konkursu uczniowie zapoznali się z twórczością pani
Agnieszki Stelmaszyk. Zadawali autorce pytania, czytali i oglądali bogato
ilustrowane książki autorki. Było to dla dzieci atrakcyjnym przeżyciem, tym
bardziej, iż pani Agnieszka pochodzi także z Wysokiej. Opowiadała dzieciom
ciekawostki z życia pisarza oraz wspominała dzieciństwo spędzone w naszym
miasteczku.
Po spotkaniu autorskim Pan Burmistrz gratulował i wręczał nagrody wszystkim
laureatom, a także pamiątkowy upominek autorce, która była gościem
specjalnym konkursu. Na koniec podziękował organizatorom i jury oraz wyraził
nadzieję, iż kolejne konkursy także będą się odbywały w UMiG w Wysokiej.

