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KONKURS „MAM TALENT NA BEZPIECZEŃSTWO”
ROZSTRZYGNIĘTY
Wczoraj w katowickim teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się uroczystość wręczenia
nagród laureatom konkursu „Mam talent na bezpieczeństwo”. Podczas gali zaprezentowano
wszystkie wyróżnione prace. Laureaci konkursu z rąk organizatorów otrzymali wiele cennych,
ciekawych nagród.
Wczoraj w katowickim teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się uroczystość
wręczenia nagród laureatom konkursu „Mam talent na bezpieczeństwo”. Na
wydarzeniu obecny był Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Katowicach insp. Roman Rabsztyn. Osobiście pogratulował laureatom oraz wspólnie z
Naczelnikiem WRD KWP w Katowicach podinsp. Robertem Piwowarczykiem i
współorganizatorami wręczali wyróżnienia nagrodzonym.
Konkurs organizowany był przez Wojewodę Śląskiego, Wydział Ruchu Drogowego KWP
w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Wydział Radia i
Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz TVP 3 Katowice. Współzawodnictwo skierowane
było do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i średnich. Tematyka prac
obejmowała podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Można było przygotować dowolną pracę o charakterze artystycznym związaną z
tematem konkursu np. występ sceniczny, rysunek, przedstawienie teatralne czy też
inne formy artystyczne. Prace mogły być wykonane przez jedną osobę lub zespół. Do
organizatorów wpłynęło ponad 300 różnego rodzaju prac , które wzięły udział w
konkursie. W jury konkursu znajdował się jeden przedstawiciel każdego z
organizatorów konkursu. Składowi sędziowskiemu przewodniczyła dr hab.prof.
Uniwersytetu Śląskiego Krystyna Doktorowicz. Wybór był bardzo trudny, ale konkurs,
jak każdy inny, musiał zostać rozstrzyginęty. Na teatralnej „Scenie w Malarni”
uroczystość była podzielona na dwie części. Pierwsza z nich skierowana była do
przedszkolaków, a druga do przedstawicieli szkół podstawowych i średnich. Nagrody
wręczano w trzech kategoriach- prace plastyczne, filmy oraz inicjatywy
teatralno-artystyczne. Uczestnikom spotkania swoje umiejętności zaprezentowała
Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, obchodząca w
tym roku swoje 45 urodziny. Uroczystość zakończył koncert muzyki rockowej wykonany
na wiolonczeli przez zespół Need For Strings.

LAUREACI KONKURSU - PRZEDSZKOLA

Laureaci konkursu w kategorii prace plastyczne:
I miejsce – Przedszkole Publiczne w Ochabach z oddziałami zamiejscowymi w Wiślicy
II miejsce - Przedszkole Miejskie nr 27 w Gliwicach
III miejsce Miejskie Przedszkole nr 10 „Pod Topolą”im. Janusza Korczaka z Piekar

Śląskich (grupa „Jeże”)

Wyróżnienia w tej kategorii trafiły do przedszkola na 26 w Chorzowie, Przedszkola
Miejskiego nr 33 z oddz. integracyjnymi w Gliwicach

Laureaci konkursu w kategorii „Film”:
I miejsce Przedszkole nr 31 im.Jana Brzechwy w Sosnowcu
II miejsce Przedszkole im. Św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia w Lublińcu
III miejsce Przedszkole nr 19 im. Juliana Tuwima w Żorach

Laureaci konkursu w kategorii inicjatywy teatralno-artystyczne:
I miejsce- Przedszkole nr 19 Mysłowice
II miejsce – Przedszkole nr 4 w Chorzowie
III miejsce – Puchatkowo Miejskie Przedszkole nr 7 Piekary Śląskie

LAUREACI KONKURSU - SZKOŁY PODSTAWOWE

Laureaci konkursu w kategorii prace plastyczne:
I miejsce – I LO im.Karola Miarki w Mikołowie
II miejsce - SP nr 41 z Oddziałami integracyjnymi w Częstochowie
III miejsce – SP nr 41 z Oddziałami integracyjnymi w Częstochowie

Wyróżnienia otrzymały prace uczniów:
-SP nr 3 im.Kornela Makuszyńskiego w Łojkach
-SP nr 3 im.Elizy Orzeszkowej w Sosnowcu
-Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie
-SP im.Janusza Korczaka w Górze
-I LO im.Karola Miarki w Mikołowie.

Laureaci konkursu w kategorii „Film”:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 20 im. Gen.Władysława Sikorskiego w Dąbrowie
Górniczej
II miejsce Szkoła Podstawowa w Rudzieńcu
III miejsce Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu

Wyróżnienia w tej kategorii jury przyznało:
X LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach
ZS Gastronomicznych i Handlowych Bielsko-Biała
ZS Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

Laureaci konkursu w kategorii inicjatywy teatralno- artystyczne:
I miejsce- SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi ( etiuda „Zwierzęta leśne”)
II miejsce – SP nr 22 z oddziałami integracyjnymi w Tychach
III miejsce – SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi (piosenka)

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !!!

Ładowanie odtwarzacza...
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