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Niezwykłe spotkania…z malarstwem i historią

   Tegoroczny finał V Gminnego Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży organizowany przez
Zespół Szkół w Siewierzu zgromadził na Hali Sportowej szkoły liczną widownię: laureatów, którzy przybyli
na rozdanie nagród wraz opiekunami, Dyrekcję Zespołu Szkół w Siewierzu: Lidię Nowak-Kwiatkowską
oraz Janinę Jagiełę,  uczniów szkoły,  nauczycieli  oraz rodziców. Wśród zaproszonych gości,  którzy 10
stycznia 2008 roku przybyli  do Zespołu Szkół w Siewierzu, nie zabrakło Tadeusza Kubisy i  Edwarda
Sołtysika -  osób niezwykle zaangażowanych w utrwalanie historycznej spuścizny naszego regionu.
   Na wystawie swoją twórczość zaprezentowali  uczniowie szkół  podstawowych,  gimnazjów, a także
przedszkolaki. Tematyka oraz technika wykonania były dowolne, dlatego też wytwory prac dziecięcych
cechowała  niezwykła  różnorodność.  Dominowały  portrety  i  pejzaże,  ale  można  było  także  zobaczyć
fotografie oraz utwory poetyckie. Pomysłowość dzieci zaskoczyła przede wszystkim jury, które musiało
dokonać obiektywnej oceny i wyłonić prace najlepsze. Zadanie było o tyle trudne, że wyróżniały się one
niespotykaną dojrzałością i dokładnością wykonania. O wyborze laureatów zadecydowały inwencja oraz
wysiłek włożony w przygotowanie prac.
  W pierwszej części uroczystości wszyscy zgromadzeni na Hali Sportowej Zespołu Szkół w Siewierzu
mogli  zobaczyć  inscenizację  znanej  baśni  „Królowa  Śniegu”  w  wykonaniu  uczniów  kl.  III  Szkoły
Podstawowej. Młodych artystów przygotowała do występu wychowawczyni klasy – Anna Nawrot.
   Po przedstawieniu laureaci Przeglądu odebrali nagrody oraz dyplomy z rąk Dyrektora Szkoły – Lidii
Nowak-Kwiatkowskiej oraz przewodniczącego jury - Tadeusza Kubisy.
   Druga cześć spotkania miała już bardziej kameralny charakter. O swoich pasjach związanych z historią
Siewierza z uczniami Gimnazjum oraz nagrodzonymi w konkursie osobami rozmawiali zaproszeni goście –
Edward Sołtysik i Tadeusz Kubisa. Rodowici mieszkańcy Siewierza, silnie związani z miastem, z gminą
i mieszkającymi tu ludźmi, od lat z niezwykłą pasją badają historię naszego regionu. Edward Sołtysik
dokumentuje zgromadzone informacje w formie licznych publikacji, natomiast Tadeusz Kubisa – malując
piękne obrazy, na których utrwala najważniejsze wydarzenia z życia Siewierza i  jego okolic. Obaj są
niezwykle cenionymi ludźmi, prawdziwymi przyjaciółmi historii i kultury, a także przyjaciółmi młodzieży, o
czym  można  się  było  przekonać  podczas  spotkania.  Młodzież  z  zaciekawieniem  słuchała  bowiem
niezwykłych opowieści o dziejach Siewierza. Goście natomiast cierpliwie odpowiadali na pytania, które
zadawali im uczniowie.
  Na  zakończenie  spotkania  młodzież  miała  okazję  obejrzeć  wystawę  kolorowych  grafik  autorstwa
Tadeusza Kubisy oraz przejrzeć książki, które napisał Edward Sołtysik.
  Pozostaje mieć nadzieję, że spotkanie, którego celem było zaszczepienie wśród młodzieży szkolnej miłości
i  przywiązania do własnej,  małej  ojczyzny, jaką jest ziemia siewierska, i  tego, co w nich najbardziej
wartościowe: ludzi tworzących przez wieki lokalną tradycję i obyczaje, będzie miało swoją kontynuację.

Nagrodzeni w V Gminnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży:

W kategorii Przedszkole:
Konrad Małota z Zespołu Szkół w Brudzowicach
Marlena Stuczeń ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu
Wiktoria Lorek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu.
Karololina Dyduch ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu.

W kategorii klas I – III:
Anna Kołodziejczyk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu.
Patrycja Nowak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu.
Marcelina Jędrzejczyk – Zespół Szkół w Siewierzu
Dawid Nowak – Zespół Szkół w Siewierzu



W kategorii klas IV – VI:
I miejsce: Magdalena Machura – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach
II miejsce: Radosław Bańka – Zespół Szkół w Brudzowicach
III miejsce: Magdalena Plech – Zespół Szkół w Siewierzu
Wyróżnienie: Malwina Swoboda – Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

Gimnazjum:
I miejsce: Karolina Nawrot - Zespół Szkół w Siewierzu ( za piękne czarno – białe studium portretu)
II miejsce: Małgorzata Jędrzejec – Zespół Szkół w Siewierzu (za kolorowe studium portretu)
III miejsce: Paulina Nowak – Zespół  Szkół  w Siewierzu (za malarstwo współczesne z  elementami
fantastyki naukowej)
Wyróżnienie: Ewa Chętkowska Zespół Szkół w Siewierzu (za portret dziewczynki w kapeluszu).
Specjalne wyróżnienia dla Dawida Kubicy (ZS Siewierz) za twórczość fotograficzną oraz dla uczennic
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych: Natalii Czapli i Agnieszki Wiktorskiej,
za twórczość poetycką.
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