XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Cypriana Norwida

Zobacz transmisję z konkursu na YOUTUBE
Na mapie wydarzeń związanych ze świętowaniem dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana
Norwida w Roku Norwidowskim
nie
mogło zabraknąć
XIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Cypriana Norwida
organizowanego przez naszą szkołę.
Odbył się on 28 października 2021 r. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 16 szkół
podstawowych z powiatów: wołomińskiego, mińskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego,
legionowskiego, ale ostatecznie z powodów związanych z Covidem mogło przyjechać do nas
tylko 10 szkół.

Jak zawsze, trzyosobowe drużyny musiały wykazać się solidną wiedzą z zakresu zawartego w
przesłanych wcześniej materiałach. Zadania polegały na uzupełnieniu mapy Rzeczpospolitej
Norwidowskiej
datami i wydarzeniami
,
rozpoznaniu tytułów wierszy, których fragmenty zaprezentował p. Józef Kapaon, odgadnięciu,
co znajdowało się w kuferku Cypriana Norwida. Konkurencje te są to nasze autorskie i
niepowtarzalne pomysły, przy których można się także dobrze bawić. Kończy je tradycyjna
runda pytań losowanych przez drużynę. Po części wiedzowej nastąpiła prezentacja artystyczna
twórczości poety. Odpowiedzi i występy oceniało jury w składzie: p. Anna Gołoś – kierownik
Biblioteki Gminnej w Strachówce, p. Joanna Jaszczur – sekretarz Gminy Strachówka, p. Rafał
Rozpara – radny gminy Jadów.

Było o co walczyć, ponieważ dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wołominie,
Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszeniem Rzeczpospolita
Norwidowska, Biblioteką Pedagogiczną w Strachówce nagrody były bardzo cenne. Za I miejsce
zwycięzcy otrzymali: smartwatche oraz unikalny album dzieł plastycznych Cypriana Norwida
„Wierny Portret”. II miejsce zostało nagrodzone głośnikami przenośnymi JBL i płytą Kajetana
Matczuka i zespołu Piramidy „Rozmowa z piramidami” (ufundowane przez lidera grupy), III
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miejsce - słuchawkami bezprzewodowymi i tomikiem poezji ks. Andrzeja Madeja OMI
„Choinka w łagrze” (dar autora). Nagrodą za prezentację artystyczną były: płyta Kajetana
Matczuka i książka „Bucket list. 1000 pomysłów na przygodę życia”.

Laureaci I miejsca otrzymali także tradycyjną statuetkę symbolizującą Poezję, którą odebrali z
rąk dyrektor Grażyny Kapaon przy dźwiękach fanfar.

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a dla nauczycieli
przygotowujących uczniów znalazł się drobny prezent, tomik poezji Andrzeja Madeja OMI.

Konkurs przygotowali nauczyciele zespołu humanistycznego: Emilia Badurek, Iwona Gajda,
Renata Ołdak, Mariola Orzechowska, Sebastian Radzio. Obsługę techniczną zapewnili
uczniowie klas ósmych. Poczęstunek dla uczestników zapewniła Rada Rodziców. Pączki
ufundowała Pychotka – Cukiernia Agnieszki Piekut.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, pracę przy jego przygotowaniu i organizacji.

Zespół humanistyczny

Zwycięskie drużyny:

I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach, drużyna w
składzie: Weronika Rojecka, Zuzanna Teodorczyk; uczennice przygotowane przez panią Iwonę
Waliszewską.

II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie, drużyna w składzie:
Yuliya Movchan, Maja Kopacz Karina Iwanicka, ; uczennice przygotowane przez panią
Agnieszkę Badurę.

2/3

XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Cypriana Norwida

III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach, drużyna w składzie:
Roksana Sulich, Oliwia Sulich, Patrycja Przyborowska; uczennice przygotowywane przez panią
Magdalenę Cegielską.

Najlepsza prezentacja artystyczna: Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie, drużyna w
składzie: Zuzanna Dybek, Wiktoria Perzyna, Aleksandra Szczapa, uczennice przygotowywane
przez panią Sylwię Wnuk.
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