
Finał IV edycji  interdyscyplinarnego konkursu  

„PIEŚŃ O ZIEMI NASZEJ – ZIEMI GORLICKIEJ” 

Dwa „Złote Pióra Wincentego Pola” dla uczniów ZST im. W. Pola 

w kategoriach strona WWW i piosenka oraz inne nagrody 

20 kwietnia 2015 r. w 208. urodziny Patrona ZST, romantycznego poety, geografa i patrioty- Wincentego Pola 

w gościnnych progach Kasztelu w Szymbarku odbył się Finał IV edycji interdyscyplinarnego konkursu „PIEŚŃ 

O ZIEMI NASZEJ – ZIEMI GORLICKIEJ”. Uczniowie ZST zdobyli dwa „Złote Pióra Wincentego Pola” 

w kategoriach strona WWW i piosenka oraz wiele nagród w innych kategoriach. 

Uroczystego otwarcia finału konkursu dokonał T. Mikrut-naczelnik wydziału edukacji. Wśród zgromadzonych 

gości znaleźli się, m. in.. T. Mikrut, R. Dziubina, T. Kubala, G. Fiega, M.Lewek oraz nauczyciele szkół 

ponadgimnazjalnych, wśród których były również E. Przesławska i R. Rybczyk- opiekunki młodzieży z ZST 

i koordynatorki szkolnego etapu konkursu. W atmosferę konkursu wprowadził wszystkich R. Dziubina-

wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego i pomysłodawca konkursu, który zaakcentował związek W. Pola 

z regionem Gorlic, zwrócił uwagę na miłość poety do ojczyzny, na jego patriotyzm wyrażający się w bogatej 

twórczości. Podkreślił, że  IV edycja  interdyscyplinarnego konkursu „PIEŚŃ O ZIEMI NASZEJ – ZIEMI 

GORLICKIEJ” spotkała się z poparciem władz Starostwa Powiatowego i ZST im. W. Pola w Gorlicach- szkoły 

noszącej imię wielkiego poety i geografa. Podziękował również pozostałym współorganizatorom konkursu.  

A oto laureaci w poszczególnych kategoriach: 

strona internetowa lub film – jury w składzie: Tomasz Kubala, Bartłomiej Belniak i Stanisław Dziedziak 

przyznało: 

1 miejsce i Złote Pióro Wincentego Pola – zespołowi „MKWT” z ZST w Gorlicach (Mariusz Kusiak, 

Michał Kuchta, Tomasz Baran, Wojciech Gryzik) – praca „Nasz region gorlicki” (opiekun Robert 

Chrząszcz) 

2 miejsce – zespołowi „MPM” z ZST w Gorlicach (Marcin Piskor, Przemysław Żarnowski, Michał Woźniak)– 

praca „Ziemia Gorlicka” (opiekun Renata Rybczyk) 

3 miejsce – „OWI” Iwo Waleckiemu z ZST w Gorlicach – film „Moje miasto”(opiekun Renata Rybczyk) 

4 miejsce – zespołowi „WÓLF i SZUDAJ” z ZST w Gorlicach (Sebastian Zborowski i Konrad Nabożny) – praca 

„Beskid” (opiekun Renata Rybczyk). 

piosenka poetycka – jury w składzie: Grzegorz Fiega, Tadeusz Mikrut i Maciej Lewek przyznało: 

 

1 miejsce i Złote Pióro Wincentego Pola – zespołowi w składzie: Piotr Wilg, Marcin Waląg i Jan 

Fejklowicz z ZST w Gorlicach za utwór „Pocztówka z Beskidu” ” (opiekun Renata Rybczyk) 

wyróżnienie – Sylwii Stępień i Gabrielowi Madej z ZST w Gorlicach za utwór „W Bielicznej” 

wiersz – jury w składzie: Roman Dziubina, Paweł Nowicki, Zdzisław Tohl oceniło 11 wierszy i przyznało: 

 

2 miejsce – Ewelinie Wszołek z ZST w Gorlicach za wiersz „Łemkowyce” (opiekun Renata Rybczyk) 

3 miejsce – Przemysławowi Dybaś za wiersz „Wiosenne przebudzenie” (opiekun Renta Podobińska) 

wyróżnienie – Justynie Madej z ZST w Gorlicach za wiersz „Od kołyski” (opiekun Jolanta Probulska) 

 

 

praca plastyczna – jury w składzie: Ewa Piotrowska-Kukla, Leszek Brzozowski, Maciej Lewek oceniło 20 prac 

i przyznało: 

2 miejsce – Annie Rożeń z ZST w Gorlicach za pracę „Cmentarz wojenny – mauzoleum bitwy gorlickiej” 

(opiekun Renata Rybczyk) 

3 miejsce – Dominikowi Podolskiemu z ZST w Gorlicach za pracę „Patria” (opiekun Renata Rybczyk) 

Wiersze laureatów konkursu odczytała Magda z MDK, budząc swą interpretacją wzruszenie wśród słuchaczy.  



Warto podkreślić, że młodzież ZST zgłosiła do konkursu 29 prac.  

„A czy znasz ty, bracie młody,  

Twojej ziemi bujne płody? 

Twe kurhany i mogiły, 

I twe dzieje, co się śćmiły? – pytał niegdyś W. Pol współczesnych sobie Polaków, pyta również nas ludzi 

zyjących w XXI wieku .  

Uczniowie ZST im. W. Pola  w Gorlicach, poprzez liczny udział w konkursie,  po raz kolejny udowodnili, że 

znają uroki ziemi gorlickiej i jej historię, że tradycja jest dla nich ważna. W swoje prace konkursowe umiejętnie 

wpletli motywy związane z Bitwą pod Gorlicami, której 100. rocznica przypada już za kilka dni, w maju 2015 r. 

Pomysłodawca konkursu, podsumowując zmagania konkursowe, pogratulował wszystkim uczestnikom 

i laureatom. Tym, którzy otrzymali „Złote pióra Wincentego Pola” życzył motywacji do rozwijania pasji. 

Podziękował również nauczycielom- opiekunom młodzieży za zaangażowanie w propagowanie miłości do małej 

ojczyzny i rozwijanie talentów wychowanków. Zaprosił do udziału w V edycji konkursu, którą nazwał „małym 

jubileuszem”. 

 

 


