FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW
To hasło projektu edukacyjnego zrealizowanego w bieżącym roku szkolnym przez
Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie pod auspicjami Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo,
nad którym patronat honorowy sprawował Wielkopolski Kurator Oświaty. W ramach
wymienionego projektu zorganizowane zostały ogólnopolskie konkursy na stałe wpisane
w kalendarz imprez naszej małej ojczyzny: VI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy,
VI Ogólnopolski Konkurs Gramatyczno-Ortograficzny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego
i III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego: Słowem ks. Onufrego
Kopczyńskiego malowane. Przedsięwzięcie koordynowały nauczycielki ZSP w Czerniejewie:
Romana Podolińska-Betke i Anita Kasperczak.
Uroczystość finałowa VI Ogólnopolskiego Konkursu Gramatyczno-Ortograficznego im.
ks. Onufrego Kopczyńskiego odbyła się 29 maja br. w ZSP w Czerniejewie.
Celem przyświecającym ww. imprezie oświatowej, podobnie jak w poprzednich
latach, było kultywowanie piękna ojczystego języka, inspirowanie do rozwijania kompetencji
językowych, rozbudzanie uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu całej Polski.
W intelektualne szranki stanęło 33 uczestników z gimnazjów i szkół podstawowych
przybyłych z różnych zakątków naszego kraju, m.in. z Żerkowa, Koźmina Wielkopolskiego,
Kamionnej, Borowa, Poznania, Mieleszyna, Wrześni, Gniezna, Żydowa i Czerniejewa.
Egzekwowanie wiedzy z zakresu gramatyki i ortografii odbywało się dwuetapowo,
w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja i szkoły podstawowe. W części pisemnej
uczniowie zobligowani byli do rozwiązania testu ortograficznego. Drugi etap miał charakter
quizu gramatyczno-ortograficznego.Wzięło w nim udział ośmioro najlepszych uczniów
w każdej kategorii wiekowej, którzy publicznie odpowiadali na wylosowane przez siebie
pytania.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Kacper Kuszak – Zespół Szkół
Publicznych w Żydowie. Drugie miejsce otrzymała Maria Misan – Społeczna Szkoła
Podstawowa nr 1 w Poznaniu. Na trzeciej pozycji uplasowała się Sonia Kaźmierczak – Szkoła
Podstawowa nr 12 w Gnieźnie.
W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce wywalczył Filip Przygodzki –
Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie, drugie miejsce zdobyła Dominika Iwanicka – Społeczne
Gimnazjum nr 1 w Poznaniu. Trzecie miejsce przypadło ex aequo Dominice Macioszek –
Gimnazjum w Mieleszynie oraz Sandrze Kubackiej – Gimnazjum w Żerkowie.
W tym roku po raz kolejny, równolegle z konkursem krasomówczym oraz konkursem
gramatyczno ortograficznym, zorganizowany został konkurs plastyczny: Słowem ks. Onufrego
Kopczyńskiego malowane.

Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży myśli i twórczości
ks. Onufrego Kopczyńskiego, kształtowanie i rozwijanie uczuć patriotycznych związanych
z poznaniem sylwetki prekursora polskiej gramatyki, inspirowanie do doskonalenia
umiejętności artystycznych w różnych technikach plastycznych oraz rozbudzanie poczucia
estetyki. Istotą konkursu było zilustrowanie (plastyczne zinterpretowanie) treści cytatów,
sentencji, myśli ks. Onufrego Kopczyńskiego.
Do konkursu przystąpio 24 uczniów z 9 szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej
Polski, m.in. z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, kujawsko
– pomorskiego i małopolskiego. W kategorii szkół podstawowych jurorzy najwyżej ocenili
pracę Fryderyka Lisiaka – Zespół Szkół w Nowym Folwarku, drugą i trzecią lokatę otrzymali
kolejno Maciej Szaroleta i Patrycja Pirucka – również uczniowie Zespółu Szkół w Nowym
Folwarku.
W kategorii szkół gimnazjalnych werdykt przedstawiał się następująco: pierwsze i trzecie
miejsce zajęły uczennice z Nowego Folwarku - Marta Jackowska i Klaudia Stachura. Drugie
miejsce przypadło Mikołajowi Maćkowiakowi z Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 29 maja podczas uroczystości
finałowej VI Ogólnopolskiego Konkursu Gramatyczno-Ortograficznego im. ks. Onufrego
Kopczyńskiego w ZSP w Czerniejewie.
Dzięki wsparciu finansowemu wielu instytucji, takich jak: Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo oraz właścicieli prywatnych firm z Czerniejewa i okolic
laureaci i finaliści zostali obdarowani cennymi nagrodami. Dodatkową atrakcją ufundowaną
przez darczyńców była przejażdżka do leśniczówki „Dzikowy Bór”, połączona ze spacerem
po ścieżce przyrodniczo-leśnej i poczęstunkiem na łonie natury.

