11 czerwca 2015roku w Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Woli odbył się
finał III Gminnego Konkursu języka angielskiego „ Face to Face with English”
po patronatem Wójta Gminy Miedźna.
Konkurs miał na celu sprawdzenie umiejętności zdobytych przez
gimnazjalistów, motywowanie ich do samodzielnej pracy nad doskonaleniem i
rozwijaniem różnych sprawności językowych oraz promowanie nauki języka
angielskiego wśród szkół gimnazjalnych w Gminie Miedźna.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie Gimnazjów z Gminy. Wzięło w nim udział 30 uczniów z 3
szkół gimnazjalnych. Czas, jaki był przeznaczony na rozwiązanie testu to 90 minut.
Uczniowie otrzymali arkusze z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, które obejmowały rozumienie
tekstu czytanego, znajomość środków językowych i funkcji językowych oraz podstawową
znajomość historii i kultury Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych. Arkusze
konkursowe były zróżnicowane pod względem poziomu trudności.
Prace sprawdzały i oceniały: pani Agnieszka Bogdańska nauczycielka z Gimnazjum nr 2. z
Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera, pani Anna Figołuszka nauczycielka z Zespołu
Szkół w Miedźnej oraz Łarisa Doniecka nauczycielka języka angielskiego z Gimnazjum nr 1 im.
św. J. Bosko w Woli.
Najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce Krzysztof Matuszek – uczeń z Gimnazjum nr 2, II miejsce –Karolina Odrobińska,
pierwszoklasistka z Gimnazjum nr 1oraz III miejsce- uczennica z tej samej szkoły również
uczennica klasy pierwszej Katarzyna Kaczmarczyk
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy
Miedźna, wydawnictwo Macmillan.. Na finałowym rozdaniu nagród Dyrekcja Gimnazjum nr.1 im.
św. Jana Bosko Pani Teresa Koczor przywitała honorowych gości: Wójta Gminy Miedźna Pana
Bogdana Taranowskiego, Dyrektorów Szkół Gimnazjalnych- Barbarę Bandołę i Karinę Bryję,
Grono Pedagogiczne Gimnazjum oraz uczniów.
Na zakończenie programu Youngster 2014/2015, uczniowie klas III A/ B przedstawili swój
projekt: „Ocalić od zapomnienia….”który przygotowywali do konkursu: „Teenagers in Action”.
Zaprosili również szczególnych gości, którzy pomagali im w stworzeniu tego projektu: ks.
Proboszcza parafii św. Urbana Henryka Aleksa, znawcę historii Pana Jana Norek, najstarszą
mieszkankę wsi Panią Gertrudę Granatyr, Pana Jana Gwóźdź- „złotą rączkę naszej wsi, gospodyniePanią Barbarę Niesyto, Zespół Wolanie i kierownika zespołu Panią Urszulę Pękalę. Ale to nie
wszystko, uczniowie projektu zmierzyli się z poważną sztuką” Romeo i Julia”, a jak im wyszło

możecie ocenić sami. Youngstrowicze również otrzymali podziękowania od Koordynatora
programu Pani Agnieszki Żeglińskiej słowa wsparcia:
„Drodzy Youngstersi z Woli!

Bardzo dziękuję za Wasze ogromne zaangażowanie w realizację Programu Youngster w Waszej
szkole!
Braliście udział we wszystkich konkursach, byliście obecni na Facebooku, angażowaliście lokalną
społeczność – pokazaliście innym grupom co znaczy być Prawdziwym Youngstersem! Od września
zaczynacie nowy etap swojego życia – pozdrawiam Was serdecznie, życzę powodzenia i bardzo
mocno trzymam za Was kciuki :)
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