
 

„Złote Pióro Wincentego Pola” dla naszych uczniów w kategorii strona WWW! 

 Liczne sukcesy w innych kategoriach! 

10 kwietnia 2014 r. w Kasztelu w Szymbarku odbył się uroczysty finał III Powiatowego Konkursu 

Interdyscyplinarnego im. W. Pola „Pieśń o ziemi naszej-Ziemi Gorlickiej”. Można powiedzieć, że ten 

konkurs to pomysł na współczesny patriotyzm. Jest wiele rzeczy, które kochamy w naszej małej 

ojczyźnie- Ziemi Gorlickiej- i z których jesteśmy dumni. Poprzez głębsze ich poznanie zakorzeniamy 

w sobie miłość i szacunek do ojczyzny, a dzięki temu rodzi się w nas autentyczna radość z tego, że 

jesteśmy Polakami.  

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością, min. Wicestarosta – Karol Górski, Naczelnik Wydziału 

Edukacji Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego- Tadeusz Mikrut, dyrektor MDK Tomasz 

Kubala, pan Sławomir Janas, Renata Stępień- dyrektor ZST im. W. Pola. Obecni byli również uczestnicy 

konkursu wraz z opiekunami. Uczniowie naszej szkoły przybyli z organizatorkami szkolnego etapu 

konkursu-Ewą Przesławską i Renatą Rybczyk. Wszystkich zebranych powitał Tadeusz Mikrut. Następnie 

zabrał głos wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Roman Dziubina- pomysłodawca konkursu, 

który przypomniał informacje dotyczące Wincentego Pola- wielkiego romantyka związanego z naszą 

„małą ojczyzną”, serdecznie podziękował pani dyrektor ZST Renacie Stępień za promowanie idei 

konkursu.   

W czterech kategoriach: wiersz, piosenka poetycka o Beskidzie Niskim i Pogórzu, strona 

internetowa www oraz krótki film o Beskidzie zmagali się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez powiat gorlicki.  

A oto laureaci ZST w poszczególnych kategoriach:  

STRONA INTERNETOWA WWW- „Złote Pióro” 

I miejsce- Zespół „MKWT” w składzie: Michał Kuchta, Mariusz Kusiak, Tomasz Baran i Wojciech Gryzik  

II miejsce- Zespół DM- STUDIO w składzie: Damian Markowicz i Dawid Przybek 

Informatycznie uzdolnieni uczniowie na nowo odkryli zabytki swojego miasta, wykazali się znajomością 

aktualnych wydarzeń i pochwalili się nimi z innymi poprzez stworzenie własnych witryn internetowych. 



WIERSZ 

II miejsce – Aneta Janas „Szczęście Beskidu” 

III miejsce- Milena Sasak „Oblicza Beskidu” 

Wyróżnienia: 

Sławomir Pabis „Wspomnienie z beskidzkiej wsi” 

Jacek Budziak „Ziemia” 

Natalia Radzik „Anioły Beskidu” 

Poetycko uzdolnieni uczniowie pokazali żywe uczucia i emocje związane z przeżywaniem lokalnego 
patriotyzmu. 
 
PIOSENKA 

II miejsce- Joanna Szczerba za piosenkę „Powiew Beskidu” 

Ciepły, melodyjny głos Joasi wzruszył słuchających do łez i uwrażliwił na piękno „małej ojczyzny”.  

Wyróżnienie- ZST Band za piosenkę „Spotkanie” /Marcin Waląg i Artur Stępień/ 

Wicestarosta- Karol Górski zwrócił uwagę na wybór miejsca rozstrzygnięcia konkursu. Dosłownie 

Szymbark znaczy „Piękna Góra”. Odniósł się do słów jednego z krakowskich profesorów, który zauważył, 

że nie wszyscy potrafią dostrzegać piękno tej ziemi. Konkurs „Pieśń o ziemi naszej…” jest dowodem, że 

młodzież widzi to piękno i potrafi je wyrazić. Podziękował uczestnikom za udział w konkursie, za czułość 

serca, a opiekunom za przygotowanie młodzieży. Zauważył, że we współczesnym świecie również 

„ważne jest wnętrze człowieka, miejsce na kulturę i sztukę”. Poezja i sztuka nie powstają szybko, więc 

przygotowania do kolejnej edycji konkursu można rozpocząć już teraz. 

Młodzież naszej szkoły godnie uczciła święto patrona.  Aż 14 uczniów ZST poprzez swoje prace 

i piosenki wyraziło miłość do Ziemi Gorlickiej. Uczucia i emocje związane z przeżywaniem lokalnego 

patriotyzmu zawsze pozostaną żywe.  

Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, MDK, Stowarzyszenie „Klub 

Gorliczan” oraz nasza szkoła, która nosi imię W. Pola.  

Uczniów ZST do konkursu przygotowali: R. Chrząszcz, A. Kopcza, J. Probulska, E. Przesławska, R. Rybczyk.  

 


