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W świecie literackiej i dziecięcej wyobraźni
Żyjemy obecnie w świecie zdominowanym przez wszelkiego rodzaju media i
technikę i to one w większości dyktują nam sposób widzenia i postrzegania
otaczającej nas rzeczywistości. Jednak wszystkie osiągnięcia i zdobycze, które są
nam obecnie dostępne, na co dzień, niegdyś były dla żyjących ludzi jedynie
mrzonką i czystą fantazją. Ale tylko dzięki wybitnym umysłom i ich wyobraźni
cywilizacja i ludzkość mogła się rozwijać i stwarzać nieograniczone możliwości
do działania.
Jedną z takich dziedzin, w której króluje niczym nieograniczona wyobraźnia jest
literatura. Daje ona twórcy pole do popisu, podsuwa pomysły i ciekawe
rozwiązania. Z bogactwa literackiego dorobku korzystają dzieci i młodzież biorąc
od lat udział w różnorodnych konkursach związanych ze światem wymyślonych
literackich bohaterów i zdarzeń, w ramach konkursu „Literatura i dzieci”, którego
pomysłodawcą jest WDK w Rzeszowie, a organizatorem eliminacji rejonowych
Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym.
W tym roku motywem przewodnim konkursu była wyobraźnia – ta ukryta w
słowie poetyckim i kreatywna wyobraźnia dziecięca, która miała ożywić i ubarwić
ów świat przedstawiony w utworze literackim.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Poniedziałkowe prezentacje, które odbyły
się 18 listopada wyłoniły najlepszych wykonawców na szczeblu gminnym, zaś 20
listopada w środę trwały przesłuchania rejonowe – z powiatów leżajskiego i
łańcuckiego.
Wykonawcy prezentowali się w recytacji, piosenkach oraz inscenizacjach według
określonych kategorii wiekowych: I kategoria – klasy 0 - II, II kategoria – klasy III V i III kategoria – klasy VI - VIII szkoły podstawowej.
Wyniki po eliminacjach rejonowych przedstawiają się następująco:
KATEGORIA I
RECYTACJA:
I miejsce – Hanna Rynasiewicz (ZS Grodzisko Dolne)
II miejsce – Amelia Turkosz (SP Nr 2 Żołynia)
III miejsce – Lena Staroń (SP Brzyska Wola)

PIOSENKA:
I miejsce – Wiktor Kotuła (Leżajsk)

KATEGORIA II
RECYTACJA:
I miejsce – Izabela Kycia (SP Dąbrowica)
I miejsce – Maja Mączka (SP Brzóza Stadnicka)
II miejsce – Julia Obajtek (ZS Grodzisko Górne)
III miejsce – Zuzanna Adamczyk (ZS Grodzisko Dolne)

PIOSENKA:
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I miejsce – Maria Szklanny (ZS Grodzisko Górne)
wyróżnienie – Zoﬁa Kulpa (OK Grodzisko Dolne)

KATEGORIA III
RECYTACJA:
I miejsce – Julia Majkut (ZS Grodzisko Dolne)
II miejsce – Jakub Fila (ZS Grodzisko Górne)
III miejsce – Maja Darnia (SP Dąbrowica)

PIOSENKA:
I miejsce – Patrycja Wojanarska (OK Grodzisko Dolne)
II miejsce – Marcel Kotuła (Leżajsk)
wyróżnienie – Brygida Bartnik (OK Grodzisko Dolne)
wyróżnienie – Aneta Socha (SP Dąbrowica)

INSCENIZACJA:
I miejsce – Grupa Teatralna „Promyczek” z SP w Brzyskiej Woli

Laureaci I miejsc zaprezentują się w ﬁnale wojewódzkim w Wojewódzkim Domu
Kultury.
Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” za ufundowanie poczęstunku dla uczestników konkursu.
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