
05.11.2012r.- Szkolny etap konkursu „Rodzina, Ojczyzna - wartości najwyższe” 

 

5 listopada w naszej szkole odbyły się eliminacje do VII Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Rodzina, 
Ojczyzna - wartości najwyższe”. Uczestników konkursu powitał wicedyrektor szkoły p. Jarosław Dembiński. 

Ocena recytacji spoczęła na jury konkursowym w składzie: p. S. Karulska, p. A. Kruszka i p. W. Michalak. 
Przewodnicząca komisji konkursowej zapoznała uczestników z kryteriami oceniania recytacji, zaznaczyła 

jednocześnie, iż laureaci I i II miejsca w obu kategoriach wiekowych będą reprezentowali naszą szkołę na 

szczeblu gminnym. 
Wszyscy uczestnicy w bardzo ciekawy i trafny sposób zaprezentowali wybrane utwory literackie poświęcone 

ojczyźnie, rodzinie. 
                                                                           Nad przebiegiem konkursu czuwały:   
                                                           p. S. Karulska, p. A. Kruszka, p. W Michalak i p. D. Szypura. 
 
LAUREACI KONKURSU 

Kategoria: klasy I – III 
I miejsce: Anastazja Gibowska kl. IIIb 

II miejsce: Oksana Ciumaszko kl. Ib 
III miejsce: Julia Stolarska kl. IIIa 

Wyróżnienie: Mateusz Bosiacki kl. Ia 

Kategoria: klasy IV- VI 
I miejsce: Aida Roksana Rogaczewska kl. Vb 

II miejsce: Wojciech Nowak kl. IVb 
III miejsce: Oliwia Kusz kl. Vb 

Wyróżnienie: Martyna Marciniak kl. IVb 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Za zdobywców pierwszych i drugich miejsc 
trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w gminnym etapie konkursu.  

                                                                                                                Wioleta Michalak 
 
08.11.2012r.- Gminny etap konkursu „Rodzina, Ojczyzna - wartości najwyższe” 
 

8 listopada miał miejsce w naszej szkole kolejny etap recytatorskich rywalizacji -  VII Gminny Konkurs 

Recytatorski „Rodzina, Ojczyzna - wartości najwyższe”. Zgłosiło się 36 uczestników z ośmiu szkół naszej 
gminy. 

Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły p. Aleksandra Zielińska - Duda. Odpowiedzialne i niełatwe zadanie, 
jakim jest ocena recytacji młodych artystów, przypadło komisji konkursowej w składzie: p. Małgorzata 

Małecka – wielokrotna laureatka ogólnopolskich konkursów recytatorskich, p. Mariola Źrałka – sekretarz 

gminy, p. Zofia Wiśniewska – emerytowany nauczyciel j. polskiego, p. Katarzyna Sterymska – nauczyciel j. 
polskiego w mogileńskim gimnazjum, Mikołaj Lukstaedt – obecny uczeń mogileńskiego gimnazjum i laureat 

konkursów recytatorskich. 
Wszyscy uczestnicy konkursu u progu Święta Niepodległości przybliżyli w piękny sposób poezję, w której tak 

często wygłaszane słowa – honor, Ojczyzna, rodzina, Bóg, patriotyzm powinny być dla każdego Polaka 

najwyższą wartością.  
Podczas obrad jury goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Ogłoszenie wyników poprzedziły piękne 

recytacje w wykonaniu p. Małgorzaty Małeckiej oraz Mikołaja Lukstaedt.  
LAUREACI KONKURSU 

Kategoria: klasy I – III                 
I miejsce: Jędrzej Wolski – SP3 Mogilno 

II miejsce: Anastazja Gibowska - SP2 Mogilno 

III miejsce: Oksana  Ciumaszko - SP2 Mogilno 
Wyróżnienie: Nina Gryboś - SP3 Mogilno                            

Kategoria: klasy IV- VI 
I miejsce: Marcin Gapiński – SP Padniewo 

II miejsce: Karolina Nalewaj - SP Gębice 

III miejsce: Marta Witkowska – SP Gębice 
Wyróżnienie: Wiktoria Milczarek – SP3 Mogilno 

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Uczniowi kl. VI - Marcinowi 
Gapińskiemu ze Szkoły Podstawowej w Padniewie p. W. Michalak wręczyła nagrodę specjalną za 

wielokrotny udział w konkursie „Rodzina, Ojczyzna – wartości najwyższe”. Gratulujemy wszystkim laureatom 
i jednocześnie zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.  

                                                                                                                   W. Michalak 


