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Podsumowanie VI edycji (zdalnej) Wojewódzkiego
Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”
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Poezja i patriotyzm to miłość. To postawa szacunku, umiłowania i oddania
własnej Ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. Z miłości do Ojczyzny rodzi
się bohaterstwo. Minione pokolenia oddawały życie… Żołnierze AK, Powstańcy,
"Żołnierze Wyklęci"… Bez ich heroizmu, determinacji, niezłomnej woli i oddaniu
nie byłoby dzisiaj prawdziwie niepodległej Polski. 
Jestem wolnym człowiekiem, dumnym, młodym Polakiem. Dlatego chcę
pielęgnować pamięć o dawnych pokoleniach bohaterów, ocalić od
zapomnienia...bo wiem, jak dużo im zawdzięczam.

Cóż się za tym kryje?
Miłuję Ojczyznę, więc wiem- że żyję.

Rafał Bezara

Dobiegła końca VI edycja (zdalna) WTPiP „ZAWSZE WIERNI” dla uczniów szkół
podstawowych (kl. 7-8), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych organizowana przez
Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach i Katolickie Stowarzyszenie
Wychowawców Oddział w Sędziszowie Młp.

W imieniu organizatorów podsumowania dokonały Dyrektor PCEK w Ropczycach Agnieszka
Ochał i Prezes KSW O. Sędziszów Młp. Bogumiła Stec-Świderska.

W tym roku młodzi recytatorzy stanęli przed kamerami i nagrali recytacje tekstów polskich
autorów. Nagrania przeszły eliminacje szkolne i powiatowe.

W VI (zdalnej) edycji WTPiP „ZAWSZE WIERNI” aktywne były następujące powiaty:

Powiat Mielecki - organizatorem eliminacji powiatowych było  I  Liceum
Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu,

Powiat Ropczycko – Sędziszowski - organizatorem eliminacji powiatowych było 
Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej  w Ropczycach,

Powiat Rzeszowski - organizatorem eliminacji powiatowych było  Liceum
Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie,
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Powiat Sanocki -    organizatorem eliminacji powiatowych był Młodzieżowy Dom
Kultury w Sanoku,

Powiat Strzyżowski - organizatorem eliminacji powiatowych było Powiatowe
Centrum Kultury i Turystyki  w Wiśniowej.

Po przejściu eliminacji powiatowych 27 recytacji otrzymało nominacje do finału.
Przesłuchania nagrań odbyły się 17 marca br., bez udziału publiczności. Wyniki na stronie
www.pcek-ropczyce.pl.

Bardzo cieszy fakt, że mimo formy zdalnej konkursu zainteresowanie nim wykazało w sumie
ponad 160 uczniów z 6 powiatów.

W finale konkursu przyznano 1.,2. i 3. miejsce w każdej z kategorii wiekowych, wyróżnienia
oraz nagrody specjalne, tj.: Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Nagrodę Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność“ za najlepszą interpretację utworu o „Żołnierzach
Wyklętych“, Nagrodę Prezesa KSW Oddział w Sędziszowie Młp. oraz Nagrodę Dyrektora
PCEK w Ropczycach.

Dla uczniów szkół podstawowych i ich nauczycieli na pewno ważną informacją jest fakt, że
WTPiP „ZAWSZE WIERNI” znalazł się w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające
na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej”.

Ciekawostką konkursu jest to, iż pojawiły się także teksty pisane przez lokalnych twórców, np.
Rafał Bezara z Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.  recytował własny wiersz z kolei
Zuzanna Czerniak ze Szkoły Podstawowej w Korzeniowie zaprezentowała utwór napisany przez
jej tatę Artura Czerniaka.

Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” otrzymał Patronat Narodowy Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Szóstą edycję WTPiP „ZAWSZE WIERNI” patronatem honorowym objęli:
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch,
Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak;
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie,
Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”.
WTPiP „ZAWSZE WIERNI” uzyskał także zgodę na posługiwanie się logo Programu
Wieloletniego „Niepodległa”.

O konkursie informowały media, które udzieliły swojego patronatu:
TVP3 Rzeszów,
Telewizja Sędziszów Młp.,
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Telewizja Miejska Ropczyce,
Polskie Radio Rzeszów,
Katolickie Radio „Via”,
portal „Twój  Powiat”,
portal „RRS24NET”,  
„Gazeta Reporter”.

WTPiP „ZAWSZE WIERNI” znalazł się na mapie wydarzeń wpisujących się w oficjalne
obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej
państwowości. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Patronom Honorowym i
Patronom Medialnym, dzięki którym ranga WTPiP „ZAWSZE WIERNI” z roku na rok rośnie.

Repertuar recytacji uwzględnia teksty polskich twórców powstające po 1918 r., aż do czasów
współczesnych, takie, które realizują motyw „ZAWSZE WIERNI”, wpisują się w 100-lecie
odzyskania niepodległości i 70. rocznicę śmierci członków IV Zarządu WiN oraz rozwijają
rozumienie pojęć: ojczyzna, patriotyzm, honor, bohater, wierność wartościom, wierność
zasadom, niepodległość, wolność. Jesteśmy przekonani, że dzięki tak organizowanemu
konkursowi u młodych ludzi rozbudzone zostaje zainteresowanie literaturą oraz historią
najnowszą Polski i jej bohaterami, że wzmacniane jest poczucie tożsamości narodowej i
upowszechnia się kultura słowa.

W realizację takich celów konkursu wpisują się także NAGRODY, które otrzymują laureaci finału
VI edycji WTPiP „ZAWSZE WIERNI” jak na przykład:

monety Narodowego Banku Polskiego z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze
niezłomni” przekazane przez Oddział Okręgowy NBP w Rzeszowie,

publikacje i gry planszowe przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Rzeszowie,

materiały promocyjne Programu Wieloletniego „Niepodległa” przekazane przez
Biuro PW „Niepodległa”,

materiały promocyjne Województwa Podkarpackiego przekazane przez
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,

publikacje przekazane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

płyty ze słuchowiskami radiowymi o tematyce narodowej przekazane przez Polskie
Radio Rzeszów,

publikacje historyczne przekazane przez Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ
„Solidarność” oraz KSW Oddział w Sędziszowie Młp.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich Mecenasów WTPiP ZAWSZE
WIERNI. Organizatorzy VI edycji (zdalnej) Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy ZAWSZE
WIERNI dziękują wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie od szczebla szkolnego a



także ich nauczycielom i rodzicom, którzy pomogli zrealizować nagranie i wysłać
zgłoszenie. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do organizatorów eliminacji powiatowych
oraz osób i instytucji, które ich wsparły. Do zobaczenia w VII edycji!

 

 


