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W Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie w środę (22.11) rozstrzygnięto eliminacje rejonowe konkursu LITERATURA I DZIECI –
„Dzień bez komputera”. Na scenie przez 5 godzin zaprezentowało się blisko 100 uczestników z gmin powiatu mieleckiego
i kolbuszowskiego.

 

Konkurs, cieszący się 30-letnia tradycją organizowany jest przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie a jego głównym celem jest upowszechnianie i
zachęcenie do czytania książek, popularyzacja literatury dziecięcej, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,
rozwijanie wyobraźni i spontaniczności oraz promocja dokonań artystycznych dzieci. W tym roku tematyką konkursu był alternatywy sposób
spędzania wolnego czasu bez komputera.

Każda gmina, która przystąpiła do konkursu przeprowadziła eliminację wstępne wśród mieszkańców swojego regionu. Zwycięzcy zjawili się w
Chorzelowie, aby walczyć o bilet do etapu wojewódzkiego. Uczestnicy podzieleni na dwie kategorie wiekowe prezentowali jeden utwór wybranego
autora w formie recytacji, inscenizacji lub piosenki. Ponadto na konkurs wpłynęło prawie sto prac plastycznych, które zostaną poddane oceniane
przez jury w Rzeszowie.

Komisja artystyczna w składzie Małgorzata Hołowińska, wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury oraz Kamil Niemiec, instruktor muzyki
Wojewódzkiego Domu Kultury nominowali do występów na rzeszowskiej scenie dziesięciu wykonawców. – Bardzo się cieszę, że etap rejonowy odbył
się właśnie w Chorzelowie. Dziękuje bardzo pedagogom i opiekunom, że poświęcacie czas i budzicie w dzieciach artystyczne pasje. Jesteście żywym
przykładem, że w dzisiejszym multimedialnym świecie, można spędzać wolny czas bez komputera. Gratuluje wszystkim uczestnikom dzisiejszych
występów, pewności na scenie oraz odwagi. Dla mnie wszyscy wygraliście ten konkurs ponieważ sięgnęliście po polskie utwory i piękną polską
literaturę – powiedział w trakcie dekoracji Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 5 i 6 grudnia w Rzeszowie. Gale finałową połączoną z wernisażem wystawy nagrodzonych prac plastycznych
zaplanowano na 14 grudnia.

 

Lista laureatów i wyróżnionych.

I kategoria  wiekowa - Klasy 0 - III Szkoły Podstawowe

 

Recytacja - Tytuł Laureata i nominacja do kolejnego etapu do Rzeszowa:

 Jakub Witek - SP Nr  3 w Mielcu

Anna Kosiorowska -  SP w Trześni gm. Niwiska

Kinga Czajkowska - SP Nr 1 w Mielcu

Wyróżnienia:

Wojciech Dydo - SP w Borkach Nizińskich gm. Tuszów Nar.

Katarzyna Chorzępa - ZS w Woli Raniżowskiej gm. Raniżów

Weronika Kaczmarska - SP w Ostrowach Baranowskich gm. Cmolas

 

Piosenka - Tytuł Laureata i nominacja do kolejnego etapu do Rzeszowa

Klaudia Chmielewska - SP  w Cmolasie

Alicja Klich - Przedszkole przy ZS w jaślanach gm. Tuszów Nar.

Wyróżnienia:

Aleksandra  Madera - SCK Mielec

Bartosz Peret - SSP w Glinach Małych gm. Czermin

Karol Lewandowski - NSP w Jagodniku

strona 1/7



 

Inscenizacja

Wyróżnienie: Grupa teatralna z SDK w Tuszymie

 

II kategoria  wiekowa - Klasy IV- VII Szkoły Podstawowe

 

Recytacja - Tytuł Laureata i nominacja do kolejnego etapu do Rzeszowa

Maria Brzozowska - SP Chorzelów

Agnieszka Pająk - SP Nr  1 Mielec

Wyróżnienia:

Barbara Czech -  SP Nr 7 Mielec

Bartłomiej Dudzik - SP Nr 1 Mielec

Katarzyna Ruman - SP Cmolas

 

Piosenka -  Tytuł Laureata i nominacja do kolejnego etapu do Rzeszowa

Kamil Kozioł - SP Wola Raniżowska

Karolina Węgrzyn - SP Wola Mielecka

Katarzyna Szewczyk - SP Gliny Małe

Wyróżnienia:

Kamila Tetlak - SP Siedlanka

Julita Czech - SP Gawłuszowice

 

Inscenizacja

Wyróżnienia:

Uczniowie ze SP W Woli Raniżowskiej za pomysł inscenizacyjny
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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