Podsumowanie konkursów o Ks.
Kardynale Stefanie Wyszyńskim
w roku szkolnym 2013-2014r.
Na początku listopada 2013 w naszej szkole odbyło się szereg
konkursów poświęconych naszemu patronowi – ks. Kardynałowi
Stefanowi Wyszyńskiemu. Do wszystkich uczniów gimnazjum
skierowany był konkurs plastyczny, literacki i multimedialny,
natomiast w konkursie wiedzy o patronie mogli się wykazać
uczniowie klas pierwszych. Na konkurs plastyczny wpłynęło 11
prac. Jury przyznało nagrody następującym uczniom:
 I miejsce – Aleksandra Dąbrowska - kl. 2 A
 II miejsce - Karolina Fugiel – kl. 2 e i Kornelia Lenczewska - Kl. 2 e
 III miejsce - Piotr Kraśnicki – kl. 3 B i Krystian Kosakowski – kl. 1 d.
W konkursie literackim – I miejsce przyznano Magdalenie Malinowskiej ucz. Kl. 3b
W konkursie multimedialnym przyznano nagrody następującym uczniom:
 I miejsce – Jakubowi Kluczyńskiemu ucz. Kl. 3a
 II miejsce – Agnieszce Malinowskiej i Klaudii Gąsowskiej ucz. Kl. 1a
i Dominice Rogalskiej, Gabrieli Matowickiej, Magdzie Markowskiej ucz. Kl. 2a
 III miejsce – Wojciechowi Sidorowiczowi ucz. Kl. 2c
04. listopada 2013 roku odbył się pierwszy etap konkursu, dla klas pierwszych
gimnazjum, poświęconego życiu i działalności patrona szkoły. Za przygotowanie
konkursu i przeprowadzenie I etapu odpowiedzialni byli wychowawcy klas II gimnazjum.
Za przeprowadzenie II etapu odpowiedzialni byli opiekunowie SU.
W pierwszym etapie udział wzięli wszyscy uczniowie klas pierwszych. W trakcie jednej
godziny lekcyjnej samodzielnie odpowiadali na wyznaczone pytania. Uczniowie
przygotowywali się do konkursu na lekcjach religii oraz na godzinach wychowawczych,
a przede wszystkim indywidualnie. Uczniowie mieli również możliwość korzystania ze
zbiorów bibliotecznych.
Drugi etap konkursu odbył się 7. grudnia 2013 roku podczas otrzęsin klas pierwszych.
Trzy osoby z każdej klasy, rywalizowały, wspólnie odpowiadając na zestaw pytań.
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą o patronie, dobrze przygotowani odważnie
odpowiadali na wylosowane pytania. Konkurs przebiegał w podniosłej atmosferze.
Gimnazjaliści wykazali się dobrą znajomością faktów a nawet szczegółów z życia Prymasa
Tysiąclecia.
Jury konkursu po gruntownej analizie wiedzy uczestników przyznało następujące
miejsca:

I miejsce
- klasa I c - 16pkt.
w składzie Katarzyna Rodziewicz,
Krzysztof Radłowski i
Szymon
Leszczyński,
II miejsce - klasa I b - 15pkt. –
w składzie Filip Roszkowski, Paulina
Smalak i Monika Baran
III miejsce - klasa I a - 14 pkt. –
w składzie
Izabela
Malinowska,
Paulina Zawadzka i
Katarzyna
Dziewiatkowska ,
IV miejsce - klasa I d - 12pkt. – w składzie Gabriela Jurgielaniec, Natalia
Picewicz i Krystian Kosakowski,
Laureaci konkursu zostali nagrodzeni dyplomami w dniu Patrona Szkoły 13 listopada
2013r.
Głównym koordynatorem konkursu była Beata Gawryluk i Tomasz Perkowski.
Na konkurs wiedzowy pytania opracowała Maria Jabłońska i Karolina Czarniecka,
a w jury konkursu zasiadały Barbara Raczkowska – Bobek, Anna Dąbrowska Czochańska i Katarzyna Leszczyńska oraz uczennice Patrycja Bąk i Zuzanna Winnicka –
przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego.
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