X Międzyszkolny Konkurs Historyczno-Informatyczny
dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych
z terenu miasta i gminy Pleszew
W imieniu organizatorów mamy zaszczyt ogłosić laureatów X jubileuszowej edycji
Międzyszkolnego Konkursu Historyczno – Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
Tegoroczne tematy konkursowe dotyczyły – już tradycyjnie –przypadających w bieżącym
roku kalendarzowym rocznic historycznych, popularyzacji czytelnictwa i wiedzy o swojej
szkole. Jeden z tematów związany był postacią naszego papieża Jana Pawła II, którego
kanonizacja była wielkim wydarzeniem dla nas wszystkich.
Zadaniem , które stanęło przed uczestnikami konkursu, było samodzielne wykonanie pracy
w postaci prezentacji multimedialnej lub strony internetowej na jeden z następujących
tematów:
·
·
·
·
·

Papież w oczach pleszewskiej młodzieży
Czerwone maki na Monte Cassino – 70 rocznica legendarnego zwycięstwa Polaków
w II wojnie światowej z udziałem żołnierzy z Ziemi Pleszewskiej
Moja szkoła dawniej i dziś w obiektywie fotograficznym
Rok 2014 rokiem czytelnika : „Kto czyta, żyje wielokrotnie”- Mój ulubiony autor,
książki, które warto przeczytać”
70 Pułk Piechoty w 75 rocznicę Bitwy nad Bzurą

Komisja oceniała prace dwutorowo: nauczyciele informatyki oceniali umiejętności
informatyczne uczniów natomiast nauczyciel historii i nauczyciel bibliotekarz wartość
rzeczową prac oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacyjnych.
W konkursie wzięło udział ogółem 40 uczestników. Uczniowie reprezentowali następujące
szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie, Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie,
Szkołę Podstawową w Lenartowicach oraz Zespoły Szkół Publicznych nr 1, 2 i 3 w Pleszewie.
Najwięcej prac, bo aż 21 wykonali uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych z Kowalewa i
dotyczyły one głównie tematu papieża Jana Pawła II. Jest to zrozumiałe, gdyż Patronem tej
szkoły jest nasz wielki rodak.
Można stwierdzić, że większość prac reprezentowała dobry poziom merytoryczny i
wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom należą się słowa uznania. Wśród
konkursowych prac jest jednak kilka, które zasługują na szczególne wyróżnienie. Czas zatem
na ogłoszenie wyników.
I miejsce w kategorii uczniów szkół podstawowych zdobyła Urszula Olińska z ZSP nr 3 w
Pleszewie za prezentację „Kto czyta żyje wielokrotnie”. Jest to praca bardzo ciekawa.
Autorka zawarła w niej swoje osobiste refleksje i spostrzeżenia dotyczące książki „Opowieści
z Narnii” i w sugestywny sposób zachęca do jej przeczytania. Rzecz godna podkreślenia w
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czasach, kiedy książka rywalizuje z innymi środkami przekazu i często niestety tę rywalizację
przegrywa.
II miejsce w tej kategorii otrzymała Klaudia Czajka ze ZSP nr 1 w Pleszewie za pracę „Moja
szkoła dawniej i dziś w obiektywie fotograficznym”. Tutaj na szczególne podkreślenie
zasłużyła przejrzysta szata graficzna tej prezentacji i interesujące ujęcie tematu.
III miejsce otrzymała Patrycja Pawlak z ZSP w Taczanowie również za ciekawą prezentację
dotyczącą historii i współczesności swojej szkoły.
Wyróżnienie w tej kategorii zdobył Bartosz Skrzypniak z ZSP w Kowalewie, który także
wybrał temat o swojej szkole i zachęcająco ją zaprezentował.
W kategorii uczniów gimnazjów komisja miała bardzo trudny wybór i ostatecznie przyznała
dwa pierwsze miejsca. Jedno z nich zdobyła Anna Dzierla z ZSP nr 3 w Pleszewie za
prezentację „Czerwone maki na Monte Cassino- 70 rocznica zwycięstwa Polaków”. Warto
powiedzieć, że Ania jest laureatką poprzednich edycji tego konkursu, a jej prace
charakteryzują się zawsze wysokim poziomem merytorycznym i informatycznym. Tak było i
tym razem. Autorka potraktowała temat wielostronnie; podała bogate źródła z których
korzystała, zaprezentowała nie tylko rys historyczny tej bitwy, ale także udział w niej
żołnierzy pleszewskiego 70 Pułku Piechoty.
I miejsce ex aequo zajęła praca Simona Kwiecińskiego „ Papież Jan Paweł II honorowy
obywatel Pleszewa w oczach młodzieży”. Simon potraktował temat indywidualnie i z
pełnym zaangażowaniem. Zawarł sporo informacji dotyczących papieża i jego spotkań z
młodzieżą, ale przeprowadził też wywiady na temat spotkania z papieżem w Watykanie z
burmistrzem naszego miasta p. Marianem Adamkiem oraz z proboszczem parafii św. Jana ks.
Henrykiem Szymcem.
II miejsce zajęła prezentacja Jakuba Grafa z Gimnazjum nr 3 w Pleszewie także dotycząca
postaci Jana Pawła II. Komisja zwróciła uwagę na ciekawe ujęcie tematu i podkreślenie
wyjątkowości tego pontyfikatu w odniesieniu do młodzieży.
III miejsce otrzymała prezentacja Łukasza Wróblewskiego z Gimnazjum nr 2 w Pleszewie
również ukazująca postać naszego wielkiego rodaka. Tutaj uwagę zwróciła przejrzystość
pracy oraz trafny dobór cytatów nie tylko z katechez papieża do młodzieży, ale również i o
nim samym np. „ Był najlepszym nauczycielem młodzieży, otwarty dla wszystkich”.
To były nagrody i wyróżnienia główne. Oprócz nich komisja przyznała dodatkowe
wyróżnienia, które otrzymali:
·

Magdalena Talarczyk
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Beata Jenerowicz z ZSP nr 2
Oliwia Frąszczak z ZSP w Kowalewie
Aleksandra Spychała z ZSP nr 1
Dominik Dolata z SP w Lenartowicach
Aleksandra Melka z ZSP w Kowalewie
Olga Pasternak z ZSp w Kowalewie
Klaudia Gabryelczyk z ZSP nr 1
Julia Kujawska z ZSP nr 1
Maciej Włodarczyk z ZSP nr 1
Filip Zmyślony z ZSP nr 3

Ponadto Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie otrzymuje grę planszową za najliczniejszy
udział w konkursie.
Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i
dziękujemy.
Pragniemy także podziękować sponsorom z Banku Spółdzielczego w Pleszewie za okazane
serce i ufundowanie nagród.
Nagrody główne zostały ufundowane ze środków Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji tego konkursu w roku przyszłym.

Organizatorzy

