W tym roku w związku z 210 rocznicą urodzin i 170 rocznicą śmierci Juliusza
Słowackiego odbyły się w Jarosławiu dwa konkursy dotyczące twórczości tego
wieszcza narodowego.

Konkurs Wojewódzki
Śladem wielkich Polaków – Juliusz Słowacki
W dniu 3.04.2019r. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu odbyła się VI Edycja Wojewódzkiego Konkursu Śladem wielkich
Polaków, poświęcona Juliuszowi Słowackiemu, wybitnemu poecie epoki
romantyzmu. Zmagania konkursowe rozgrywały się w trzech kategoriach: konkurs
wiedzy o życiu i twórczości J. Słowackiego, konkurs recytatorski i konkurs
plastyczny. Celem VI Edycji było promowanie twórczości literackiej J. Słowackiego,
pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka ojczystego, rozbudzanie
zainteresowania polskim dziedzictwem kulturowym. Uczniowie uczestniczący
w konkursie plastycznym mogli rozwijać swoją wyobraźnię i kreatywność przez
tworzenie prac plastycznych związanych z osobą i utworami J. Słowackiego.
Młodzież, która wybrała kategorię recytacji, miała możliwość rozwijać swoje
zdolności pięknej interpretacji wierszy.
Uczniowie reprezentowali ZSSChiO w dwóch kategoriach:
konkurs wiedzy o życiu i twórczości J. Słowackiego
Magdalena Poprawa– kl. III Tf,
konkurs plastyczny
Kinga Michalska – kl. III LO, Mariola Fudali – kl. III Tż, Ewa Kot - kl. III Tf.
Uczennice do konkursu przygotowała mgr Agnieszka Sęk.

XVI Konkurs Wojewódzki
Juliusz Słowacki i jego epoka
Konkurs organizowany jest co roku przez Zespół Szkół Innowacyjnych
w Jarosławiu, któremu patronuje jeden z polskich trzech wieszczów. Cel imprezy
to popularyzacja wiedzy literacko - biograficznej dotyczącej życia i twórczości
J. Słowackiego oraz pogłębianie wiedzy na temat romantyzmu, obyczajów
i tradycji XIX w., a także doskonalenie umiejętności pięknej recytacji. Konkurs,
przeznaczony
dla
uczniów
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, odkrywa młode talenty i uświadamia młodzieży potrzebę
rozwoju własnych zainteresowań.
Podczas finału w ZSI w dniu 5.04.2019r. ZSSChiO reprezentowały trzy
uczennice. Były to: Magdalena Poprawa– kl. III Tf, Ewa Roman – kl.III Tż, Sandra
Czepiel – kl.II kTf.
Uczennice przygotowywały się do konkursu pod kierunkiem mgr Agnieszki Sęk,
która pełniła również rolę opiekuna w ZSI. Zwycięzcy otrzymali statuetki i nagrody
rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki.
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