
XXII FESTIWAL MAŁYCH OJCZYZN LOKALNYCH 

CYKL KONKURSÓW MIEJSKICH POD PATRONATEM                                                                  

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA PANA MICHAŁA PIEROŃCZYKA                                            

I PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA PANA KAZIMIERA MYSZURA 

 

Konkurs wiedzy o Joannie von Schaffgotsch – Gryzik 

 
Cele konkursu : 

 poznanie życia i działalności Joanny von Schaffgotsch – Gryzik, 

 uwrażliwienie na piękno naszego regionu i wartości postaci z nim związanych, 

 motywowanie uczniów do udziału w życiu społecznym, 

 poszerzanie wiedzy  na temat ludzi związanych z historia naszego miasta. 

 
Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik 

ul. C. K. Norwida 10 

tel/fax 32 2484589 

e-mail: sp3rudasl@wp.pl   

(K. Magdziok, J. Muskus) 

  

Regulamin: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-II szkół ponadpodstawowych. 

2. Odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku od godz.11.00  w SP 3.  

3. Przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

Test wiedzy - pisemny 

Finał   - ustny  

W przypadku małej liczby zgłoszeń zostanie przeprowadzony jeden etap konkursu.  

4. Wiadomości do I etapu konkursu zaczerpnięte zostaną z książki Ireny Twardoch          

„ Z dziejów rodu Schaffgotschów” (dostępnej w Muzeum Miejskim                               

im. M. Chroboka), do II etapu - z różnych źródeł informacji. 

5. Każdą szkołę  może reprezentować  dwóch uczniów. 

6. Formularze zgłoszenia uczniów należy przesłać pocztą elektroniczną                                  

do 21 kwietnia 2023 r. na adres szkoły, w temacie wpisując: "Konkurs wiedzy             

o Joannie – ŚR".   Zgody opiekunów uczestnicy przywożą na konkurs.  

7. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu.  
 

 

 

 

 

 

 



„Dla Joanny - tworzę i prezentuję” 

Cele konkursu: 

 popularyzacja wiedzy na temat Joanny von Schaffgotsch-Gryzik, 

 rozwijanie wyobraźni twórczej, 

 kształcenie umiejętności twórczej interpretacji emocji,  

 promowanie młodych talentów. 

Organizator:                                                                                                                            

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik                                                             

ul. C. K. Norwida 10                                                                                                                   

tel./fax 32 2484 589                                                                                                                                

(J. Muskus, A. Wagner) 

Regulamin: 

 Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 Uczestnik powinien napisać wiersz i przygotować jego recytację.   

 Wiersz być  tematycznie związany z postacią Joanny von Schaffgotsch-Gryzik lub jej 

działalnością. 

 Do utworu poetyckiego (wydruk komputerowy) powinny być dołączone zgłoszenie          

i zgoda prawnych opiekunów i dostarczone do SP 3 do 21 kwietnia 2023 roku.  

 Prezentacja (recytacja) wierszy odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku o godz. 9.30.  

 Ocenie podlegać będzie tekst i recytacja. 

 Wręczenie nagród  nastąpi 27 kwietnia 2023 roku w czasie uroczystego zakończenia 

XXII Festiwalu Małych Ojczyzn Lokalnych.                                                    

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi; wzbogacą Szkolną Izbę Tradycji. 

 

 


