W konkursie polonistycznym „Świąteczne życzenia dla bohatera literackiego”
wzięło udział 30 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych. Wachlarz bohaterów, którym
chcielibyście złożyć życzenia był niezwykły – od Ewy z Raju zaczynając, przez greckich
bogów!, Makbeta, Wertera i wielu innych, a na Józiu z „Ferdydurke” kończąc. Obrady Jury
były gorące, a ostateczny wynik niepewny!

Dlatego z przyjemnością ogłaszamy rozstrzygnięcie rywalizacji.
I miejsce ex aequo - Hanna Kuriata 1T – życzenia dla Hioba
- Dawid Frąckowiak 4TL – życzenia dla Stanisława Wokulskiego
II miejsce

- Konrad Szladow 2Hb – życzenia dla Makbeta

III miejsce

- Julia Siama 4TL – życzenia dla Józia z „Ferdydurke”

Ponadto wyróżnienia otrzymują:

Wiktoria Prokopowicz 1Ga - życzenia dla Kaina
Bartosz Hrankowski

1H - życzenia dla Antygony

Anna Mańkowska 4TL - życzenia dla Stanisława Wokulskiego

Poniżej nagrodzone prace:

I miejsce ex aequo

- Hanna Kuriata 1T – życzenia dla Hioba

Drogi Hiobie,
niech Bóg, który zesłał swojego Syna na ziemię, aby nas zbawić, wciąż Ci
błogosławi i obdarza wszelkimi darami za Twoją wiarę w Jego wielkość i
nieomylność.
Chcę Ci podziękować za przykład, dla nas chrześcijan, niesamowitej
wytrwałości i ufności w Opatrzność Bożą. Patrząc, jak z ogromną pokorą

potrafiłeś przyjmować wszystkie próby, którymi zostałeś poddany, pragnę
mieć taką samą wiarę i zaufanie do Pana Boga.
Życzę sobie i wszystkim oczekującym na przyjście Zbawiciela równej
wytrwałości w przyjmowaniu ,,hiobowych wieści”.
Niech te nadchodzące Święta będą spokojne i błogosławione dzięki Twojej
osobie,
I miejsce ex aequo

Hania
- Dawid Frąckowiak 4TL – życzenia dla Stanisława Wokulskiego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
pragnę Panu złożyć najszczersze życzenia .
Życzę Panu ponad wszystko,
aby nie był Pan takim idealistą .
Życzę , aby idea i marzenia nie przesłoniły na realne życie spojrzenia.
Życzę Panu prawdziwej miłości, bez lęku, obłudy i zazdrości.
Pani Łęcka Izabela, nie jest warta miłości,
a co dopiero wesela!
Życzę Panu siły i cierpliwości,
w pomaganiu biednym wytrwałości.
Życzę dalszych, owocnych sukcesów,
w prowadzeniu międzynarodowych interesów.
Na koniec życzę jednak tego, co najważniejsze dla każdego .
Życzę Panu zdrowia, bo bez tej wartości
nie znajdzie Pan szczęścia , bogactwa , miłości .
Dawid Frąckowiak

II miejsce

- Konrad Szladow 2Hb – życzenia dla Makbeta

Drogi Makbecie, tanie Kawdor, rycerzu znakomity!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci dalszych
sukcesów w walkach dla króla naszego, Dunkana oraz spełnienia wszystkich
Twych marzeń. Niech Lady Makbet ostoja tych marzeń będzie.
Marzeń tych, które dobre będą dla Ciebie, a nie tych przepowiedni
Czarownic i Twej, jakże próżnej, ambicji. Cóż ci będzie po tym, jeśli je
zrealizujesz, a przez to wielu ludziom życie zmarnujesz?
Pamiętaj Panie, żeś rycerzem i dla wielu z nas prostych, wzorem. Ufaj
sercu swemu, a nie przepowiedniom i próżnej ambicji swojej. Żyj z czystym
sercem i bądź szlachetny nadal. Zrób to dla mnie, prostego giermka Konrada i
całego ludu. Wesołych Świąt
Giermek Konrad Szladow

III miejsce

- Julia Siama 4TL – życzenia dla Józia z „Ferdydurke”

Józiu Kowalski, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci:
-dużo sukcesów z daleką przyszłością,
pisz książki i wiersze ze swoją skromnością;
-nie daj się zmienić w innego człowieka,
bądź wybitny i zdolny jak poeta;
-pod choinkę dla Ciebie dużo piękności,
byś, staromodny kawalerze, poczuł miarkę młodości;
-uciekaj od pomysłów kogoś innego,

staraj się dotrzeć do celu swojego;
-w prezencie daję Ci okulary detektywa,
abyś zdemaskował, kto się pod kogo podszywa;
-samych dobrych i szczerych osób wokół siebie,
by nikt fałszywy i sztuczny nie otaczał się wokół Ciebie;
-na dodatek mniej agresji w szkole,
grzecznego graj ucznia rolę;
-nie daj się wciągnąć w Młodziaków nowoczesność,
uciekaj od nich, by nie dopadła cię bolesność;
-na koniec rzuć w niepamięć upupianie i złe wspomnienia,
niech to wszystko pójdzie do dalekiego cienia;
-mimo że zaciętą walkę z formą przegrałeś,
w zamian głównego bohatera w „Ferdydurke” zagrałeś.
Julia

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Uczestnikom i Laureatom.
Nauczycielki języka polskiego

