Spotkanie z poezją Ludwika Jerzego Kerna
W dniu 22 listopada 2017 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
gościli uczestnicy i publiczność konkursu recytatorskiego pod hasłem „W krainie poezji
Ludwika Jerzego Kerna”. Była to piąta edycja imprezy.
W konkursie wzięło udział 37 uczniów z klas 1-3 i 4-7 szkół podstawowych z Bielska-Białej,
Łodygowic i Wilamowic, a także po raz pierwszy przybyli uczniowie ze szkół w Godziszce
i Łodygowicach. Młodzi recytatorzy z wdziękiem i fantazją wprowadzili słuchaczy
w zaczarowany świat poezji Ludwika Jerzego Kerna. Kilkugodzinne obcowanie z twórczością
poety wprawiło publiczność w pozytywny nastrój, a niekiedy rozbawienie. Wśród opiekunów
młodych aktorów obecni byli: nauczyciele, rodzice, babcie i dziadkowie.
Uroda twórczości krakowskiego poety odznacza się lekkością i subtelną ironią. Jego wiersze
nadal nas bawią i nie są pozbawione aktualności i życiowej przewrotności, jak choćby
ponadczasowa wartość stwierdzenia z wiersza „O rodzicach”:
„I oto fantastyczny punkt wyjściowy macie: Trzeba umieć wygrywać mamę przeciw tacie”.
Konkurs odbył się w dwóch turach. Najpierw występowali uczniowie z klas 1-3, a po krótkiej
przerwie uczniowie z klas 4-7. Dzieci w sposób twórczy i dowcipny przedstawiały wiersze
krakowskiego satyryka. Dla ubarwienia swoich deklamacji posługiwały się ciekawymi
rekwizytami.
Występy oceniała komisja konkursowa w składzie: Bożena Germańska – aktorka Teatru
Polskiego w Bielsku-Białej, Jolanta Biernat – doradca metodyczny z RODN WOM w BielskuBiałej, Anna Niemiec-Warzecha – dyrektor PBW w Bielsku-Białej i Renata Kruszyna –
nauczyciel bibliotekarz z PBW w Bielsku-Białej.
W trakcie oczekiwania na ogłoszenie wyników konkursu dzieci pod opieką pracowników PBW
uczestniczyły w zajęciach plastycznych, a część z nich obejrzała film fabularny „Niania Phee”.
Mogły też odpoczywać przy ciasteczkach, zimnych i ciepłych napojach przygotowanych
specjalnie na tę okazję.
Jurorzy wysoko ocenili poziom interpretacji poezji Kerna.
W kategorii klasy 1-3 przyznano 3 pierwsze miejsca oraz 3 wyróżnienia.
I miejsce zajęła Carmen Majewska – Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna w Bielsku-Białej,
II miejsce Michalina Jakubiec – Szkoła Podstawowa nr 25 w Bielsku-Białej, III miejsce Marta
Turkowska – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Kopalińskiego w Bielsku-Białej.

Wyróżnienia otrzymali: Lena Kamińska – Szkoła Podstawowa nr 22 w Bielsku-Białej, Roksana
Szczodry - Szkoła Podstawowa nr 18 w Bielsku-Białej, Łukasz Oczko – Społeczna Szkoła
Podstawowa KTK w Bielsku-Białej
W kategorii klasy 4-7 przyznano także 3 pierwsze miejsca oraz 3 wyróżnienia.
I miejsce zajął Dawid Procner – Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej, II miejsce Urszula Krajewska – Szkoła Podstawowa nr 37 w Bielsku-Białej, III
miejsce Nikola Szczecińska – Szkoła Podstawowa nr 9 w Bielsku-Białej.
Wyróżnienia otrzymali: Maria Gąszcz – Zespół Szkół w Wilamowicach, Julia Gocek – Szkoła
Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej oraz Milena Jakubiec – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
im. Wł. Kopalińskiego w Bielsku-Białej.
Po ogłoszeniu wyników zwycięzcom wręczono atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy
otrzymali dyplomy i pamiątkowe upominki w postaci książek. Fundatorami nagród byli:
Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli „Befaszczot”, Auchan Polska Spółka z o.o. oraz Wydział
Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Uczestnicy i publiczność z zadowoleniem podkreślili dobrą organizację konkursu i wspaniałą
atmosferę, jaką stworzyli organizatorzy.

Zasłuchana publiczność

Carmen Majewska (Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna w Bielsku-Białej)
- laureatka I miejsca w kategorii klas 1-3 w gronie jury

Dawid Procner (Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej)
– laureat I miejsca w kategorii klas 4-7 w gronie jury

