Srebrny Kornel!

sobota, 15 lutego 2014 17:32

Eliminacje Gminne XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom” odbyły się w bobolickim gimnazjum w sobotę 15 lutego. Wykazać się swoją wiedzą
pojechali zwycięzcy eliminacji szkolnych: Kamil Szeląg, Kacper Karbowski i Kornel Karbowski.
Wraz z nimi opiekun MDP oraz pani dyrektor Grażyna Sikorska. Jechaliśmy z cichymi
nadziejami na jakiś sukces.
Na miejscu okazało się, że na poziomie szkół podstawowych
rywalizować będzie 15 uczniów. O godz. 9.50 rozpoczęła się część pisemna. Wszyscy musieli
odpowiedzieć na 25 pytań. Okazało się, że bardzo trudnych, odbiegających znacznie od tego
co było w poprzednich edycjach. Przy ogłaszaniu wyników okazało się, że konieczna jest
dogrywka z udziałem Kornela. Wraz z dwojgiem innych uczniów musiał odpowiedzieć na 10
dodatkowych pytań. Poszło doskonale! Z piątym miejscem awansował do części ustnej – plan
minimum został osiągnięty. W finale uśmiechnęło się szczęście. Mimo, że musiał jako pierwszy
zmierzyć się ze stresem i pytaniami wylosował dobry zestaw pytań (trzy z pięciu analizował na
ostatnim spotkaniu MDP). Za część ustną Kornel uzyskał 32 punkty. Razem z jednym punktem
za piąte miejsce dało mu to 33 punkty. Teraz przyszło oczekiwanie i śledzenie poczynań rywali.
Nasze humory poprawiały się z każdym kolejnym. Im część ustna szła fatalnie. Awans na 4
miejsce. Potem na 3. Potem na 2. Szkoda tylko, że ostatniemu rywalowi leciutko przy jednym z
pytań „pomogły” ściany. To już nieważne. Jest drugie miejsce i awans do eliminacji
powiatowych!!! Brawo Kornel!!
! Brawo pani
dyrektor (słuszną linię ma nasza władza)!!! Później już tylko obiad i oczekiwanie na uroczyste
zakończenie turnieju. Zwycięzcy otrzymują zasłużone dyplomy i nagrody (Kornel wybiera
bezprzewodową klawiaturę z myszką). Pozostali otrzymują również dyplomy i drobne upominki.
Podobne zestawy otrzymują opiekunowie MDP. Krótka sesja zdjęciowa i zadowoleni
wyjeżdżamy z Bobolic. Warto zaznaczyć dobry wynik Kacpra (8 miejsce) i Kamila (10 miejsce)
– im do finału zabrakło tylko 2 punktów. To dobry dzień dla nas. To dobry dzień dla strażaków.
Po powrocie do domów mogliśmy obserwować zawodowego strażaka z Łowicza
zdobywającego złoty medal olimpijski. Tak – to Zbigniew Bródka! (Od dziś to przepiękne miasto
słynie nie tylko przez Chełmońskiego, Sikorskiego ale też złotego olimpijskiego strażaka
Bródkę).
W naszych galeriach 159 fotek z tej imprezy - zapraszamy.

1/1

