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Sukces na szczeblu powiatowym nie zawsze idzie z osiągnięciami wojewódzkimi. Tym
razem jednak laureaci 12. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego ''Poezja i Proza w Języku
Shakespeare`a'', który odbył się w kwietniu br. w Zebrzydowicach wywalczyli również dobre
miejsca w konkursie wojewódzkim.

Sukces na szczeblu powiatowym nie zawsze idzie z osiągnięciami wojewódzkimi. Tym razem jednak laureaci 12.
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego ''Poezja i Proza w Języku Shakespeare`a'', który odbył się w kwietniu br. w
Zebrzydowicach wywalczyli również dobre miejsca w konkursie wojewódzkim.
Do ﬁnału wojewódzkiego zgłoszono ponad 60 osób. Eliminacje wojewódzkie odbywały się w Miejskim Ośrodku
Kultury w Zabrzu-Biskupicach w dn. 28-29 maja br. Uroczysta gala rozdania nagród za udział w konkursach
recytatorskich na szczeblu wojewódzkim „Poezja i proza na wschód od Bugu” oraz „Poezja i proza w języku
Shakespeare`a” odbyła się 4 czerwca br. w Zabrzu. Laureatka I miejsca w powiatowym konkursie uczennica klasy IIB
, Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego Justyna Kondziołka zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych,
podobnie jak Radosław Sobczyk z Zespołu Szkół nr 1 z Wisła. Zaś zwycięzca powiatowy w kategorii szkół
podstawowych, uczeń Szkoły Podstawowej im .K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach Krzysztof Szuter zdobył III
miejsce, podobnie jak jego koleżanka Zuzanna Kondziołka z kl.2 I LO w Cieszynie w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych.

Nagrodzeni uczestnicy z powiatu cieszyńskiego:
w kategorii szkół podstawowych:
III miejsce
- Krzysztof Szuter kl.5 Zespół Szkół w Zebrzydowicach
Wyróżnienie:
- Justyna Cyrzyk - kl.4 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów .Westerplatte w Kończycach Wielkich
w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce
- Justyna Kondziołka – kl. 2 Gimn. im.K.K.Baczyńskiego w Zebrzydowicach
- Radosław Sobczyk - kl.1 Gimnazjum nr 1 w Wiśle
Wyróżnienie:
Daria Piątkowska - kl.2 Zespołu Szkół w Kaczycach
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
III miejsce
- Zuzanna Kondziołka - kl.2 I LO w Cieszynie

Sukcesy wojewódzkie laureatów konkursu powiatowego cieszą jego organizatorów: - Cieszy nas tak wspaniały

rozwój naszych uczestników na dalszych etapach konkursów .Wszystkim życzymy dalszych sukcesów!
Zapraszamy do Zebrzydowic w roku 2013 - zachęca Katarzyna Kondziołka, organizator etapu powiatowego.

Pisaliśmy: W języku Schakespeare'a
(red.)

