
Temat/nazwa wydarzenia – XV Jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs Poetycki 
                                            Gdy myślę Ojczyzna…

Nazwa szkoły – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego 
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

Imię i nazwisko dyrektora szkoły – Mariusz Szczerbiński

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść – Dorota Lach

16 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się 
uroczysta gala finałowa XV Jubileuszowego Międzyszkolnego  Konkursu Poetyckiego  Gdy 
myślę Ojczyzna…. Tematyka patriotyczna konkursu wynikała w tym roku  z chęci włączenia 
się  szkoły w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 
Jarosław Górczyński.

Konkurs, oprócz zainteresowania uczniów poezją  i rozwijania wśród dzieci zdolności 
twórczych, miał na celu wzmacnianie świadomości narodowej, kształtowanie poczucia silnej 
więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją 
i wartościami.

Do tegorocznej piętnastej edycji Konkursu, który już na stałe wpisał się w historię 
naszej szkoły,  przystąpili uczniowie klas IV – VII z ośmiu  szkół podstawowych: PSP 1, PSP 
3, PSP 5, PSP 7, PSP 9, PSP 10,  PSP 14 oraz SP z Chmielowa.
Poziom nadesłanych na konkurs wierszy był wysoki, dlatego niezwykle trudno było wyłonić 
laureatów. Wszystkie utwory zdaniem pani  Zofii Walas, ostrowieckiej poetki, 
przewodniczącej jury, były niezwykle osobiste, szczere i piękne. Uczniowie wykazali się 
ogromną wrażliwością i wyczuciem twórczym. Spośród 65 utworów poetyckich jury wybrało 
14 wierszy i ich autorom przyznało nagrody, które wręczył dyrektor PSP 3 Mariusz 
Szczerbiński. Miło nam, że wśród laureatów znaleźli się również  uczniowie naszej szkoły. 
Wiersze laureatów, w pięknej scenerii autorstwa pani Jolanty Dziedzic, recytowali sami autorzy 
oraz uczennice naszej szkoły: Martyna Kępa i Magdalena Tadej. Oprawę muzyczną 
uroczystości stanowiły piosenki patriotyczne w wykonaniu dziewczynek z klasy IV c: Mariki 
Motyki i Julii Szymańskiej z klasy IV c.

Organizatorzy konkursu: J. Dziedzic, M. Molenda, D. Lach  i P. Wąs pogratulowali 
nagrodzonym dzieciom i życzyli młodym poetom kolejnych sukcesów. 
Finał XV jubileuszowej edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego przeszedł już do 
historii, jednak na długo zostanie w pamięci tych wszystkich, którzy w nim uczestniczyli.
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