
Gimnazjaliści i licealiści 

Recytują 
w języku sąsiadów 

Po raz dziewiąty Płocki Ośro
dek Kultury i Sztuki zaprosił mło
dzież z gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych do udziału w kon
kursie recytatorskim poezji i pro
zy niemieckiej. W tej edycji swoje 
interpretacje przedstawiło kilku
dziesięciu uczniów z płockich 
szkół. 

Finaliści i laureaci konkursu spot
kali się w sali Domu Darmstadt na 
uroczystej gali połączonej z wręcze
niem nagród i dyplomów. Jak za
wsze towarzyszyli im nauczyciele, 
rodzice, klasowi koledzy oraz kole
żanki. W tym roku werdykt ogłasza
ny byl przy wypełnionej do ostatnie
go krzesła sali. - Cieszymy się, że 
pomysł zainteresowania młodzieży 
gimnazjów oraz szkół ponadgimna-
zjalnych literaturą naszych sąsia
dów spotyka się z tak dużym zainte
resowaniem. A jego uczestnicy w tak 
piękny sposób popularyzują dorobek 
niemieckich poetów i pisarzy, rozwi
jając zarazem umiejętności recyta
torskie i językowe - mówił podczas 
podsumowania konkursu kierownik 
Domu Darmstad Mariusz Wojtale-
wicz. 

Konkurs to także pomysł na zain
teresowanie młodzieży kulturą za
chodniego sąsiada oraz ideą partner

stwa i zdobywania wiedzy o Niem
czech. Jak pokazuje kolejna edycja 
konkursu, cieszy się on sporym za
interesowaniem wśród młodzieży. 
Mimo znacznego stopnia trudności, 
bo oprócz pamięciowego opanowa
nia tekstu trzeba wykazać się także 
znajomością epoki literackiej, nadać 
prezentowanemu utworowi właści
wą interpretację, dbać o prawidłowy 
akcent, intonację. 

W kategorii gimnazjów jurorzy 
pierwsze miejsce przyznali Agniesz
ce Lisowskiej z Gimnazjum nr 13 
(nauczyciel Małgorzata Starzyńska). 
Drugie miejsce otrzymała Milena 
Gralicka z Gimnazjum nr 6 
(nauczyciel Anna Kiełek). Trzecie 
Seweryn Kokociński z Gimnazjum 
nr 13 (nauczyciel Małgorzata Sta
rzyńska). Wyróżnienie w tej kategorii 
odebrał Paweł Prusałowicz z Gimna
zjum nr 6 (nauczyciel Anna Kiełek). 

W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych zmierzyło się piętnastu 
uczestników. Zdaniem jurorów 
najlepiej poradziła sobie uczenni
ca III Liceum Ogólnokształcącego 
Patrycja Malinowska (nauczyciel 
Anna Wysocka - Bijak), której 
przyznano pierwsze miejsce. 
- Udział w konkursie jest dla mnie 
wielką sprawą, a do tego jeszcze 
pierwsze miejsce. Cieszę się niez
miernie. Języki obce są moją pa
sją. Uczyłam się ich już w szkole 
podstawowej w Laskach. Na przy
gotowanie się do konkursu 
w głównej mierze przeznaczałam 
czas w weekendy. Bałam się trosz
kę, zwłaszcza tego, jak poradzę 
sobie z intonacją. Ale udało się. 
Jestem bardzo zadowolona - mó
wiła po ogłoszeniu wyników kon
kursu Patrycja Malinowska. 

Wygrana w konkursie jest dla 
Patrycji wstępem do spotkania na 
żywo z językiem niemieckim. Bo
wiem już w czerwcu wyjedzie do 
Darmstadt w ramach międzyszkol
nej wymiany. Z językami wiąże 
także swoją przyszłość. Patrycja 
zamierza studiować germanistykę 
i filologię angielską w płockiej 
Państwowej Wyższej Szkole Za
wodowej . 

Kolejne miejsca w tej kategorii 
zajęli: Kinga Trzcińska z LO im. 
St. Małachowskiego (nauczyciel 
Monika Malewska), Karolina Mi
chalska z LO im. Wł. Jagiełły 
(nauczyciel Wiesława Kicińska). 
Wyróżnienia przyznano: Alek
sandrze Olender z III LO 
(nauczyciel Iwona Kamińska), Jo
annie Turek z III LO (nauczyciel 
Małgorzata Starzyńska), Karolinie 
Woronieckiej z LO im. St. Mała
chowskiego (nauczyciel Monika 
Malewska). rad 


