Konkurs poetycki rozstrzygnięty!
Zapraszamy na Wieczór poetycki!
Już po raz 12 Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie ma zaszczyt zaprosić wszystkich
miłośników poezji i nastrojowej muzyki na wieczór poetycki, podczas którego zaprezentowane
zostaną wiersze laureatów VII międzynarodowej edycji Konkursu Poetyckiego „Namuzowywanie”.
Impreza odbędzie się 21 marca 2017 r. o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej LO. Czekamy na
przybycie zarówno tych (a jest ich naprawdę wielu), którzy każdego roku celebrują z nami to węgorzewskie
święto poezji, jak i tych, którzy w ten piątkowy wieczór po raz pierwszy nawiedzą mury naszej szkoły, by
posłuchać wierszy, lirycznej muzyki i poczuć ten wyjątkowy klimat.
Konkurs organizowany jest cyklicznie od 2006 roku. Jego pierwsza edycja miała charakter
wewnątrzszkolny. Ponieważ pomysł okazał się atrakcyjny dla młodzieży, a wieńczący go wieczór poetycki
cieszył się dużym zainteresowaniem, do współpracy przy jego organizacji włączyło się Starostwo
Powiatowe w Węgorzewie. W związku z tym w roku następnym objął swoim zasięgiem szkoły gimnazjalne
i ponadgimnazjalne całego powiatu. W 2011 roku dzięki nawiązaniu współpracy ze szkołami obwodu
kaliningradzkiego oraz Domem Polskim w Czerniachowsku, „Namuzowywanie” zyskało uczestników
spoza wschodniej granicy, stając się tym samym konkursem międzynarodowym. Do udziału w konkursie
zaproszone zostały również szkoły litewskie. Podstawowym odbiorcą konkursu jest młodzież gimnazjalna i
ponadgimnzajalna, jednak od kilku lat biorą w nim udział także dorośli poeci, startując w kategorii open.
Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień uczniów, popularyzowanie poezji, promowanie
utalentowanej młodzieży oraz rozwijanie współpracy i przyjaźni miedzy szkołami polskimi i obwodu
kaliningradzkiego. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego
przy współpracy Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

Poziom tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „Namuzowywanie” był bardzo
wysoki. O poetycki laur walczyło 12 gimnazjalistów, 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,a ponadto 19
uczestników kategorii open i 10 Rosjan.
Jury miało bardzo trudne zadanie, jednak wyłoniło finalistów!
Oto ich nazwiska w porządku alfabetycznym:
KATEGORIA I - GIMNAZJA
Abako Agnieszka
Brzostek Adrian
Kotowicz Martyna
Kowalczyk Piotr
Kowalski Jakub
KuzykDominik

Smolińska Kamila
Stromidło Weronika

KATEGORIA II –SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Abako Daniel
Andrulonis Maciej
Bartosz Małgorzata
Dados Karolina
Łapinski Karol
Modzelewski Maciej Henryk
Rajkowska Martyna
Rożnowski Jakub

KATEGORIA III – OPEN
Andrulonis Maciej
Boroń Oliwia
Łapiński Karol
Młotkowska Justyna
Modzelewski Maciej
Piliszewska Anna
Rożnowska Kinga
Wysocka Magdalena
Anna Barczak

