Pokazali swoje małe ojczyzny
Już po raz drugi Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach zorganizował konkurs filmowy „Moja Mała
Ojczyzna”.
1 kwietnia w siedzibie placówki w Dobrym Mieście swoje prace zaprezentowali uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
- Celem konkursu jest przede wszystkim pobudzenie zainteresowania środowiskiem lokalnym,
kształtowanie więzi z regionem oraz rozwijanie w uczniach aktywności twórczej &#8211; mówi Joanna
Maziuk, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych. Komisja w składzie Andrzej Fabisiak (przewodniczący, dyrektor
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście), Zofia Stankiewicz (Członek Zarządu
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie), Joanna Maziuk (dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w
Smolajnach), Jarosław Wolak (radny Rady Powiatu w Olsztynie) szczególną uwagę zwracała na
oryginalność pomysłu, wartość przekazywanych treści, ukazanie walorów regionu, jakość techniczną
projektu oraz ogólne wrażenia artystyczne.
W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w
Stawigudzie za film pt. „Warmia”. Opiekunem projektu jest Ewa Dragun. Wyróżnienie w tej kategorii
otrzymało Gimnazjum Publiczne im. Marii Zientary-Malewskiej z Dywit za film „W mojej Małej Ojczyźnie –
śladami Hansa Klosa”. Projekt z uczniami przygotowała Mariola Grzegorczyk.
Prace szkół ponadgimnazjalnych zostały podzielone na dwie grupy: film i prezentacja.
Nagrody w kategorii filmowej: I miejsce &#8211; Zespół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie z
filmem „Grzegórzki”; opiekunem projektu jest Elżbieta Jabłonowska, II miejsce &#8211; Zespół Szkół w
Dobrym Mieście z filmem „Kantyczka z lotu ptaka”; opiekunem jest Anna Szutkowska, III miejsce &#8211;
Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie z filmem „Zabytki Ornety”; opiekunem jest Zbigniew Stawski.
W kategorii prezentacje I miejsce zajął Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach z siedzibą w Dobrym Mieście
z prezentacją „Zima w Smolajnach”; opiekunem jest Edyta Piłat-Pętlicka, II miejsce – Zespół Szkół w
Olsztynku z prezentacją „Przeobrażenie”, III miejsce &#8211; Zespół Szkół w Olsztynku z prezentacją
„Cztery pory roku”; opiekunem obu ostatnich projektów jest Magdalena Rudnicka.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Małgorzaty Chyziak, Starosty Olsztyńskiego. – Wszelkie
działania wpływające na budowę poczucia tożsamości, szczególnie w młodych ludziach, są cenne. Dlatego
też samorząd Powiatu Olsztyńskiego z radością wspiera takie inicjatywy.
Zaangażowanie uczestników konkursu wysoko ocenia też Andrzej Fabisiak, wieloletni animator kultury,
dyrektor CKB w Dobrym Mieście.. – Wspaniałe jest to, że młodzież chce sięgać do korzeni i potrafi odnaleźć
się w rzeczywistości swoich małych ojczyzn. Jeśli chodzi o umiejętności realizatorskie, to dopiero początek
ich drogi, ale na pewno jest to bardzo dobry prognostyk. Jestem zachwycony takimi kreatywnymi
działaniami. Nie można sobie wyobrazić lepszej edukacji kulturalnej.

Drukuj

