Piotrków Trybunalski-moje miasto XXVIII

Rozstrzygnięcie konkursu „Piotrków Trybunalski – moje miasto”
XXVIII Międzyszkolny konkurs „Piotrków Trybunalski – moje miasto” dla uczniów klas IV –
VI odbył się w SP13 w dniu 16.04.2016 r. Dał zawodnikom możliwość wykazania się znajomością
historii naszego grodu, ale był również okazją do sprawdzenia, czy potrafią rozpoznać i lokalizować
obiekty miasta. Przedsięwzięcie rozbudza poczucie dumy z przynależności do własnego regionu,
rozwija wrażliwości na jego problemy, a tym samym wzmacnia więzi z małą ojczyzną.
Jak mawiał Quentin Tarantino
Historia jest jak dobre stare kino. Przed twoimi oczami przesuwają się bohaterowie:
straceńcy i zwycięzcy. A ty, nie musisz biedzić się nad scenariuszem, bo jest już gotowy.
Podczas XVIII edycji konkursu „Piotrków Trybunalski – moje miasto” obejrzeliśmy kilka „kadrów”
z historycznego i współczesnego Piotrkowa Trybunalskiego.
Pragnąc: rozwijać zainteresowania historią oraz dniem współczesnym Piotrkowa Trybunalskiego,
kształcić postawę świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, zachować, ale
i pomnażać dziedzictwo kulturowe, budzić poczucie dumy z przynależności do własnego regionu,
rozwijać możliwości twórcze wśród starszych uczniów szkół podstawowych, przygotowaliśmy
konkurs, w którym biorą udział trzyosobowe reprezentacje. Każda szkoła mogła zgłosić do trzech
drużyn.
W konkursie wzięło udział 17 drużyn, po I etapie zostało 14.
Rywalizacja była zaciekła:
zwyciężyła SP 11, - opiekun: p. Mariusz Danielak, uczniowie: Bartłomiej Makuch, Maciej
Nalepa, Patryk Rogalski
II miejsce SP 16, - opiekun: p. Agnieszka Jurczenia, uczniowie: Krzysztof Cieślak, Martyna
Nowaczewska, Marta Andrzejewska
III miejsce SP 13, - opiekun: p. Robert Rudnicki-wiedza historyczna, p. Monika
Chyla-scenka teatralna, uczniowie: Karina Kwiecińska, Kacper Iwanow, Daria Bujacz
Zwycięzcy corocznie są nagradzani atrakcyjnymi nagrodami. Tegoroczni sponsorzy to: Urząd Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Związek Zawodowy „Solidarność”,
Rada Osiedla Armii Krajowej, firma Cleantime Włodzimierz Rogowski, Adam Wrona, księgarnia
Oświata Marek Rosiński oraz sponsorzy indywidualni: p. Dorota Gonigroszek, p. Beata Włodarczyk,
p. Katarzyna Gajkowska, p. Maciej Filipiak – Almed S. C.
Organizatorzy konkursu:
Monika Chyla
Marta Wiewióra
dyr. SP13 Magdalena Majos

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piotrków Trybunalski, listopad 2015 r.
Szkoła Podstawowa nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim organizuje dnia 16 kwietnia 2016 roku
o godzinie 9.00 XXVIII międzyszkolny konkurs Piotrków Trybunalski – moje miasto dla
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego.

W załączeniu regulamin, lista obiektów do prezentacji oraz rozpoznania, bibliografia oraz
karta zgłoszenia, którą należy złożyć do dnia 15.01.2016 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej
nr 13 (ul. Dmowskiego 11).
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
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