W dniach 10 -12 kwietnia 2017 r. poetycki hołd świętemu Janowi Pawłowi II oddały dzieci
i młodzież z suwalskich szkół. Po raz dwunasty utwory Karola Wojtyły z czasów Jego młodości oraz te,
które napisał będąc papieżem, recytowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W tej grupie
wiekowej pod względem recytacji wyróżniały się następujące osoby: Kamila Kibitlewska z III LO, która
zaprezentowała utwór pt.: „Melancholik” i zajęła I miejsce, Joanna Tomaszewska z II LO za recytację
wiersza pt.: „Szymon z Cyreny” otrzymała miejsce II a Gabriela Gałkowska (utwór pt.: „… a gdy
przyszedł Dawid do ziemi – macierzy swej” ) oraz Natalia Popiel („Miłość mi wszystko wyjaśniła” )
obie również z II LO zdobyły miejsce III. Jury wyróżniło Zuzannę Jodzio z VII LO oraz Patrycję Chlebus
z ZSKR w Suwałkach.
Młodzież gimnazjalna była kolejną grupą, która budowała żywy pomnik naszemu Wielkiemu
Rodakowi poprzez czytanie i rozważanie poezji (XI edycja). Gimnazjaliści mieli możliwość sięgnąć do
bogactwa całej religijnej poetyckiej twórczości ale i tu nie zabrakło wierszy świętego Jana Pawła II.
I miejsce zajęli: Kacper Rydzewski z GMK, który niezwykle „plastycznie” wyrecytował utwór Jacka
Kaczmarskiego pt. „Hiob” oraz Gabriela Trocka z Gimnazjum nr 6, która wzruszająco opowiedziała
historię Urszulki w wierszu Bolesława Leśmiana pt.: „Urszula Kochanowska”. Martyna Czerwińska
z Gimnazjum nr 4 i Aleksandra Święcicka z Gimnazjum nr 6 otrzymały drugie miejsce na podium.
Martyna z księdzem Janem Twardowskim rozważała czym jest Boża sprawiedliwość (utwór pt.:
„Sprawiedliwość”) a Aleksandra sięgnęła do poezji Karola Wojtyły, by zaprezentować wiersz pt.: „Do
sosny polskiej”. Trzecie miejsca przypadły w udziale: Julii Tkaczyk z Gimnazjum nr 6 za „List do księdza
Jerzego” Adama Goluńskiego oraz Nikoli Annie Jewko – Gimnazjum nr 3 (utwór Antonety - Anny
Bednarek pt.: „Twierdzisz, ze kochasz Boga”). Wyróżniono Gabrielę Danowską z Gimnazjum nr 3
(wiersz pt.: „Niebo”).
Najmłodsi, czyli uczniowie szkół podstawowych, uczcili po raz czwarty pamięć papieża Polaka,
wypowiadając swoimi dziecięcymi głosami strofy wierszy – modlitw, bo czymże innym, jeśli nie
modlitwą, jest poezja religijna. Miejsce pierwsze w tej kategorii wiekowej zajęli: Wiktoria
Romanowska z SP 5 i Maria Polkowska z SP 5, miejsce drugie przypadło uczniom SP 11: Karolowi
Bogdańskiemu i Kindze Żukowskiej. Na trzecim miejscu stanęli: Maciej Wierzchowski z SP 2, Martyna
Banaszczyk z SP 5 i Dominika Śliwowska z SP 6. Przyznano również cztery wyróżnienia: Michalinie
Ciszewskiej z SP 4, Wiktorii Kondrackiej z SP 5, Zuzannie Klof z SP 9 oraz Agacie Dragan z Gimnazjum
Prywatnego.
Organizatorzy dziękują za udział w konkursach recytatorom i ich opiekunom: rodzicom i
nauczycielom. Wystąpiło w sumie 63 uczestników ze szkół ponadgimnzjalnych, gimnazjów i szkół
podstawowych. Dziękują za chwile wzruszeń, refleksji oraz wspaniałą atmosferę. Zapraszamy za rok.
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