Konkurs
Recytatorski
Konkursy recytatorskie cieszą się ogromną popularnością wśród uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy. Nie mogło więc zabraknąć
naszej reprezentacji na III Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim „W
kręgu poezji lwowskiej i kresowej”, który odbył się pierwszego grudnia w
Potworowie. Konkurs ten został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego
Kuratora Oświaty – p. Aurelii Michałowskiej, Prezesa Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Radomiu –
p. Bogusława Stańczuka oraz Starosty Powiatu Przysuskiego – p. Mariana
Niemirskiego i Wójta Gminy Potworów – p. Marka Klimka.
Głównym celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetów lwowskich
z okresu XIX i XX wieku, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie związane
z historią i pięknem Lwowa oraz Kresów Południowo – Wschodnich, a także
poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego
człowieka. Ideą konkursu jest również szerzenie wiedzy o Lwowie i Kresach
Wschodnich Rzeczypospolitej oraz o historycznym i kulturowym dziedzictwie
tych ziem, nierozerwalnie związanych z historią Polski. Ta lekcja historii, pisana
wierszem, przyczynia się do kształtowania i doskonalenia umiejętności
recytatorskich oraz zainteresowania uczniów poezją patriotyczną. Różnorodność
tematów, form, nastroju i dramaturgii prezentowanych utworów ukazuje życie i
emocje ludzi, którzy przeszli już do historii, ale pamięć o nich jest nadal żywa.
W zmaganiach finałowych konkursu wzięły udział trzy uczennice naszego
gimnazjum: Julia Kuligowska z kl. 2c, Luiza Smolaga z kl. 2d oraz Zofia
Kosatka z kl. 3b, przygotowane przez p. Ewę Ścisłowską i p. Beatę Kotlarz. W
konkursie brali udział uczniowie różnych szkół z terenu powiatów:
radomskiego, przysuskiego i grójeckiego. Konkurencja była duża a poziom
przygotowania uczestników naprawdę wysoki, mimo to nasze uczennice
odniosły ogromny sukces. Luiza Smolaga zajęła drugie miejsce a Zofia
Kosatka – trzecie. W jury zasiedli: p. Renata Strzałkowska – nauczycielka
języka polskiego Szkoły Podstawowej w Wirze, p. Aleksander Sawaryn –
lwowianin, członek Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo –

Wschodnich oraz p. Kamil Woźniak – aktor Teatru Powszechnego w Radomiu.
Gośćmi honorowymi byli ponadto: p. Marek Klimek – wójt Gminy Potworów,
p. Tadeusz Milczarski – przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Potworów, p.
Halina Piecyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Potworowie. Dziewczęta z naszego gimnazjum zachwyciły
wszystkich przepiękną recytacją poezji Mariana Hemara, Zbigniewa Herberta i
Anny Fischerowej. Udowodniły również, że świetnie radzą sobie z tak trudnym
repertuarem. Na zakończenie konkursu p. Aleksander Sawaryn podziękował
młodzieży za udział w konkursie oraz w niezwykle barwny sposób opowiedział
o swoich przeżyciach związanych z dzieciństwem we Lwowie.

