„Poetyckie poszukiwania”- tym razem w Warszawie…
11 marca w Warszawie, w Teatrze „Kamienica”, odbył się II etap konkursu
recytatorskiego oraz uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym. „Poetyckie
poszukiwania” to ogólnopolski konkurs (recytatorski i plastyczny) zorganizowany przez
Stowarzyszenie Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Prymasowski z
Warszawy z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Celem konkursu było przypomnienie
narodowej historii i chrześcijańskiej tradycji, popularyzowanie literatury polskiej, rozwijanie
uzdolnień artystycznych młodzieży oraz integrowanie się środowisk szkolnych wokół
Patrona.
Na uroczysty finał przybyli zaproszeni goście: Marta Wójcik – dyrektor Instytutu
Prymasowskiego, Emilia Błaszak i Agnieszka Celeda – szefowe Biura Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Kancelarii Prezydenta RP, Ireneusz Stefański – burmistrz Miasta Leżajska,
Iwona Czarcińska i Tadeusz Jadam – wiceprezesi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W składzie jury konkursu recytatorskiego znaleźli się:
Emilian Kamiński – aktor, reżyser; Wojciech Majcherek – krytyk teatralny, kierownik
redakcji teatru w TVP Kultura, wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie; Barbara
Jadam – polonistka, przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
W II etapie konkursu wystąpiło 11 recytatorów z różnych miejscowości w Polsce. Byli
obecni również laureaci konkursu plastycznego, którzy później na scenie odebrali atrakcyjne
nagrody rzeczowe i dyplomy. Nasze gimnazjum reprezentowały: Martyna Szczepańska –
finalistka I etapu konkursu recytatorskiego- wraz z opiekunem Joanną Hołowaty, która
przygotowywała uczennicę do konkursowych zmagań oraz Paulina Wolańska i Barbara
Filip – laureatki konkursu plastycznego -wraz z Agnieszką Bernacką, pod kierunkiem której
pracowały.
Wyjazd do Warszawy, choć nieco męczący, okazał się niezwykle owocny dla naszych uczennic.
Martyna Szczepańska ujęła zebranych recytacją „Koncertu Jankiela” i w finale konkursu
recytatorskiego zajęła II miejsce, a Paulina Wolańska i Basia Filip odebrały nagrody
w konkursie plastycznym. Ich prace znalazły się wśród 16 najlepszych, spośród ponad 100
nadesłanych na konkurs. Paulina, zainspirowana wierszem J. Słowackiego, wykonała pracę
przedstawiającą gen. Sowińskiego i tym samym zajęła I miejsce. Basia -wizualizacją wiersza K.K.
Baczyńskiego „Polacy” – zajęła II miejsce.

Pobyt w teatrze „Kamienica był okazją do bliższego poznania dyrektora tego teatru
a jednocześnie gospodarza finału konkursu i przewodniczącego jury – pana Emiliana
Kamińskiego, popularnego i cenionego aktora.
Okazał się bardzo miłym i życzliwym
człowiekiem, któremu na sercu leży kultura żywego słowa. Aktor cierpliwie i z uśmiechem
pozował do zdjęć z uczestnikami konkursu oraz rozdawał autografy. Udzielił również
recytatorom wskazówek pomocnych przy interpretacji tekstu poetyckiego. Dodatkową
atrakcją dla wszystkich uczestników finału było obejrzenie makiety przedwojennej
Warszawy w Teatrze „Kamienica”.

Po wyjściu z teatru, dzięki uprzejmości organizatorów konkursu, mieliśmy możliwość
zwiedzenia Pałacu Prezydenckiego. Potem udaliśmy się na wyczekiwany obiad. Mimo że pozostało
już niewiele czasu do wyjazdu z Warszawy, udało się nam przejść Krakowskim Przedmieściem,
zobaczyć oryginalny pomnik księdza Jana Twardowskiego w Kościele Sióstr Wizytek oraz zadumać
się przy pomniku naszego patrona, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Później jeszcze kilka chwil
w interesującym i klimatycznym „Domu Spotkań z Historią” i…. powrót do Przeworska.
Pobyt w Warszawie zapewne na długo pozostanie w pamięci naszych gimnazjalistek.
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