
Dnia 26. kwietnia 2018 r. odbył się finał VII. Bałtyckiego Konkursu Języka Niemieckiego, 

organizowanego na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Do tegorocznej 

edycji konkursu zgłoszonych zostało prawie 600 uczniów z 63 szkół ponadgimnazjalnych  

(obszar Polski północnej). 

I etap – przygotowany przez Komisję Konkursu test leksykalno-gramatyczny - 

przeprowadzony został w szkołach 22. marca 2018 r. pod nadzorem nauczycieli przedmiotu. 

Do II etapu zakwalifikowanych zostało 31 uczniów, którzy uzyskali największą ilość 

punktów. 

 

II finałowy etap rozpoczął się o godz.10tej testem leksykalno-gramatycznym, który trwał 90 

minut. Finalistów przywitał Dziekan Wydziału Humanistycznego PK, prof. nadzw. dr hab. 

Michał Polak, życząc wszystkim dobrego dnia i owocnych wysiłków. Do części ustnej 

przeszło 10ciu najlepszych uczestników. Była to wypowiedź/ rozmowa na wylosowany temat, 

dotyczący problematyki młodzieżowej, zagadnień z życia codziennego, ochrony środowiska 

oraz kwestii dotyczących zjednoczonej Europy. 

Na podstawie uzyskanych wyników (sumarycznie z części ustnej i pisemnej) wytypowani 

zostali laureaci. Są to: 

 

1. miejsce – Diana Koziarska (uczennica XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie) 

2. miejsce – Jakub Szajek (uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w 

Szczecinie)  

3. miejsce – Wojciech Szwałek (uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois w 

Koszalinie) 

4. miejsce – Alexander Holz (uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w ZS nr 2 im. St. 

Lema w Koszalinie) oraz Marek Pabich (uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. St. 

Dubois w Koszalinie) 

 

 

O godz. 15tej miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, oraz podsumowanie 

tegorocznych zmagań z językiem niemieckim. Profesor Bolesław Andrzejewski jako 

przedstawiciel Verein Deutsche Sprache (niemieckiego stowarzyszenia będącego głównym 

sponsorem nagród) podziękował zgromadzonym uczestnikom oraz organizatorom konkursu, 

czyli Komisji Konkursu w składzie: 

 

prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski – przewodniczący honorowy 

dr Anna Mrożewska – przewodnicząca 

mgr Anna Kwiatkowska – sekretarz 

dr Anna Nieroda-Kowal 

mgr Wiesław Trojanowicz 

 

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny udział w konkursie, ich nauczycielom za 

opiekę merytoryczną. Finalistom gratulujemy bardzo wysokiego poziomu prezentowanych 

sprawności językowych. 


