GALA II EDYCJI KONKURSU ARTYSTYCZNEGO
„PIĘKNO NIEJEDNO MA IMIĘ”
13 kwietnia 2016 roku w gościnnych salach Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego
Archidiecezji Białostockiej odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie artystycznym
„Piękno niejedno ma imię".
Organizatorami tegorocznej, drugiej już edycji tego konkursu było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Christiana” – inicjator powstania konkursu we współpracy z naszą szkołą - z Zespołem Szkół
w Choroszczy oraz Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
Zgromadzonych zwycięzców i uczestników wraz
z ich opiekunami oraz przybyłymi gośćmi
powitała
Aneta
Filipowicz
–
koordynator
konkursu, która poprowadziła dalej Galę.
Po krótkim wprowadzeniu w ideę konkursu oraz
osobę
Henryka
Sienkiewicza,
której
to
poświęcona
była
tegoroczna
edycja,
przedstawieni zostali członkowie Jury konkursu.
Przewodniczącym składu oceniającego prace był
prof. Dariusz Kulesza – kierownik katedry
literatury współczesnej Wydziału Filologii Polskiej
Uniwersytetu w Białymstoku. Oprócz niego
w Jury zasiadali także: ks. Karol Piniewski –
twórca i redaktor audycji „Ewangelia i życia”
nadawanego
na
antenie
Polskiego
Radia
Białystok oraz Pani Bogusława Wencław – dyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Białymstoku a także Aneta Filipowicz w roli sekretarza Jury.
Zanim wręczone zostały nagrody i wyróżnienia
w
poszczególnych
kategoriach,
mieliśmy
przyjemność wysłuchać wykładu specjalistki
w temacie Henryka Sienkiewicza prof. Jolanty
Sztachelskiej z Uniwersytetu w Białymstoku,
posłuchać gawędy szlacheckiej jegomościa
Karola
Kramkowskiego
oraz
wczuć
się
w atmosferę patriotycznych dzieł dzięki lekturze
dzieł powieściopisarza przez uczennice naszej
szkoły - Karolinę Januszewską oraz Emilię
Łostowską - oraz śpiewom scholi "Dobra
ziemia".

Po wszystkich tych atrakcjach nastąpił czas na
przedstawienie zwycięzców tegorocznej, drugiej
już, edycji Konkursu Artystycznego „Piękno
niejedno
ma
imię”
poświęconego
osobie
i twórczości Henryka Sienkiewicza w roku
sienkiewiczowskim. W kategorii "krótka forma
poetycka" wyróżniony został uczeń naszego
Publicznego
Gimnazjum
im.
ks.
kard.
S.
Wyszyńskiego
w
Choroszczy
Piotr
Sielamowicz z kl Ia za wiersz pt. „Wolność”.
Oprócz zwycięzców i wyróżnionych w konkursie
upominki
otrzymali
też
nauczyciele
przygotowujących
ich
do
uczestnictwa
w konkursie.

Szczegółowa relacja z tego wydarzenia znajduje się pod linkiem:
https://civitaspodlaski.wordpress.com/2016/04/14/gala-ii-edycji-konkursu-artystycznego-pieknoniejedno-ma-imie/
a więcej zdjęć znajdziemy tu:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.843881895739813.1073741975.265256753602333&t
ype=3&uploaded=27
koordynator Konkursu
Aneta Filipowicz

