XV JUBILEUSZOWA EDYCJA POWIATOWEGO
MIĘDZYSZKOLENGO KONKURSU ZNAJOMOŚĆI
JĘZYKÓW OBCYCH „BĄDŹ POLIGLOTĄ”
W II LO w Łańcucie odbyła się 17 lutego XV edycja Powiatowego
Międzyszkolnego Konkursu Praktycznej Znajomości Języków Obcych
„Bądź Poliglotą” organizowanego pod Patronatem Starosty Łańcuckiego
i Szkoły Języków Obcych PROMAR w Łańcucie.
W tegorocznej edycji do zmagań stanęło niemal 80 uczniów z 16
gimnazjów, których prezentacje oceniało jury złożone z nauczycieli
języków obcych, przedstawicieli PROMAR-u (sponsora konkursu), a także
laureaci poprzednich edycji.
Uczniowie naszego Gimnazjum, jak co roku, gościli w murach
Łańcuckiego Liceum, by stanąć w szranki z Gimnazjalistami powiatu
łańcuckiego i ościennych oraz , by sprawdzić swoje umiejętności językowe
i zaprezentować je na szerszym forum, rywalizując w trzech kategoriach:
recytacja, forma śpiewana oraz mała forma teatralna.
W kategorii recytacja poezję

niemiecko i anglojęzyczną prezentowały:

Martyna Szczepańska, Martyna Majba i Patrycja Bieniasz. W kategorii
forma śpiewana wystąpiły : Maria Wojnarowicz oraz trzy duety: Patrycja
Motyka i Julia Mazur, Gabriela Dawidowicz i Wiktoria Jankowska oraz
Katarzyna Borcz i Żaneta Ulman. W kategorii małe formy teatralne
zaprezentowała się grupa uczniów : Andżelika Walanus, Karolina Wrona,
Kinga Jurkiewicz, Emilia Biłas i Daniel Ochyra.

Jury doceniło umiejętności i zdolności aż 12 naszych poliglotów. Wśród
talentów wokalnych jury nagrodziło drugim miejscem duet: Patycja
Motyka (2f) i Julia Mazur (2f) za utwór „Read all about”. Katarzyna Borcz
(3c) i Żaneta Ulman (3c) zostały wyróżnione w tej samej kategorii za
piosenkę „Wer bin ich”. Trzy uczennice naszego Gimnazjum: Martyna
Szczepańska (3d), Martna Majba

(3c) oraz Patrycja Bieniasz (3 e)

otrzymały wyróżnienia zarówno za poprawność językową jak i ciekawą
interpretację prezentowanych utworów poetyckich: „Wohl geh’ ich
täglich”, „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland”

oraz

„If”.

W jubileuszowej odsłonie w kategorii małe formy teatralne wyróżniła się
również

grupa uczniów z klasy 2 b w składzie; Andżelika Walanus,

Karolina Wrona, Kinga Jurkiewicz, Emilia Biłas i Daniel Ochyra
z widowiskiem „Aschenbrodel”, zdobywając trzecie miejsce.
Wszyscy uczestnicy zostali

nagrodzeni

pamiątkowymi

dyplomami,

a laureaci otrzymali od organizatorów nagrody rzeczowe, w tym kursy
językowe ufundowane przez

Szkolę Języków Obcych PROMAR

International. Wszystkim naszym poliglotom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów językowych.
Oprócz występów konkursowych uczestnicy wzięli udział w quizach
przygotowanych przez uczniów szkoły, a także mogli zobaczyć, jak
prezentowali się w rywalizacji ich poprzednicy w ciągu 15 lat. Miłą
jubileuszową niespodzianką był tort urodzinowy uroczyście pokrojony
przez panie Barbarę Pilawę-Kraus Wicestarostę Łańcuckiego, Joannę Pelic
ze szkoły Języków Obcych PROMAR oraz Małgorzatę Kupis Dyrektora II
LO.
Jolanta Staroń

