
W magicznym świecie wierszy księdza Jana Twardowskiego 
 
 11 stycznia 2016 r. uczniowie klas III- VI Zespołu Szkół w Tuchowie wzięli udział w 
IV Szkolnym Konkursie Recytatorsko- Plastycznym ,,W magicznym świecie wierszy ks. Jana 
Twardowskiego’’.  
18 stycznia 2016 roku będziemy obchodzić 10. rocznicę śmierci poety ,,od mrówki, ważki i 
biedronki’’. 
18 odświętnie ubranych dzieci pięknie recytowało wybrane przez siebie wiersze. 

Usłyszeliśmy wiersze o sprawiedliwości, która jest … nierównością. ,,Gdyby każdy 
miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny’’. 

Czy bliscy boją się być blisko, żeby nie być dalej? Czy można dziękować za 
samotności różne? Za wiadomość, list, dworzec pusty, milczenie? 

A nie dziwi nas mrówka, która może przenieść wierzby gajowiec żółty i przebiśniegi. 
To jest właśnie magiczny i cudowny świat poezji ks. Jana Twardowskiego. Poezji, 

którą ciągle odkrywamy na nowo. 
  
Jury w składzie: mgr Wanda Siwek, mgr Katarzyna Krupa po wysłuchaniu 18 uczniów 
ogłosiło werdykt. Oto on: 

W kategorii klas III- IV:  
I miejsce – Urbanik Aleksandra z kl. III c (,,Sprawiedliwość’’) 
II miejsce – Barnaś Kinga z kl. III c (,,Bliscy i oddaleni’’) 
III miejsce – Łątka Wiktoria z kl. IV c (,,O łasce bożej w brzydkim kościele’’) 
Wyróżnienie – Różycki Jakub z kl. IV b (,,W kropki zielone’’) 

 

W kategorii klas V- VI: 
I miejsce –Jowita Grzebień z kl. VI a  (,,Różne samotności’’) 
II miejsce – Imburska Milena z kl. V b (,,Bliscy i oddaleni’’) 
III miejsce – Pikus Eliza z kl. VI b (,,Śpieszmy się’’) 
Wyróżnienie – Stańczyk Gabriela  z kl. V b (,,Który’’) 
 
 Ponadto został rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Prace ocenił mgr Stanisław Maniak, 
nauczyciel plastyki. 

W kategorii klas III- IV:  
I miejsce –Lisiak Karolina z kl. III c (,,W kolejce do nieba’’) 
II miejsce –Kras Zuzanna z kl. III c (,,Dobro i zło’’) 
III miejsce –Nalepka Oliwia z kl. III c (,,Dzieciństwo’’) 
Wyróżnienia: Sikorska Wiktoria z kl. IV a (,,Dlaczego’’), Sobyra Alicja z kl. IV b ,,Arka’’. 
 W kategorii klas V- VI: 
I miejsce –Gryboś Emilia z kl. VI b (,,Nocą’’) 
II miejsce –Nowak Paulina z kl. VI a  (,,Do św. Franciszka’’) 
III miejsce – Pikus Eliza  z  kl. VI b (,,Czekanie’’) 
 Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w 
powyższych konkursach.  
Szczególne gratulacje kieruję do wychowawcy pani Barbary Potok i jej uczniów z klasy 

III c, którzy w tym roku w obu konkursach zostali laureatami w kategorii wiekowej klas 
III – IV . 
Dziękujemy wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za wspomaganie dzieci.  

Renata Gąsior 
  


