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Bardzo dobra wiedza o UE
Rozstrzygnięta została już 5. edycja Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Unii
Europejskiej, którego organizatorem jest
grupa Przemierze Europejskie, działająca
w strukturach Komitetu Regionów.
Swoją wiedzę o Unii Europejskiej sprawdziło 25 uczniów klas trzecich i drugich
z obu naszych gimnazjów: w Łubiance
i Brąchnowie. Konkurs składał się z dwóch
części.
Najpierw trzeba było rozwiązać test z wiedzy o UE w języku angielskim, a następnie,
po polsku, napisać esej na temat „Jak, twoim zdaniem, można by walczyć z ubóstwem
i nierównościami społecznymi w regionach Unii
Europejskiej”? Konkurs odbył się w kwietniu,
w Centrum Kultury w Łubiance, zaś jego podsumowanie i wręczenie nagród nastąpiło
w maju, w Urzędzie Gminy. Nagrodzony
został każdy z jego uczestników!
Dwie nagrody, ufundowane przez grupę
Przemierze Europejskie Komitetu Regionów,
były jednak szczególne. Monika Machnicka
(Łubianka) i Klaudia Kalinowska (Brąchnowo),
które zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce, przebywały bowiem w dniach
od 8 do 10 czerwca w Brukseli. Wzięły
tam udział m.in. w sesji plenarnej Komitetu
Regionów, zwiedzały instytucje Unii Europejskiej oraz przepiękną stolicę Belgii.
Dodajmy, iż trzecie miejsce w konkursie
zajął Mateusz Walter z Łubianki.
- Byliśmy pod wrażeniem wiedzy naszych
uczniów o UE - mówi Elżbieta Zglinicka,
nauczycielka z ZS w Łubiance. - Tym
bardziej, że tegoroczny test był dosyć trudny
i wymagający.
Organizatorem konkursu z ramienia szkoły
był jej dyrektor Jacek Żebrowski we współpracy z nauczycielką języka angielskiego
Elżbietą Zglinicką. Dzieci do udziału w konkursie przygotowywali ich nauczyciele:
Elżbieta Zglinicka (Łubianka) oraz Józefa
Łapczyńska i Kinga Stanisławska (Brąchnowo). Konkursowe prace sprawdzali z kolei: Elżbieta Mazurek, Magdalena Herzog
(Łubianka) i Dariusz Ziębicki (Brąchnowo).

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
z jego organizatorami i wójtem naszej gminy Jerzym Zająkałą
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