PROTOKÓŁ
z eliminacji finałowych
XXXV Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze”
w kategorii uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
który odbył się w dniu 5 czerwca 2018 r.
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu
Uczestników przesłuchiwała Komisja w składzie:
1. mgr Sabina Malinowska
2. mgr Anna Nadwodna
3. mgr Bożena Załęska
Do eliminacji finałowych przystąpiło 32 osób – uczniów klas I-IV szkół
podstawowych, w tym w kategorii: recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie 21
osoby, zaś w kategorii gadki kurpiowskiej 11 osób.
Uczestnicy reprezentowali gminy:
 powiatu ostrołęckiego: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo –
Borki,
 z powiatu szczycieńskiego (woj. warmińsko – mazurskie): Rozogi,
 z powiatu kolneńskiego (woj. podlaskie): Turośl,
 z powiatu łomżyńskiego (woj. podlaskie): Zbójna
Komisja po przesłuchaniu prezentacji konkursowych wszystkich uczestników postanowiła przyznać następujące nagrody:
W kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie:
I nagroda:
I nagroda:

Nikola Grala (gm. Lelis)
Anna Błażejewicz (gm. Rozogi)

II nagroda:
II nagroda:

Aleksandra Kaczor (gm. Kadzidło)
Julia Szydlik (gm. Myszyniec)

II nagroda:
III nagroda:
III nagroda:

Aleksandra Gieryk (gm. Myszyniec)
Weronika Domian (gm. Myszyniec)
Gabriela Kowalczyk (gm. Lelis)

Wyróżnienie:
Wyróżnienie:
Wyróżnienie:
Wyróżnienie:

Bartosz Ksepka (gm. Zbójna)
Aleksandra Lenda (gm. Kadzidło)
Gabriela Kur (gm. Kadzidło)
Waldemar Nadolny (gm. Rozogi)

W kategorii gadki kurpiowskiej:
I nagroda:
I nagroda:

Maja Zera (gm. Lelis)
Dominik Lis (gm. Myszyniec)

II nagroda:

Marta Rzodkiewska (gm. Olszewo-Borki)

III nagroda:
III nagroda:

Wiktoria Szymczyk (gm. Łyse)
Amelia Zabielska (gm. Olszewo-Borki)

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez
Powiat Ostrołęcki i innych organizatorów. Pozostali uczestnicy eliminacji
finałowych otrzymali nagrody książkowe za udział w Konkursie.
Ponadto Komisja podkreśliła bogactwo repertuarowe w kategorii wierszy o
Kurpiowszczyźnie. Młodzi recytatorzy sięgają nie tylko po wiersze autorów
znanych (klasyków i współczesnych poetów z regionu), ale coraz częściej również
po wiersze poetów ludowych oraz wiersze nagrodzone w Konkursie Poetyckim
„Kurpie Zielone w literaturze”, których autorami są ich rówieśnicy. Większość
recytatorów na prezentacje konkursowe ubiera się w stroje ludowe, podkreślając w
ten sposób uroczysty charakter Eliminacji Finałowych Konkursu.
Podpisy Komisji:
1. .................................................
2. …….........................................
3. …….........................................

