X Ogólnopolski Konkurs Poetycki
„Przecież każdy pisze wiersze”
Młodzież ucząca się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy
to grupa aktywna, ceniąca nowe doświadczenia, nie bojąca się wyzwań.
Uczniowie zawsze chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach, w których
mogą sprawdzić swoje możliwości, porównać się z innymi uczestnikami,
nawiązać nowe znajomości.
Tym razem nasza młodzież przystąpiła do
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Przecież
każdy pisze wiersze”. Konkurs zorganizowany
został przez Ośrodek Kultury „Arsus” w Warszawie,
a jego celem było kształtowanie postaw twórczych
dzieci i młodzieży oraz rozwój współczesnej
twórczości literackiej przez zainteresowanie
młodych ludzi pisaniem wierszy. Cele konkursu
zakładały także rozwijanie zdolności i zainteresowań literackich oraz
motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami a także promowanie
młodych talentów.
Zadaniem uczniów było napisanie trzech utworów poetyckich na dowolny
temat. Warunek stanowiło jednak to, aby wybrać wiersze oryginalne, które nie
były wcześniej publikowane i nagradzane. W konkursie naszą szkołę
reprezentowało czworo uczniów:
• Maria Kosatka – kl. 7 Szkoły
Podstawowej;
• Bartłomiej Kawiński – kl. 2d Gimnazjum;
• Zofia Kosatka – kl. 3b Gimnazjum;
• Natalia Kieszek – kl. IIC Liceum.
Przygotowane przez młodzież utwory oceniało profesjonalne jury w
składzie:
• Ernest Bryll – poeta, pisarz, dziennikarz,
• Anna Saraniecka – poetka, pisarka, autorka tekstów piosenek,
• Justyna Ścibor – sekretarz konkursu.
Jury miało trudne zadanie, gdyż z całej Polski wpłynęło ponad sto prac
młodych, utalentowanych poetów. Nie sposób więc było nagrodzić i wyróżnić
wszystkich. Sekretarz konkursu, p. Justyna Ścibor podkreśliła wysoki poziom
uczestników tegorocznych zmagań, zachęcając do dalszej twórczości i

próbowania sił w kolejnych edycjach konkursu. Naszym uczestnikom złożyła
serdeczne podziękowania i wyrazy uznania, gratulując talentu. Nadmieniła
również, że nasi uczniowie wykazali się kreatywnością i pomysłowością, a ich
wiersze z całą pewnością zasługują na szóstkę z plusem! Cieszy fakt, że
młodzież chce zaangażować się w takie inicjatywy, podzielić się swoimi
przemyśleniami, stworzyć coś od siebie. Tego typu konkursy kształtują
wrażliwość artystyczną, otwierają młodego człowieka do pełnego uczestniczenia
w kulturze, angażują go emocjonalnie i dają szansę podzielenia się swoimi
przemyśleniami z drugim człowiekiem.
My również gratulujemy naszym młodym poetom, życząc sukcesów.
Mamy także nadzieję, że wezmą udział w przyszłorocznej edycji konkursu.

