Sukces uczennic z Mogielnicy
w konkursie powiatowym
Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
uświetniane były szeregiem imprez i konkursów związanych z tym ważnym dla
Polaków wydarzeniem. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława
Skarbimira Laskowskiego w Grójcu była organizatorem konkursu literackiego
przeznaczonego dla uczniów wszystkich szkół w powiecie grójeckim. Zadanie
konkursowe polegało na rozwinięciu myśli Romana Dmowskiego: „Obowiązki
względem ojczyzny, to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale
także względem pokoleń minionych i tych co po nas przyjdą”. Celem konkursu
była popularyzacja wiedzy na temat odzyskania niepodległości, a także
rozwijanie u uczniów wyobraźni i kreatywności.
Sześcioro uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Kilińskiego w Mogielnicy podjęło się napisania prac komentujących słowa
Romana Dmowskiego, byli to: Natalia Kieszek, Adam Kunda, Patrycja Gzik i
Zofia Kosatka z liceum, Bartłomiej Kawiński z gimnazjum oraz Maria Kosatka
– uczennica szkoły podstawowej. Nie było to łatwe przedsięwzięcie, wymagało
bowiem znajomości historii i sytuacji politycznej, w której rodziła się
niepodległa Polska. Ponadto należało ten cytat odnieść do współczesności i do
naszego codziennego życia. Prace uczniów oceniała komisja w składzie: Bohdan
Michał Czacharowski – nauczyciel języka polskiego, wicedyrektor Zespołu
Szkół Niepublicznych w Grójcu, Kinga Majewska - dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Grójcu, Remigiusz Matyjas – dr nauk humanistycznych,
historyk, przewodniczący komisji oraz Elżbieta Maria Zakrzewska – nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej, wicedyrektor PSP nr 1 w Grójcu.
Warto zaznaczyć, że jury doceniło prace naszych uczniów, podkreślając
ich oryginalność, poprawność merytoryczną oraz językową, a trzy uczennice
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy odniosły

ogromny sukces, pokonując w zmaganiach konkursowych uczniów z całego
powiatu grójeckiego: Zofia Kosatka zajęła pierwsze miejsce, Natalia Kieszek
drugie, a Maria Kosatka trzecie miejsce.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w sobotę 10 listopada w
siedzibie biblioteki i była połączona z otwarciem wystawy prac konkursowych.
Nasze uczennice otrzymały nagrody rzeczowe w postaci kart upominkowych do
Empiku, książki a także gadżety promujące czytelnictwo oraz grójecką
bibliotekę.

