
Sukces Szkolnego Konkursu Wiedzy o Crailsheim

W środę  11 czerwca 2014 roku w naszej  szkole odbył  się  Konkurs Wiedzy o Mieście Crailsheim.
Powodów do rozegrania konkursu o jednym z  partnerskich miast Biłgoraja właśnie w naszej szkole
jest wiele. Należy tu wspomnieć o istniejącej od 1996 roku wymianie szkolnej z Gimnazjum im. Alberta
Schweitzera w Crailsheim, jednym z najstarszych programów międzynarodowej współpracy młodzieży
w Polsce oraz realizowanym od ubiegłego roku m.in. z Gimnazjum ASG programem Comenius. 

Wymiana szkolna kontynuowana przez lata w tym roku doczeka się 19 edycji, udział w programach
wymiany wzięły już setki naszych uczniów. Oprócz tego nasza szkoła od 2000 roku poprzez licznie
podejmowane  działania  przyczynia  się  w  wymiarze  lokalnym  do  wspierania  pozytywnych  relacji
polsko-niemieckich. 

Celem zorganizowanego przez naszą szkołę  konkursu było m.in. zwrócenie uwagi na fakt nadania
tytułu „Honorowy Obywatel Biłgoraja” panu  Franzowi Kasimirowi z Crailsheim, wielkiemu przyjacielowi
naszej szkoły i miasta Biłgoraj.  Oprócz tego konkurs popularyzował wiedzę o Crailsheim, jego historii,
kulturze,  wydarzeniach  regionalnych  i  lokalnych,  związkach  z  naszym  miastem,  realizowanym
wspólnie z Biłgorajem działaniom. 

Celem konkursu było ponad to rozbudzenie wrażliwości na tematykę współpracy i partnerstwa miast
we  współczesnej  Europie,  potrzebę  realizacji  wymian  młodzieżowych  oraz  potrzeby  nauki  języka
niemieckiego.

Konkurs rozpoczęto o godzinie 9.00 w szkolnej czytelni. Przystąpiło do niego 26 uczniów gimnazjum
oraz 18 licealistów. W ciągu 45 minut mieli oni za zadanie rozwiązać test wiedzy o Crailsheim, osobno
dla uczniów gimnazjum (tu) oraz liceum (tu).

Następnie  o  godzinie  10.30  w szkolnej  auli  rozpoczęto  część  finałową.  Po  krótkiej  prezentacji  o
Niemczech,  przygotowanej  przez  uczniów  klasy  3gA  organizatorzy  przedstawili  listę  uczniów
zakwalifikowanych do etapu finałowego. Z liceum było to12 uczniów, z gimnazjum 10 uczniów. 

Zadaniem finalistów było odpowiedzenie na pytania prezentowane w formie prezentacji multimedialnej
(tu). 

Po drugiej części prezentacji o Niemczech połączonej z quizem nt. Niemiec komisja szkolna ogłosiła
wyniki  konkursu,  podkreślając  przy  tym  bardzo  wysoki  poziom  rywalizacji  oraz  bardzo  dobre
przygotowanie uczestników:

W kategorii gimnazjum zwyciężyła uczennica klasy 3gA Klaudia Odrzywolska .

II miejsce – Alicja Kopacz klasa 1gA

III miejsce – Kamil Ćwiąkała  klasa 2gA

IV miejsce – Martyna Dmitroca, Joanna Maciocha  klasa 1gA, Adrianna Gozdecka  klasa 3gA

W kategorii liceum zwyciężyła uczennica klasy 2g Magdalena Ró żańska

II miejsce – Katarzyna Surma  klasa 1j

III miejsce – Piotr Fugiel  klasa 2b

IV miejsce – Angelika Gutyj  klasa 1d, Grażyna Oko ń klasa 2b, Marta Piecko  klasa 2j 



Wszyscy uczestnicy konkursu zostali  uhonorowani  okolicznościowymi dyplomami, a finaliści –dzięki

hojności  i  wsparciu  sponsorów-  otrzymali  cenne  nagrody  rzeczowe.  Na  szczególne  wyróżnienie  i

podziękowanie za okazaną pomoc i wsparcie zasługują:

Pan Janusz Rosłan, Burmistrz Miasta Biłgoraj

Urząd Miasta Crailsheim

Wydawnictwo J ęzykowe Nowa Era 

Wydawnictwo J ęzykowe WSiP

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzie ży

Szkoła Jazdy „HAJDI”

Rada Rodziców przy LO. im .ONZ

Okazane wsparcie dało uczestnikom dużo satysfakcji, wsparło proces nauki języka niemieckiego oraz

przyczyniło się do propagowania wiedzy o partnerstwie z Crailsheim.

SPONSORZY KONKURSU

Urząd Miasta Biłgoraj                Urz ąd Miasta Crailsheim


