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XV finał Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego

   Po raz piętnasty z kolei, zorganizowany został Finał Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego, w którym uczestniczyła młodzież
szkolna naszej gminy. W tym roku w rywalizacji "pięknego i czystego języka poezji" udział wzięło 19 uczestników, reprezentujących placówki
szkolne i wychowawcze z Siewierza, Brudzowic, Żelisławic, Dziewek , Sulikowa (Siewierz nr 2) i Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w
Gołuchowicach.  Jury pod przewodnictwem Henryka Wysockiego - dyrektora tutejszego Domu Kultury, w skład którego wchodziły nasze
rodzime poetki, zrzeszone w Klubie Poezji i Prozy "Severiana" w osobach Jolanty Wojdas, Haliny Kaweckiej, Ewy Kubisy i Jadwigi Kubiczek,
wytypowało laureatów głównych nagród konkursu. Przy ocenie wykonawców, jury brało pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworu,
kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.
   W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Marta Źołądź- uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu (Sulików), II miejsce
przypadło Malwinie Swoboda również uczennicy tej szkoły. Zaś III nagrodę otrzymała Aneta Gruszka ze Szkoły Podstawowej w Dziewkach.
Wśród gimnazjalistów statuetkę najlepszej recytatorki w tej kategorii, równoznaczną z zajęciem I miejsca przyznano Monice Ciepły ucz. kl. III
Gimnazjum ZS w Siewierzu.  II  miejsce zajęła  Sylwia Zasuń reprezentująca Gimnazjum w Żelisławicach ,  zaś III  miejscem uhonorowano
Agnieszkę Sroka uczennicę II kl. Gimnazjum z Zespołu Szkolnego w Brudzowicach. Dodatkowo Jury przyznało dwa wyróżnienia specjalne, które
otrzymali Katarzyna Opach i Tomasz Zych z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołuchowicach. W podsumowaniu konkursu, goście honorowi
tego konkursu, w osobach Barbary Bochenek - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Siewierzu i Tomasza Sadłonia -Zastępcy Burmistrza Miasta i
Gminy Siewierz,  wyrazili  swoje uznanie i  podziękowanie dla młodych,  utalentowanych recytatorów i  ich opiekunów, życząc im dalszych
sukcesów w rozwijaniu swoich zamiłowań i uzdolnień. Wszyscy uczestnicy konkursu z rąk organizatorów otrzymali nagrody książkowe, dyplomy
udziału i świąteczny słodki upominek.
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