I Międzygimnazjalny Konkurs
Recytatorski „W poezji jest źródło”
Na terenie województwa mazowieckiego rok 2015 został ogłoszony Rokiem ks.
Jana Twardowskiego. Ten cichy, skromny ksiądz, katecheta i opiekun chorych
dzieci, który zawsze powtarzał, że „Właściwie poetą nie jest, a tylko pisze
wiersze”, stał się jednym z najpopularniejszych polskich współczesnych
autorów.
Kochają go wszyscy, wierzący i niewierzący, dorośli i dzieci. Fragmenty jego
wierszy można przeczytać i na plakatach reklamowych, i na tablicach
cmentarnych.
Ks. Jan Twardowski wielokrotnie podkreślał, że głównym celem pisarstwa jest
pozyskanie ludzkiego serca. Po popularności jego poezji można sądzić, że
udała mu się ta sztuka.
Z inicjatywy polonistek Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka
Sucharskiego: p. Anny Buczyńskiej, p. Marleny Boguckiej, p. Małgorzaty
Chalickiej i p. Joanny Kloc 27 kwietnia 2015 r. odbył się Konkurs
Recytatorski pod hasłem „W kręgu poezji ks. Jana Twardowskiego”. Miał on na
celu uczcić przypadającą wkrótce setną rocznicę urodzin Księdza Prałata. Do
udziału została zaproszona młodzież gimnazjalna z powiatu sierpeckiego. Po
wysłuchaniu wierszy zaprezentowanych przez liczną grupę uczestników, jury w
składzie:
pani Renata Przybyłowska – dyrektor OPP w Sierpcu (przewodnicząca),
pani Iwona Woźnicka – pracownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu,
pani Anna Buczyńska – nauczycielka języka polskiego w LO w Sierpcu
postanowiło przyznać trzy główne nagrody oraz cztery wyróżnienia:
I miejsce – Natalia Kucińska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku,
II miejsce – Klaudia Istal – Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w
Rościszewie,
III miejsce – Oskar Lewandowski – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku.
Wyróżnienia otrzymali:
Aneta Piotrowska – Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w
Mochowie,
Weronika Pesta – Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu,
Hubert Tyburski – Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w
Sierpcu,
Przemysław Lutowski – Gimnazjum w Gójsku.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom za wkład włożony w przygotowanie do
turnieju.
Społeczność szkolna z radością powitała recytatorów, którzy po raz pierwszy
wystąpili na gościnnej scenie naszego Liceum. Cieszy nas bardzo wysoki poziom
konkursu (zauważalny zwłaszcza wśród osób nagrodzonych) i duża liczba
uczestników. To dowód, że piękno poetyckiego słowa ciągle przemawia do
młodych ludzi, którzy podejmują wyzwania i pragną sprostać dodającej sił
duchowych, aczkolwiek niezwykle trudnej sztuce recytacji.
Kochajcie poezję!

Życzymy wszystkim kontynuowania przygody ze „skrzydlatymi słowami” i
serdecznie zapraszamy na, mamy nadzieję, kolejne edycje konkursu.
LO Sierpc

