SOLIDARNOŚĆ ŚWIĘTOKRZYSKA

Konkurs rozstrzygnięty
29 marca bieżącego roku
w Wojewódzkim Domu Kul
tury w Kielcach odbył się Fi
nał Wojewódzki Konkursu
Wiedzy o NSZZ „Solidarność".
Udział w nim wzięło 54 uczniów.
Finał został poprzedzony elimina
cjami szkolnymi, w których uczest
niczyło ponad czterystu uczniów
z 24 szkół. Konkurs adresowany
był do uczniów szkół Ponadgimnazjalnych a więc osób, które nie
bawem wejdą w dorosłe życie za
wodowe i społeczne. Tematem
konkursu była historia i współcze
sność NSZZ „Solidarność" oraz ru
chu związkowego w Polsce i na
świecie a także uniwersalne dla
funkcjonujących w ustroju demo
kratycznym funkcje, cele i nurty
związków zawodowych. Tegorocz
ny Konkurs był już jego szóstą
edycją. W tym roku do dotychcza
sowych organizatorów to jest,
Świętokrzyskiego Kuratorium
Oświaty i Regionu Świętokrzyskie
go NSZZ „Solidarność" dołączyła
Fundacja Dla Dobra Wspólnego.

Pierwsze miejsce zajął Andrzej
Pawłowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ję
drzejowie

Jest to organizacja,
która zgodnie ze swo
imi celami statutowy
mi prowadzi między
innymi działalność
edukacyjną
wśród
młodzieży. Patronat
honorowy nad Kon
kursem objął prze
wodniczący Komisji
Krajowej NSZZ „Soli
darność" Janusz Śniadek, nato
miast patronat medialny „Tygo
dnik Solidarność".
Egzamin przeprowadzono pod
nadzorem Komisji składającej się
z przedstawicieli Kuratorium
Oświaty w Kielcach, Zarządu Re
gionu Świętokrzyskiego NSZZ
„Solidarność", Fundacji Dla Do
bra Wspólnego, Sekcji Krajowej
Oświaty, MOZ Oświaty w Jędrze
jowie, MOZ Oświaty w Kielcach.
Uczniowie mieli za zadanie roz
wiązać test zawierający 32 pyta
nia. Aby odpowiedzieć popraw
nie na stawiane w nim pytania
uczestnicy musieli wykazać się du
żą a wręcz imponującą wiedzą
(test wraz z kluczem odpowiedzi
publikujemy na stronie interneto
wej: www.solidarnosc.home.pl).
Oficjalne ogłoszenie wyników
oraz uroczyste wręczenie nagród
dla zwycięzców odbyło się pod
czas posiedzenia Zarządu Regio
nu Świętokrzyskiego NSZZ „Soli
darność" 8 kwietnia br. Oprócz
władz Świętokrzyskiej Solidarno
ści obecni byli: Pan Sławomir Meresiński - p.o. Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty oraz Pan Łukasz
Łaganowski - Dyrektor Woje
wódzkiego Domu Kultury w Kiel
cach.

Pierwsze miejsce zajął Andrzej
Pawłowski, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejo
wie, drugie miejsce - Anita Szkurłat
z I Liceum Ogólnokształcącego
w Końskich, trzecie Adam Łukasik
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 we Włoszczowej. Dzięki chojnym sponsorom trzynastu uczniów,
którzy zajęli miejsca od pierwszego
do dziesiątego otrzymało cenne na
grody, między innymi cyfrowe apa
raty fotograficzne, telefon komór
kowy, odtwarzacze MP3 i MP4 oraz
albumy. Wszyscy finaliści otrzymali
także okolicznościowe dyplomy.
Fundatorami nagród byli: Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarność", Wo
jewoda Świętokrzyski, Świętokrzy
skie Kuratorium Oświaty, Zarząd Re
gionu Świętokrzyskiego NSZZ „So
lidarność", „Siarkopol" Grzybów,
Wojewódzki Dom Kultury, oraz Or
ganizacje Związkowe: ZPW „Trzuskawica", „Mesko" w Skarżysku-Kamiennej, „Celsa Huta Ostrowiec",
NSK Baerings w Kielcach, Chemar
w Kielcach.
Organizatorzy serdecznie dzię
kują wszystkim sponsorom i fun
datorom nagród oraz gratulują
laureatom Konkursu.
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