
Rywalizacja o honorowy tytuł „Poznańskiej Pyrki” 

 

9 czerwca 2016 r. odbyła się impreza kończąca działania projektowe. Nastąpiło 

podsumowanie innowacji pedagogicznej, realizowanej w roku szkolnym 2015/2016, „Poznań 

– serce Pyrlandii”. Podczas imprezy, 10 wychowanek, które wykazały się najwyższą 

aktywnością i inicjatywą w trakcie trwania innowacji, walczyły o cenne nagrody oraz 

honorowy tytuł „Poznańskiej Pyrki”. Podsumowanie składało się z III etapów: 

I etap – test wiedzy o Poznaniu, 

II etap – prezentacja zdjęć „Skarby Poznania – moje odkrycie”, 

III etap – „Rywalizacja o tytuł „Poznańskiej Pyrki”- finał. 

W Jury zasiadały 3 osoby w składzie: wiceprezes Towarzystwa Miłośników Miasta 

Poznania – p. Mariusz Polarczyk, członek Towarzystwa Bambrów Poznańskich –  

p. Aleksander Kubel oraz pracownik Bursy Szkolnej nr 1 – p. Dariusz Kosmowski.  Goście 

pełnili rolę ekspertów. 

W etapie I wychowanki wypełniały test z zakresu kultury, tradycji i historii Poznania, 

gwary wielkopolskiej oraz specjałów kuchni regionalnej. 

Zadaniem wychowanek w etapie II było zarejestrowanie oryginalnych i nieopatrzonych 

miejsc miasta Poznania, zakątków odkrytych tylko przez nielicznych, najnowszych  

i najmodniejszych miejsc oraz zielonych ostoi. Jury oceniając zdjęcia brało pod uwagę 

następujące kryteria: 

 wartość artystyczną zdjęcia, 

 oryginalność, 

 sposób zaprezentowania zdjęcia. 

W ścisłym finale (etap III), trzy wychowanki z najwyższą liczbą punktów (łącznie za I i II 

etap) odpowiadały ustnie na wylosowane pytania. 

W trakcie trwania imprezy, wychowanki miały okazję podziwiać wytwory własnej 

pracy oraz obejrzeć relację fotograficzną z różnych inicjatyw podejmowanych w trakcie 

trwania projektu. 

Impreza okraszona była słodkim poczęstunkiem w regionalnym wydaniu – faworki, 

szneka z glancem i poznańskie babki.  

Finalistki otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody, a zwyciężczyni dodatkowo 

honorowy tytuł „Poznańskiej Pyrki”. Nagrody wręczyła Pani Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1: 

 miejsce I, honorowy tytuł „Poznańskiej Pyrki” oraz nagrodę główną (tablet firmy 

Lenovo) otrzymała Anna Bartkowiak, 

 miejsce II zajęła Barbara Cybulska, wygrała słuchawki Sony, 

 miejsce III zajęła Agata Piątek, wygrała ładowarkę power bank.   

 



 
 

 


