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Nagrody w konkursie wręczone
Nagrody laureatom konkursu filmowego pod hasłem „Co to znaczy być patriotą” wręczyła wojewoda Agata
Wojtyszek. Inicjatywa była zorganizowana w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa 2017-2021.

Celem konkursu jest wzmacnianie więzi obywatelskiej i ukazywanie wzorowych postaw patriotycznych. Konkurs skierowany
był do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego.
Ideą projektu było wykorzystanie faktu, iż młodzi ludzie potrafią bardzo sprawnie posługiwać się współczesnymi zdobyczami
technologii. Konkurs był także okazją dla nas wszystkich, aby zrozumieć, w jaki sposób młodzi ludzie postrzegają dorobek
naszych zacnych przodków oraz jakie zagadnienia historyczne i społeczne są im najbliższe.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka kategorii i przeznaczone dla różnych grup wiekowych. W pierwszej z nich
wyróżnienie otrzymały zespoły z Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy
pod Konarami w Konarach. W drugiej kategorii I nagrodę zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 ZPO w Skarżysku -
Kamiennej, II nagrodę otrzymał zespół z Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego
w Ostrowcu Świętokrzyskim, III miejsce zajęli natomiast twórcy filmu ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach. Wyróżnienie w
tej kategorii wręczono młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach.  

W trzeciej kategorii I miejsce zajęła grupa z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, II miejsce -
Prywatne Technikum „Awans”, a III nagrodę przyznano Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych we Włoszczowie. W kategorii tej
wyróżniono także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Jędrzejowie oraz Bursę Szkolną w
Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dyplomy i upominki od wojewody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. W wręczaniu nagród wojewodzie towarzyszyli
Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Senator RP Krzysztof Słoń, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Jacek Semaniak,
Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik,  Naczelnik Kieleckiej Delegatury IPN Dorota Koczwańska-Kalita, reżyser
filmowy Konrad Łęcki oraz miedioznawca Katarzyna Bernat.

http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23326.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23313.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23314.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23315.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23316.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23317.jpg


http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23318.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23319.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23320.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23321.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23311.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23322.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23323.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23312.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23324.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23325.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23327.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23328.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23329.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23330.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23331.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23332.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23333.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23334.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23335.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23338.jpg


Drukuj

Generuj PDF

Powiadom

Powrót

http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23336.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23346.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23337.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23344.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23339.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23345.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23340.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23341.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23342.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-23343.jpg
http://www.kielce.uw.gov.pl/javascript:winopen('/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12809,Nagrody-w-konkursie-wreczone.print',700,550)
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12809,Nagrody-w-konkursie-wreczone.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/powiadom/12809,dok.html?poz=biuro-prasowe/aktualnosci&drukuj=window&keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=400
http://www.kielce.uw.gov.pl/javascript:history.go(-1)

