
   Udany występ recytatorek w Kamieniu 

 Marta Piędel z klasy I LO jest jedną z trzech osób które wywalczyły sobie awans do 

finału kolejnej edycji Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej w Sędziszowie 

Małopolskim w kategorii recytacji. Udanie zaprezentowały się także dwie inne uczestniczki 

eliminacji strefowych w Kamieniu, również pierwszoklasistki: Karolina Król i Monika 

Wojtanowicz. 

 23 listopada 2018 r. w Centrum Kultury w Kamieniu rywalizowali ze sobą uczestnicy 

(uczniowie szkół średnich i dorośli) z powiatu kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, 

stalowowolskiego, niżańskiego oraz z gmin Sokołów Małopolski i Kamień. Na liście 

uczestników tych eliminacji strefowych znalazło się 27 osób: 12 w kategorii recytacji, 14 w 

kategorii poezji śpiewanej, 1 w kategorii monodramu. W kategorii recytacji, do której 

zgłoszone zostały trzy uczennice Zespołu Szkół w Jeżowem, rywalizowali także uczniowie 

Zespołu Szkół w Kamieniu, Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli, 

Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli i Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 

w Weryni.  

 Zróżnicowane były prezentacje w kategorii poezji śpiewanej, kilka osób bądź 

zespołów zaprezentowało jednak bardzo dobry poziom, zdobywając nominacje do finału w 

Sędziszowie Małopolskim. Wśród recytatorów poziom był wysoki i dość wyrównany. 

Ostatecznie nominowano trzy osoby (a więc sporo, bo wcześniej bywało i tak, że 

nominowano tylko jedną osobę). Jako pierwszą z osób nominowanych jury, któremu 

przewodniczyła Danuta Pado z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie (odpowiedzialna 

za cały konkurs) wskazała Martę Piędel z Zespołu Szkół w Jeżowem, która recytowała wiersz 

rzeszowskiego poety Janusza Koryla "Dygresja modlitewna". Ponadto do finału 

zakwalifikowano Mateusza Leona Rychlaka z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego 

w Stalowej Woli i Wiktorię Kidę z Zespołu Szkół w Kamieniu. Odbędzie się on 14 grudnia 

2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim. 

 Przewodnicząca jury Danuta Pado chwaliła licealistki z Jeżowego za ich recytację i 

dobór repertuaru (Karolina Król recytowała wiersz Ryszarda Mścisza "Dziękczynienie", zaś 

Monika Wojtanowicz utwór Czesława Piotra Kondraciuka "Madonna zadumy"), zachęcając 

do jeszcze śmielszej, odważniejszej prezentacji tekstów, która uwydatni ich poetyckie walory. 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni i otrzymali dyplomy, osoby nominowane 

zyskały zaś szczególne uznanie i brawa od licznej widowni. Rywalizację konkursową śledzili 

między innymi wójt Kamienia - Ryszard Bugiel, i proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca 

Jezusowego w Kamieniu - Marian Gwizdak.  

 Poza nagrodami i dyplomami czekał na wszystkich gorący posiłek, ciasteczka i 

przekąski. W Centrum Kultury w Kamieniu, którego dyrektorem jest Marcin Laufer, 

panowała bardzo miła atmosfera. Recytatorki z Zespołu Szkół w Jeżowem przyjechały tu 

wraz ze swoim opiekunem i zarazem wychowawcą Ryszardem Mściszem.  

  


