Finały XVIII Regionalnego Konkursu
Wiedzy o Kulturze Ziemi Radomskiej za nami
Od osiemnastu lat Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów organizuje społecznie
konkurs poszerzający wśród młodzieży wiedzę o naszej „małej ojczyźnie”. W tym roku
13 szkół mierzyło się z zadaniami dotyczącymi historii, kultury, środowiska przyrodniczego
Radomia i Jedlni oraz znajomości historii Republiki Radomskiej. Szkoły podstawowe
na potrzeby finału, który odbył się 27 maja przygotowywały scenki pod tytułem: Radomska
droga do niepodległości, a szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 3 czerwca
prezentowały się w tematach: dzień w Radomiu, zapomniane miejsca w Radomiu
i okolicach, Jedlnia – tu warto przyjechać i Jedlnia – echa walk niepodległościowych . Poza
wizualizacją wybranych tematów uczniowie szkół z Radomia i regionu musieli rozwiązać
test i zmierzyć się z zadaniami terenowymi.
W finale szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Bielisze (gmina Wolanów) pod opieką pani Małgorzaty Małysy, drugie PSP
24 w Radomiu-podopieczni pani Iwony Kiragi, trzecie PSP 33 w Radomiu-podopieczni pani
Anny Jeżak. Czwarte miejsce zdobyła debiutująca w Konkursie drużyna, podopieczni pana
Jacka Bielawskiego i pani Beaty Ślifirczyk, uczniowie PSP im.M.Kopernika w Bieniędzicach,
a piąte uczniowie pana Wojciecha Dębskiego z PSP 28 w Radomiu.
Na poziomie szkół średnich miejsce pierwsze uzyskała drużyna z Zespołu Szkół
Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu-podopieczni pani Moniki Gralec, drugie i czwarte
uczniowie pani Agnieszki Czaj z III LO im D. Czachowskiego w Radomiu, trzecie podopieczni
pani Anny Iwańczyk-Górki z IV LO im. T Chałubińskiego, a piąte i szóste uczniowie z Zespołu
Szkół Budowlanych, podopieczni pani Sylwi Jachimkowskiej i Jerzego Sawickiego.
Patronat nad Konkursem co roku sprawuje Prezydent Radomia i Starostwo Powiatowe
w Radomiu, a głównym partnerem od lat pozostaje Oddział Miejski PTTK im. księdza Jana
Wiśniewskiego w Radomiu- mówi pani Izabela Tomczyk-Spólna, która od osiemnastu lat
prowadzi ten konkurs i wymyśla zadania dla uczestników - korzystamy także ze wsparcia
wielu instytucji kulturalnych i oświatowych, takich jak: Zespół Szkół Spożywczych
i Hotelarskich w Radomiu, Zespół Szkół Budowlanych, Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
czy Kino Helios . Fundatorami nagród są radomskie restauracje: Mela Rossa, La Spezia,
Va Bene, La Melisa i Centrum Edukacji Artystycznej "Pinezka", ale i Dział promocji UM,
IPN delegatura w Radomiu, Samorząd mazowiecki, Wydział Kultury UM.
Najważniejszym celem każdej edycji Konkursu jest rozbudzenie zainteresowania
szeroko pojętą kulturą i historią Ziemi Radomskiej, ale świadomość własnych korzeni,
pielęgnowanie tradycji, duma z odrębności kulturalnej sprzyjają także budowaniu poczucia
własnej wartości młodego człowieka, co w sytuacji obserwowanej współcześnie nasilonej
migracji zdaje się być szczególnie ważne.

