
„Moja pios(e)nka”  jak wiosenka

          W dniu 28 marca 2017 r. w bibliotece szkolnej odbyła się prezentacja projektu

edukacyjnego   ,,Z Norwidem za pan brat. Program artystyczny’’. Realizowali go uczniowie

klasy 2d: Wiktoria Piechowska, Dominik Perka i Filip Kornacki pod opieką polonistki Pani dr

Wioletty Żórawskiej. Zostały zrealizowane cele projektu

1. Pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Norwida.         

2. Konkurs literacki na temat twórczości C. Norwida.

3. Organizowanie wydarzenia artystycznego w szkole.

4. Tworzenie  ciekawego programu występu artystycznego.

5. Zrealizowanie scenografii, oprawy muzycznej.

6. Występ podczas spotkania w bibliotece: recytacja, śpiew, gra na instrumentach.

7. Udokumentowanie wydarzenia szkolnego.

Grupa projektowa zaprosiła  do współpracy koleżanki  i  kolegów z kilku klas.  Jako postać

Norwida wystąpił  Bartek Zdziebłowski z klasy 2a.  Z kolei  Bartek Kępczyński  z klasy 3a

wykonał kwiatowe rekwizyty i elementy scenografii  oraz udokumentował  na fotografiach

spotkanie.  Zosia  Sowińska  z  klasy 3a zaśpiewała dwa wiersze Norwida:  ,,W Weronie”  i

,,Moja  piosnka”[II].  Występowi  towarzyszył  akompaniament   Dominika  Perki,  Wiktorii

Piechowskiej,  Mileny Wierzchowskiej z klasy 3a i Tobiasza Boguszewskiego z klasy 2d.

Prowadzenie  spotkania  przypadło  mnie  i  Oli  Kozakiewicz  z  klasy  3b.  Od  początku

zadbaliśmy o dobrą atmosferę i zaangażowanie publiczności w program artystyczny. Jedną z

form przybliżania osoby i twórczości Norwida – patrona naszego gimnazjum była prezentacja

multimedialna. Grupa projektowa zadbała o ciekawy przekaz zarówno pod względem treści,

jak i formy. Następnie uczniowie klasy 3b wyrecytowali cztery wiersze: ,,Pielgrzym”- Oliwia

Brudzyńska , ,,Fatum” - Michał Pyrzak, ,,Sfinks”- Aleksandra Kozakiewicz  oraz ,,Ogólniki”-

Alicja Dumowska. Natomiast dwa ,,Moja piosnka” [II] i ,,W Weronie” zostały zaśpiewane

przez Zosię Sowińską. 

W  programie  spotkania  przewidziany  był  otwarty  konkurs  literacki  dotyczący  wierszy

Norwida  recytowanych  i  śpiewanych.   W zmaganiach  konkursowych  mógł  wziąć  udział

każdy zainteresowany uczeń z klas obecnych na prezentacji projektu, tj. klasy II b, II d, III b.

Ten punkt programu dostarczył wielu emocji. Liczyła się szybkość i wiedza z liryki, 

orientacja w kulturze  kilku epok literackich, różne zagadnienia z  języka polskiego. 
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Po konkursie  wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o ułożenie hasła z kolorowych literek. 

Miało mieć związek z tematem wydarzenia i wrażeniami publiczności. Zgłosili się 

zainteresowani koledzy: Tobiasz Boguszewski, Jakub Zarembowski z klasy 2b, Dawid 

Borowski z klasy 3b i Adam Kalinowski z klasy 3b i Sebastian Karpiński z kl. 3 b. Ich hasło 

brzmiało następująco: ,,Moja pios(e)nka” jak wiosenka. Spodobało się publiczności. 

Uczniowie ułożyli hasło z wykorzystaniem tytułu wiersza C. Norwida Moja piosnka [II] oraz 

wyrazili w nim nastrój panujący podczas wydarzenia. Wykazali się inwencją i oryginalnością.

Grupa projektowa ma powody do satysfakcji potwierdzone badaniem poziomu zadowolenia

uczestników spotkania w formie znaków graficznych emotikonów. Okazało się, że wszyscy

podnieśli w górę „Uśmiechy”. 

W wydarzeniu uczestniczyła dyrektor szkoły Pani Ewa Warabida i wicedyrektor Pani Elżbieta

Szczepańska oraz opiekunka projektu Pani  dr Wioletta Żórawska i nauczyciel muzyki Pan 

Jarosław Miszewski. 

Laureaci konkursu 

                          

1. Tobiasz Boguszewski  kl. 2 D                        

2. Adam Kalinowski kl. 3 B                                 

3. Jakub Zarembowski  kl. 2 B                             

4. Dawid Borowski   kl. 3 B                                 

5. Sebastian Karpiński  kl. 3 B     

Koledzy otrzymali oryginalne dyplomy zaprojektowane przez Łukasza Fabrykiewicza z 

klasy 3 b.                       

Jedna godzina lekcyjna wystarczyła, aby być z Norwidem za pan brat. 

Tekst:

Krzysztof  Kamiński  kl. 3b

                                                                                                                                         Foto:
                                                                                                              Bartek Kępczyński  kl.3a
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