KONKURS WIEDZY O GMINIE
Uczniowie ZSO im. J. Kilińskiego w Mogielnicy jak co roku przystąpili do konkursu Wiedzy
o Gminie Mogielnica. Zorganizowany przez UMiG Mogielnica Konkurs ma propagować wiedzę
wśród uczniów, z których w przyszłości z pewnością wywodzić się będą lokalni włodarze i
społecznicy. Od swego początku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów
wszystkich szkół gminnych. Jest doskonałą okazją do promocji Samorządu, lokalnej społeczności i
autopromocji uczestników.
W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyli uczniowie:
z Liceum Ogólnokształcącego:
Kamila Ciepieniak
Ic
Patrycja Madej
Ic
Iwona Różańska
II b
Beata Jakubczak
II b
Mikołaj Dobrowolski II c
Patryk Sułek
II c
z Publicznego Gimnazjum:
Aleksandra Wasiak
1c
Anna Sułek
1c
Karolina Biernat
2d
Patrycja Frączyk
2d
Bartosz Rzempała
2a
Jan Sadowski
2a
Mateusz Zych
2b
Maksymilian Dobrowolski 3a
Miłosz Kordel
3a
Adam Kunda
3a
Zuzanna Muranowicz
3c
Szymon Cuprjak
3d
Konkurs rozpoczął się o godz. 12.00 testem kwalifikacyjnym. Jest to niezbędne, ponieważ co roku
zwiększa się liczba uczestników( w tym roku 32 osoby) , a laureatami mają być najlepsi. Testowa
forma ułatwia i przyspiesza też pracę Komisji, a Uczestnikom skraca stresujące oczekiwanie na
werdykt.
Po teście kwalifikacyjnym okazało się, że w drugoetapowej „szóstce ” jest aż troje uczniów ZSO.
Każdy z finalistów odpowiadał przed Komisją na zadane pytania, prezentując nie tylko wiedzę, ale też
umiejętność prezentacji siebie i publicznego wystąpienia
przed audytorium. Wystąpieniom
poszczególnych uczestników przysłuchiwali się bowiem ich koledzy.
Po wyrównanej walce i obradach Komisji wyłonieni zostali Laureaci:
Iwona Różańska
Patryk Sułek
Anna Sułek
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Nagrody, ufundowane przez UMiG Mogielnica były cennym, ale doraźnym i zewnętrznym wyrazem
uznania dla wiedzy i zaangażowania uczestników. Nic nie zastąpi natomiast satysfakcji i wiary w
siebie, widocznej w spontanicznych reakcjach wszystkich zawodników. Okazuje się, że lokalny
konkurs, dotyczący dziedziny najbliższej zawodnikom jest najlepszym świadectwem patriotyzmu i
obywatelskiej postawy. Tym milej wspominać o tym na naszej stronie. Trójka Laureatów przysparza
dodatkowo satysfakcji sobie, ale i całemu ZSO.
Dziękujemy Organizatorom!
Gratulujemy Laureatom i Uczestnikom!
Zachęcamy następców!

