
Podsumowanie konkursów "Chopinowska nuta"  - 25.06.2010 

08. czerwca b.r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie konkursów: 

literacko – dziennikarskiego „Chopinowska nuta – słowem” oraz plastycznego „Chopinowska 

nuta – obrazem”. 

 

Konkursy to część projektu „Chopinowska nuta słowem, obrazem, dźwiękiem” 

realizowanego w roku 2010r. w ramach obchodów Roku Chopinowskiego przez Miejski 

Ośrodek Kultury. W konkursie literackim wśród gimnazjalistów zwyciężyła Angelika Karwas 

(złoszenie indywidualne). Wyróżniono prace Patrycji Piechny (DOK) i Pauliny Kotyni (Gim. 

Nr 3). 

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce przyznano Joannie Kubackiej (I 

LO), drugie Danielowi Kamockiemu (MOK) a dwa równorzędne trzecie miejsca 

Krzysztofowi Boczkowi (I LO) i Anecie Zakaszewskiej ((MOK). Wyróżnienie przypadło 

Monice Warczyńskiej (MOK). W kategorii dorosłych pierwszą nagrodę otrzymała Anna 

Mincer. 

 

W konkursie plastycznym w kategorii szkół podstawowych wygrał Dawid Iskierka (DOK) 

oraz Dominik Kulbat (SP 1). Dwa równorzędne drugie miejsca zajęły Beata Adryjan (DOK) i 

Oliwia Gogol (DOK). Trzecie miejsce przypadło: Paulinie Dudzie (DOK) i Agacie Baran 

(DOK). Wyróżnienie otrzymali: Maria Kesu (MDK), Klaudia Duda (DOK), Katarzyna 

Garlikowska (DOK), Martyna Staniec (SP 1), Agata Majewska (OK. „TKACZ”), Martyna 

Wójciak (SP 14), Julia Gaca (DOK), Zuzanna Krakowiak (MDK), Elżbieta Rudzka (DOK). 
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W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsca zajęły: Paulina Karwas, Patrycja Michna i 

Justyna Żadkowska (wszystkie DOK). Drugie miejsca przypadły: Przemkowi Czechowiczowi 

( Gim. 3) i Jagodzie Ziemnickiej (MDK). Trzecią nagrodę otrzymały: Karolina Przytuła 

(DOK), Aneta Belas (Gim.3) i Agata Goska (Gim. w Smardzewicach) a wyróżnienie – 

Łukasz Kozdeba (ZS nr 8). 

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwszą nagrodę otrzymały: Weronika Tyce (OK 

„TKACZ”), Anna Kwapisz (MDK) oraz Joanna Przedbora (zgłoszenie indywidualne). 

 

Druga nagroda powędrowała do Olgi Swarbuły (OK. „TKACZ”) oraz do Pauliny Rodzeń 

(OK. „TKACZ”). Trzecia nagroda przypadła Sylwii Jakubowskiej (OK „TKACZ”). 

 

Nagrodą główną był udział w wycieczce „Śladami Chopina” a oprócz tego laureaci otrzymali 

nagrody rzeczowe ufundowane przez MOK przy współudziale środków Urzędu Miasta, 

Starostwa Powiatowego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na cześć artystyczną 

uroczystości złożyły się: prezentacja utworów literackich nadesłanych na konkurs w 

wykonaniu uczestników koła teatralnego działającego w MOK –u ,koncert uczniów 

tomaszowskiej PSM II stopnia, którzy wykonali utwory Chopina oraz otwarcie wystawy 

plastycznych prac konkursowych - a wszystko to w niezwykle stylowej, starannie 

przygotowanej specjalnie na tę okazję aranżacji. 

 

Trasa wycieczki „Śladami Chopina”, która odbyła się dnia 17. 06. b.r. obejmowała: Brochów 

– kościół św. Jana Chrzciciela – miejsce chrztu Fryderyka Chopina; Sochaczew – Muzeum 

Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą – wystawa czasowa „Sochaczewianie w dziele 

odbudowy Żelazowej Woli”; Żelazową Wolę -dworek Fryderyka Chopina oraz Warszawę – a 

tam najnowocześniejsze obecnie muzeum biograficzne w Europie - Muzeum Fryderyka 

Chopina. 

 

Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Roku 

Chopinowskim był koncert fortepianowy z cyklu „Chopin przyjechał”, który odbył się 18. 06 

w kościele pod wezwaniem św. Antoniego. Ponad godzinnego koncertu w wykonaniu Piotra 

Banasika wysłuchało ponad trzystu Tomaszowian.  

 


