Finał II Wojewódzkiego Konkursu
„Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru
językowego – Stany Zjednoczone Ameryki i Republika Austrii”
24 kwietnia br. w murach naszej szkoły odbył się Finał II Wojewódzkiego
Konkursu „Wędrówka po krajach angielskiego i niemieckiego obszaru
językowego” zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
im. KEN w Lublinie oraz doradców metodycznych języka angielskiego
i niemieckiego miasta Lublin.
Konkurs został objęty honorowym Patronatem przez:
 Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce
Jego Ekscelencję Paula W. Jonesa;
 Ambasadora Austrii w Polsce
Jego Ekscelencję dr Thomasa M. Buchsbauma
 Konsula Honorowego Republiki Austrii w Lublinie
Pana Piotra Majchrzaka
 Marszałka Województwa Lubelskiego
Pana Sławomira Sosnowskiego
 Wojewodę Lubelskiego
Pana dra Przemysława Czarnka
 Lubelskiego Kuratora Oświaty
Panią Teresę Misiuk
 Prezydenta Miasta Lublina
Pana dra Krzysztofa Żuka
 oraz American Corner Lublin.
Tegoroczna edycja konkursu obejmowała 2 kategorie: kultura
i realioznawstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Republiki Austrii,
a jego adresatami byli uczniowie gimnazjów z województwa lubelskiego.

Finaliści II Edycji Konkursu

Głównym celem konkursu było rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania
krajami anglo- i niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania
proeuropejskiego, rozbudzanie otwartości na inne kultury i krzewienie
ducha tolerancji i szacunku. W trójetapowch zmaganiach gimnazjaliści
odpowiadali na pytania dotyczące geografii, historii, kultury oraz
współczesnych wydarzeń, które miały miejsce w Austrii i Stanach
Zjednoczonych. Zakres wymaganej wiedzy obejmował także podstawowe

wiadomości o symbolach narodowych, walucie, najatrakcyjniejszych
obiektach zabytkowych, a także słynnych postaciach polityki, kultury,
filmu, sportu, muzyki i sztuki. Uczestnicy musieli się również wykazać
znajomością najważniejszych świąt i zwyczajów z nimi związanych, w tym
także potraw i narodowych i regionalnych instrumentów muzycznych.
Wspaniałe nagrody dla wszystkich 36 Finalistów z 9 zespołów w każdej
kategorii, którzy wzięli udział w ostatnim etapie konkursu, w tym również
12 laureatów I, II i III miejsca w obydwu kategoriach oraz nauczycieli,
którzy przygotowali ich do konkursu, ufundowali nasi Patroni wraz
z wydawnictwami językowymi: Oxford University Press, Macmillan
Education i Pearson.

W drodze na Finał jurorka p. B.Pelek spotkała tego oto pięknego ptaka Junony,
który symbolizuje słońce, nieskończoność, wieczność, zmartwychwstanie,
nieśmiertelność, czujność, godność, dostojność, wiosnę, kontemplację.
Paw okazał się dobrą wróżbą dla Zwycięzców.

Etap wojewódzki, czyli Finał konkursu składał się z 2 rund oraz dogrywki,
w wyniku której wyłoniono trzy najlepsze zespoły w kategorii kultura
i realioznawstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Republiki Austrii. Po
raz pierwszy dogrywka polegała na rozwiązaniu internetowego quizu
zamieszczonego na platformie Quizizz. O zwycięstwie przesądziły
uzyskane punkty oraz szybkość, z jaką poszczególne zespoły rozwiązały
zadania.
I tak w kategorii kultura i realioznawstwo Stanów Zjednoczonych
zwyciężyły Gabriela Kozak i Łucja Komsta z Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Abramowie. II miejsce zdobyli Julia Włosek i Adam Adamczuk
z Gimnazjum im. Elwiro Michała Andriollego w Nałęczowie, a zdobywcami
III miejsca zostały Julia Parcheta i Joanna Gał z Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II w Świdniku.
W kategorii kultura i realioznawstwo Republiki Austrii uczestniczyło
9 zespołów
uczniowskich.
Po
raz
kolejny
zwyciężył
zespół
z Niepublicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Zofiówce
w składzie: Julia Jabłoniec i Patrycja Rzepecka. II miejsce zdobyli
gimnazjaliści: Adrian Grządka i Michał Żaba z Publicznego Gimnazjum
nr 2 w Kraśniku, a III miejsce wywalczyła drużyna z Publicznego
Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Zespole Szkół w Przybysławicach Diana Pikul i Mikołaj Muzyka.

Podsumowanie wyników odbyło się w obecności licznego grona
zaproszonych gości. Galę finałową zaszczycili swoją obecnością Konsul
Honorowy Republiki Austrii w Lublinie, Pan Piotr Majchrzak, który
ufundował wspaniałe nagrody dla zwycięzców. Na uroczystości obecni byli
również przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Prezydenta Lublina i innych
instytucji oświatowych oraz reprezentanci wydawnictw językowych
w osobie Małgorzaty Warmińskiej-Marczak z Oxford University Press
i Marzeny Jankowskiej-Buszta z Pearson Education. Nagrody zostały
wręczone Finalistom przez Konsula Honorowego Austrii w Lublinie - Pana
Piotra Majchrzaka, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie
- Pana Jana Rećko oraz dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
– Panią Barbarę Rzeszutko.
W części artystycznej wystąpili uczniowie lubelskich szkół: XXIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego nauczania w Lublinie Paulina Buda z kl.2h wraz z koleżanką Agatą Jackowską z kl.3h
Gimnazjum nr 10 im. ks. J. Twardowskiego, w impresji baletowej do
piosenki austriackiego zespołu The Makemakes, który reprezentował
Austrię w finale 60. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu oraz Sara
Kamińska z kl. 3d, która wraz z partnerem Szymonem Tyburkiem ze
Szkoły Tańca Lider, zatańczyła pięknego walca wiedeńskiego. Mogliśmy
podziwiać również taniec współczesny, którego kolebką są Stany
Zjednoczone – a mianowicie break dance w wykonaniu Patryka
Jaworskiego z kl. 1b Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego im. K.K.Baczyńskiego w Lublinie.
Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwali asystenci z klasy 2h i 1f
XXIII
Liceum
Ogólnokształcącego,
którym
składamy
serdeczne
podziękowania w imieniu organizatorów konkursu.
Fotorelację z Finału Konkursu wykonała Natalia Pasternak z kl.2h,
a nieocenionego wsparcia technicznego udzielili Panowie: Władysław
Bicz z XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie oraz
Łukasz Chojnacki, Marcin Szostek i Piotr Wiechnik z Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.
Wszystkim uczestnikom konkursowych zmagań dziękujemy za udział,
Laureatom i ich nauczycielom - mentorom raz jeszcze gorąco gratulujemy!
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

See you next year!

