100 lat mojej małej i dużej Ojczyzny – rozstrzygnięcie konkursu

Dzieci – laureaci wojewódzkiego konkursu na grę planszową 100 lat mojej małej i dużej
Ojczyzny, objętego patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra
Całbeckiego i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika, licznie zebrały się 20
lutego 2019 r. w auli w toruńskim Centrum Dialogu na gali konkursowej, zorganizowanej przez
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Idea konkursu zgodna była z
priorytetami MEN i KO, a cele przedsięwzięcia obejmowały m.in.:
- promocję idei gier planszowych jako wartościowego sposobu rozwijania umiejętności
kluczowych oraz ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w grupie rówieśniczej i
rodzinie;
- rozwijanie umiejętności konstruowania gier i pracy zespołowej;
- promowanie wartości patriotycznych wśród przedszkolaków i uczniów w związku ze
stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości;
- promowanie regionu województwa kujawsko-pomorskiego: jego historii, ciekawych postaci
i miejsc.

W uroczystości wzięli udział dyrektorowie nagrodzonych szkół i przedszkoli, nauczyciele i ich
podopieczni – autorzy prac konkursowych. Zebranych gości powitał Sławomir Żebrowski,
dyrektor KPCEN w Toruniu. Marzenna Wierzbicka, inicjatorka konkursu, prowadząc galę
podkreśliła wyjątkowość wszystkich gier planszowych przygotowanych przez dzieci: ich
pomysłowość, walory artystyczne i edukacyjne. W imieniu całej komisji konkursowej
przekazała, że zdecydowano się przyznać uczestnikom równorzędne nagrody, których
sponsorami byli KPCEN w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski
w Toruniu i Centrum Gier PEGAZ w Bydgoszczy. W konkursie uczestniczyło 17 nauczycieli,
73 dzieci, co równało się 10 pracom konkursowym uczniów z klas I–III szkół podstawowych i 7
pracom przedszkolaków.

Uczniom, ich opiekunom i dyrektorom placówek nagrody wręczali Sławomir Żebrowski,
dyrektor KPCEN, Irena Zielińska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Anna
Szpak, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego. Przekazaniu nagród towarzyszyła wystawa
wszystkich nadesłanych na konkurs gier planszowych, ku radości przybyłych uczniów i
przedszkolaków. Uczestniczyła w niej Maria Mazurkiewicz, wicekurator z toruńskiej delegatury
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Nauczyciele z zainteresowaniem oglądali wszystkie prace,
podziwiając różnorodność pomysłów na realizację tematu konkursu.
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