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Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości w PODN
Zbliżająca się 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była inspiracją do podjęcia szeregów działań
mających na celu uczczenie tego wydarzenia. Punktem kulminacyjnym tych działań były:
●

●

●

rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Historycznego „ Drogi Polaków do niepodległości w latach 1914-1920”, który
został przeprowadzony dwuetapowo na wszystkich szczeblach edukacyjnych ,

otwarcie wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi – „ Niepodległa
Złotoryja”,
sympozjum naukowe, w trakcie którego zostały wygłoszone dwa wykłady- pierwszy z nich w wykonaniu mgr.
Tomasza Szymaniaka miał czysto aspekt historyczny i dotyczył drogi do niepodległości Polski, drugi natomiast
odnosił się do pierwszego priorytetu polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny - "100. rocznica odzyskania
niepodległości - wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów". Jego prelegentem był dr Robert Mertuszka.

Ze względu na duże zainteresowanie i dobre merytoryczne przygotowanie do finału powiatowego konkursu
dopuszczonych zostało 45 uczniów naszego powiatu. Został on przeprowadzony na trzech poziomach edukacyjnych
w formie testu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi.
Najlepszymi wśród uczniów szkół podstawowych okazali się:
1. Julia Hołówka- SP1 Złotoryja
2. Szymon Rudnik- SP Pielgrzymka
3. Roch Durachta- SP Rokitnica
Wśród gimnazjalistów:
1. Dobrosława Podwika- Gimnazjum Rokitnica
2. Paulina Wolak – SP Wilków z Oddziałami Gimnazjalnymi
3. Krystyna Wynar- SP3 Złotoryja z Oddziałami Gimnazjalnymi
W szkołach ponadpodstawowych :
1. Dawid Szkolnik- ZSO Złotoryja
2. Agata Pupko - ZSO Złotoryja
Laureaci odebrali nagrody rzeczowe z rąk Starosty p. Wandy Grabos oraz
dyr. PODNiPPP p. Kazimierza Karsta
Na otwarcie wystawy zaproszeni zostali oprócz gości również młodzi artyści ze swoimi opiekunami. Prace rysunkowe
przedstawiają nasze miasto w różnych aspektach. Gratulujemy pomysłów oraz wysokiego kunsztu artystycznego.
Warto wspomnieć, iż jest to kolejna już wystawa prac uczniów tej placówki. Każdorazowo prace zachwycają
odwiedzających Ośrodek i są jego elementem dekoracyjnym.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się swoją pracą do
uczczenia tak ważnej dla naszej Ojczyzny rocznicy oraz prelegentom i przybyłym gościom za wspólne świętowanie.
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