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Ania laureatką - jedyna z powiatu konińskiego

Warto od najmłodszych lat odkrywać osobliwości i tajemnice Wielkopolski. Zabytki, gwara,
obrzędy, to przecież najważniejsze aspekty kultury i tożsamości naszego regionu.

12 czerwca 2019 r. laureaci XXIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce spotkali się na Wydziale
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UAM w Poznaniu, żeby podsumować tę
rywalizację.Uroczystość rozpoczęła się słowami powitania przewodniczącego
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu - Jacka Gurszy
adresowanych do przybyłych gości (wśród nich był m.in.
Wicekurator Oświaty w Poznaniu Zbigniew Talaga).
Później przyszedł czas na wręczenie dyplomów i upominków dla laureatów, którzy w kolejnych
odsłonach zmagali się z testami dotyczącymi historii, kultury i tradycji Wielkopolski.

W tym miejscu warto dodać, że łącznie w etapie szkolnym konkursu wzięło udział 2000
uczniów, w powiatowym – 999, w

rejonowym - 269, a w finale – 160. Tytuł laureata uzyskało 111 młodych pasjonatów wiedzy o
naszym regionie. Nie ma wątpliwości, iż każdy z nich wykazał się obszerną znajomością
tematycznych aspektów związanych z Wielkopolską, zdobytych i pogłębianych pod czujnym
okiem swoich opiekunów.

1/2

PODSUMOWANIE XXIII KONKURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE
Wpisany przez K. Szadkowska
poniedziałek, 17 czerwca 2019 18:20 - Poprawiony wtorek, 18 czerwca 2019 09:02

Laureatką, ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, która bezbłędnie
napisała finałowy test
została
Anna Szwacińska - uczennica klasy IV b,
przygotowana przez nauczycieli
Jolantę Krucką
i
Joannę Smuszkiewicz. Nasza przedstawicielka otrzymała wspomniany pakiet
okolicznościowych nagród, a jej
panie piękne
podziękowania
od
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu
za należyte przygotowanie dziewczynki.
Ponadto
Jolanta Krucka otrzymała także podziękowanie od przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Wielkopolski w Poznaniu Jacka Gurszy za pracę w komisji wojewódzkiej.

Gratulujemy Ani imponującej wiedzy o regionie. Naszej uczennicy życzymy dalszych
sukcesów na niwie zgłębiania nieodkrytych jeszcze tajników dotyczących Wielkopolski.

Jolanta Krucka,
Joanna Smuszkiewicz
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