,,Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi.”
Św. Jan Paweł II

XV Gimnazjalny Konkurs Recytatorski pod hasłem:
,,Święty Jan Paweł II – obrońca życia i przyjaciel młodzieży”.

29 maja 2015 roku odbył się w naszej szkole XV Gimnazjalny Konkurs
Recytatorski pod hasłem: ,,Święty Jan Paweł II – obrońca życia i przyjaciel
młodzieży”.
Konkurs miał na celu:
- uwrażliwienie uczniów na dzieło życia, papieskie nauczanie i wartości
wyznawane przez św. Jana Pawła II;
- uczczenie św. Jana Pawła II w 10. rocznicę śmierci i 1. rocznicę kanonizacji;
- pogłębienie znajomości współczesnej polskiej poezji, w szczególności
twórczości literackiej Karola Wojtyły;
- doskonalenie umiejętności pięknej i poprawnej recytacji utworów poetyckich;
- wzbogacenie przeżyć estetycznych i wrażliwości na piękno poezji.
Zadaniem uczestników konkursu było wyrecytowanie jednego wybranego
utworu poetyckiego Karola Wojtyły lub wiersza innego autora o św. Janie
Pawle II.
W konkursie wzięło udział 36 uczniów gimnazjum.
Konkurs przygotowała i prowadziła mgr Lucyna Woźny. Na wstępie przypomniała
uczestnikom i słuchaczom, że rok 2015 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II.
Niezapomniany Papież – Polak był przede wszystkim obrońcą życia, pielgrzymem
i orędownikiem pokoju, prawdy i ludzkiej godności, a także przyjacielem młodzieży.
Ludzie młodzi byli szczególnie bliscy Jego sercu, kierował do nich wiele cennych,

życiowych wskazówek, m.in. znane wszystkim słowa: ,,Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was nie wymagali”. Jan Paweł II to wielki człowiek, myśliciel, duchowy
przywódca, ale także poeta. Stąd też w czasie konkursu usłyszeliśmy w wykonaniu
gimnazjalistów wiele Jego autorskich utworów.
Oprócz pięknych recytacji uczniowie mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmu
o życiu i działalności Karola Wojtyły. Do tematyki konkursu nawiązywała także
dekoracja sali.
Oceny recytacji dokonała komisja w składzie:
mgr Małgorzata Jarosz – przewodnicząca
mgr Katarzyna Szczyrek
mgr Lucyna Woźny
Wyniki konkursu:
I miejsce: Katarzyna Lepak – kl. III E
II miejsce : Joanna Piękoś – kl. II A
Zuzanna Wójcik – kl. III B
III miejsce: Justyna Cabaj – kl. III D
Magdalena Kolebuk – kl. III E
Wyróżnienia:
Patryk Szymański – kl. II C
Magdalena Sobczyk – kl. III D
Paulina Kurc – kl. III D
Norbert Bysiewicz – kl. I C
Martyna Andreasik – kl. I E
Wiktoria Chajec – kl. I E
Justyna Pyc – kl. II A
Ewa Pieprzak – kl. II C
Dominika Bieszczad – kl. III D
Katarzyna Góra – kl. I D
Jolanta Nowak – kl. I E

Na zakończenie Dyrektor Gimnazjum mgr Stanisław Paryś serdecznie
pogratulował laureatom i wyróżnionym w konkursie. Podziękował wszystkim
uczestnikom za udział oraz paniom polonistkom, które zorganizowały
i przeprowadziły konkurs.
L. Woźny
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