Kilka wieści z polonistycznego podwórka.
16 marca odbył się w naszej szkole Konkurs recytatorski, zorganizowany przez panie H. Polańską
i J. Wysoczańską.
I miejsce zdobyły ex aequo Daria Szuk z klasy 1TA za interpretację wiersza Jakuba Mistala
Drzewo i Natalia Szerszunowicz z klasy 1TE za interpretację wiersza Stanisława Barańczaka Pan
tu nie stał.
II miejsce zajęła Weronika Bzducha z klasy 1TE za interpretację wiersza Wisławy Szymborskiej
Niektórzy lubią poezję.
III miejsce przyznano ex aequo Agacie Ornat z klasy 2TA za interpretację wiersza Juliana Tuwima
Mieszkańcy i Monice Wąsali z klasy 2TA za interpretację wiersza Juliusza Słowackiego
Do Z. Krasińskiego.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
7 kwietnia 2017 r. miało miejsce zorganizowane przez panie H. Polańską i J. Wysoczańską
Wiosenne czytanie z porami roku w tle. Czytanie odbyło się przy drzwiach otwartych tak, by
przyjrzeć mu się mogli odwiedzający w tym dniu naszą szkołę gimnazjaliści. Monika Olejnik z
klasy 2TB przedstawiła Schronienie Harlana Cobena, Klaudia Woźny z klasy 4TB zaproponowała
lekturę Szpiega Paolo Coelho, Aleksandra Wybraniec przedstawiła Tajemnicę Magdaleny Katarzyny
Zychli, Maciej Michalak z klasy 3TB zachęcał do przeczytania Pierwszych piętnastu żywotów
Harrego Augusta Claire North, Karolina Dąbrowska z klasy 3TB opowiadała o książce Charlie
Stephena Chbosky'ego, a Kacper Maziarz zachęcał do przeczytania utworu Czerwona Piramida.
Kroniki rodu Kane Ricka Riordana. Mamy nadzieję, że pasja przedstawiających swoje propozycje
uczniów, obszerne fragmenty wybranych przez nich utworów, skutecznie zachęciły uczniów klasy
2TA i 2TB do czytania.
30 maja 2017 roku został rozstrzygnięty zorganizowany przez panie M. Fuglewicz i J.
Wysoczańską XV jubileuszowy Konkurs twórczości własnej uczniów Technikum nr 15 im. Marii
Skłodowskiej-Curie. Ocenie szkolnego jury poddano 26 utworów, w tym 12 utworów poetyckich i
14 tekstów prozatorskich.
Po zapoznaniu się z wszystkimi zgłoszonymi pracami i po wnikliwej analizie tekstów komisja
oceniająca przyznała tylko pierwsze nagrody w dwóch kategoriach.
W kategorii Poezja I miejsce otrzymała Agnieszka Szady za wiersze To wszystko było jak marzenie
senne..., Tik tak, mijają godziny... oraz Musnęła swoją kościstą dłonią...
W kategorii Proza I miejsce zdobyła Sara Wojciechowska z klasy 3TF za opowiadania Ramię,
Pociąg, Brzydkie kaczątko, Bez twarzy oraz Mikołaju, Mikołaju. Serdecznie gratulujemy!
Oficjalne wręczenie nagród za obydwa konkursy nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego.

