KONKURS RECYTATORSKI
Eliminacje szkolne
19.10.2016r w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego. Był to etap
kwalifikujący do udziału w wojewódzkim konkursie pt. „Szczeciński Parnas”, na którym uczniowie
prezentują poezję i prozę zachodniopomorskich twórców.
W trakcie występów uczniów panowała natrojowa atmosfera. Wszyscy uczniowie wspaniale
przygotowali się do recytacji wybranych przez siebie utworów. Po obradach jury wybrano
zwycięzców. Z XIII LO pierwsze miejsce zdobył Jakub Ciesielski, natomiast z Gimnazjum nr 16 Jakub
Tomala i Jakub Parcheta
Mamy nadzieję na dalsze sukcesy naszych reprezentatów. Trzymamy kciuki za finał.

„Szczeciński Parnas”
W sobotę 19.11.2016r. odbył się Regionalny Konkurs Recytatorki „Szczeciński Parnas”.
Była to już XII edycja, poświęcona twórczości pisarzy Ziemi Szczecińskiej. Ten ceniony
konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów we współpracy z
Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 4. Swoim mecenatem objął go Prezydent Miasta
Szczecina, a honorowymi patronami są: Zachodniopomorski Kurator Oświaty i Związek
Literatów Polskich.
W ponadczterogodzinnych zmaganiach brali udział reprezentanci naszej szkoły:
W kategorii szkół gimnazjalnych:
Jakub Parcheta
Jakub Tomala
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
Jan Ciesielski
Na trzech scenach Teatru Polskiego sześćdziesięciu czterech recytatorów z całego
województwa zaprezentowało wybrane przez siebie fragmenty prozy oraz poezję. Poziom
konkursu jak zwykle był bardzo wysoki. Brało w nim udział wielu utytułowanych uczestników
a w jury zasiadali członkowie SNAP-u oraz przedstawiciele ZLP. Oceniany był dobór
repertuaru, interpretacja utworów, dykcja oraz ogólny wyraz artystyczny. Mimo konkurencji,
udało nam się zająć wysokie miejsca w tak prestiżowym konkursie:

Trzecie miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zdobył Jakub Tomala. Jakubowi
przyznano również tytuł Laureata Publiczności. Został także uhonorowany nagrodą
specjalną przyznawaną przez Studio Teatr.
Trzecie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobył Jan Ciesielski.
Został on również uhonorowany nagrodą specjalną Zenona Lach-Karczyńskiego i
otrzymał autorski tomik pt. „ Piąte koło u słowa…” z dedykacją autora.
Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów w XIII-tej (miejmy nadzieję,
szczęśliwej) edycji „Parnasa”. 
PRZECZYTAJ
>> Kurier Szczecińki
>> Gazeta Wyborcza

