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Finał Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego 

Dla Uczniów Gimnazjum 
 

 W dniu 28 marca 2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego 

w Mogielnicy odbył się finał Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów 

Gimnazjum, którego organizatorami byli: Dyrekcja Szkoły- p. Dyrektor- Jolanta Tomczyk 

oraz panie vice-dyrektor Anna Łukaszczyk i Urszula Tomala-Kujat oraz nauczyciele języka 

angielskiego: p. Agnieszka Łagoda, p. Natalia Załucka oraz p. Paweł Kowalski. Wśród 

piętnastki finalistów znaleźli się uczniowie: Publicznego Gimnazjum im. Polskich 

Olimpijczyków w Błędowie, Niepublicznego Gimnazjum im. ks. Mariana Panka w Wilkowie, 

Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie oraz 

Publicznego Gimnazjum w Mogielnicy. 

 Konkurs oparty był na znajomości lektury 

zatytułowanej "A Wizard of Earthsea" (polski tytuł: 

"Czarnoksiężnik z Archipelagu") amerykańskiej 

autorki fantasy Ursuli K. Le Guin. Jest to autorka 

ceniona i wielokrotnie nagradzana za swoją twórczość. 

Wiele jej książek, przede wszystkim 

cykl "Ziemiomorze", do którego należy wybrana przez 

organizatorów powieść, weszło do klasyki gatunku. 

Uczestnicy, zarówno w etapie szkolnym, jak i finale, 

musieli wykazać się znajomością powieści, jej fabuły i 

bohaterów, a także występującego w niej słownictwa. 

Co więcej, arkusze konkursowe zawierały pytania 

dotyczące biografii Ursuli K. Le Guin oraz znajomości 

jej twórczości, a zatem udział w konkursie był dla 

uczestników nie lada wyzwaniem. Celem konkursu 

było zarówno poszerzanie umiejętności językowych 

młodzieży, jak również promocja czytelnictwa oraz inspirowanie uczniów do korzystania z 

różnych źródeł podczas nauki języka angielskiego. Była to także niezwykła okazja do 

spotkania z literaturą fantasy, której przekaz jest uniwersalny i ponadczasowy. 

 Zanim finaliści przystąpili do kodowania arkuszy i rozwiązywania zadań, zostali 

powitani przez panią Dyrektor- Jolantę Tomczyk, która życzyła wszystkim powodzenia, 

jednocześnie już gratulując odniesionego przez uczniów sukcesu, bowiem aby 

zagwarantować sobie miejsce w finale, musieli oni najpierw przejść etap szkolny, który odbył 

się 7 marca w każdym zgłoszonym do konkursu gimnazjum i uzyskać w nim wynik co 

najmniej 75% punków. Gdy już praca nad arkuszami była ukończona (niezwykle szybko 

minęło te 45 minut), uczestnicy udali się na słodki poczęstunek a następnie na krótką 

wycieczkę po budynku szkoły, oczekując z niecierpliwością na ostateczne wyniki. W tym 

samym czasie Komisja Konkursowa, w skład której weszły panie: Karolina Lewandowska 

z Gimnazjum w Błędowie, Anna Jankowska z Gimnazjum w Wilkowie, Milena Gal z Zespołu 

Szkół Publicznych w Goszczynie oraz Agnieszka Łagoda, Natalia Załucka i pan Paweł 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemiomorze


Kowalski z ramienia Gimnazjum w Mogielnicy, wnikliwie sprawdziła arkusze i wyłoniła 

laureatów. 

 Miejsce I zdobył uczeń klasy trzeciej Publicznego Gimnazjum w Mogielnicy- Bartosz 

Rzępała, miejsce II należało do Piotra Michalaka- ucznia Niepublicznego Gimnazjum 

w Wilkowie, a na miejscu III podium uplasowała się Zuzanna Jakubczak z Zespołu Szkół 

Publicznych w Goszczynie. Zwycięzcy, oprócz gratulacji, otrzymali atrakcyjne nagrody 

rzeczowe, których fundatorem była Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Mogielnicy. Były to kolejno: tablet multimedialny o oryginalnym kolorowym designie, 

przenośny głośnik Bluetooth o niewielkich wymiarach i świetnym brzmieniu oraz 

bezprzewodowe słuchawki, które umożliwiają słuchanie muzyki w dowolnym miejscu. Do 

każdej z nagród dołączona była także książka z pamiątkowym wpisem. Nagrody wręczyła 

pani Dyrektor Jolanta Tomczyk oraz pani vice-dyrektor Urszula Tomala-Kujat. Wręczono 

również pamiątkowe dyplomy dla każdego z finalistów. Panie Dyrektor oraz nauczyciele 

z ZSO w Mogielnicy złożyli także serdeczne podziękowania paniom: Annie Jankowskiej, 

Milenie Gal, Karolinie Lewandowskiej oraz pani Marcie Kalwarczyk za zaangażowanie 

i pomoc w przeprowadzeniu konkursu. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć pani Dyrektor  

zaprosiła wszystkich uczestników oraz opiekunów na obiad do szkolnej stołówki, gdzie przy 

pysznym posiłku i w miłej atmosferze dzieliliśmy się wrażeniami po pierwszej (ale na pewno 

nie ostatniej) edycji konkursu, który był nie tylko okazją do poszerzenia horyzontów 

językowych, ale także do ciekawego spotkania i zawarcia nowych znajomości. 
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