
Sukcesy recytatorów  

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Mogielnicy 

 

     Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to wydarzenie kulturalne, które na stałe 

zostało zapisane w kalendarzu imprez artystycznych odbywających się w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy. Konkurs ten cieszy się 

ogromną popularnością wśród uczniów naszej szkoły - licealistów i 

gimnazjalistów. W ramach  Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

odbywa się bowiem Mały Konkurs Recytatorski skierowany do uczniów 

gimnazjów i szkół podstawowych. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo 

Kultury Teatralnej, które za cel swoich działań uznało podnoszenie rangi kultury 

żywego słowa w życiu społecznym oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

kulturą teatralną. Myślą przewodnią konkursów jest rozbudzanie wrażliwości na 

kulturę słowa, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, pobudzenie 

aktywności artystycznej, popularyzacja literatury i 

kształtowanie nawyku czytania, ożywienie kontaktu z 

poezją oraz zapoznanie młodzieży z najcenniejszymi 

dziełami literatury polskiej. 



Na 61. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 

naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy IIB 

liceum- Iwona Różańska, która zachwyciła jury 

pięknym wykonaniem „Lwa” Sławomira Mrożka 

oraz wiersza „Pan tu nie stał” Stanisława 

Barańczaka. Uczennica naszego liceum odniosła 

ogromny sukces, zdobywając wyróżnienie w 

eliminacjach rejonowych w Radomiu. Eliminacje 

te odbywały się w sobotę 16 kwietnia w 

Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i 

Galerii „Łaźnia”, wzięło w nich udział 32 

recytatorów z całego regionu. Tym bardziej 

cieszy fakt, iż występ naszej uczennicy został 

zauważony i doceniony. 

 

 

 

 
     Sukcesem zakończył się także występ naszych recytatorów z gimnazjum- 

Martyny Ruty z klasy 3a oraz Jana Sadowskiego z klasy 2a. Obydwoje przeszli 

zwycięsko kolejne etapy eliminacji, by zwieńczyć swój sukces zdobyciem 

nagród podczas Koncertu Laureatów XXXIII Małego Konkursu 

Recytatorskiego. Koncert ten odbył się 21 kwietnia w radomskiej Kuźni 

Artystycznej.  





 
     Należy podkreślić, że poziom naszych uczestników był naprawdę wysoki. 

Wykazali się oni kreatywnością w doborze repertuaru oraz oryginalną 



interpretacją utworów. Cieszy fakt, że są młodzi ludzie, którzy chcą rozwijać 

swoje zdolności artystyczne poprzez udział w Konkursie Recytatorskim, 

poświęcają czas na przygotowanie deklamacji wybranych utworów i rozumieją, 

trudny czasem, język poezji.  

     Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

Nauczyciel 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy 

Beata Kotlarz 

 

 

 

  


