
BRAWO KINGA!
 

Nasza  uczennica,  Kinga  Fritz,  będzie  reprezentowała  Polskę 

w ogólnoświatowej edycji konkursu języka chińskiego od 13-29 października 

br. w Kunmingu, w prowincji Yunnan (przy granicy z Wietnamem). Kinga jest 

laureatką  X  edycji  ogólnopolskiego  konkursu  języka  chińskiego  "Most  do 

Języka  Chińskiego"  (Hanyu  Qiao /  Chinese  Bridge)  dla  licealistów 

i gimnazjalistów, stanowiącego regionalną część światowego konkursu pod tą 

samą nazwą. 

Na zdjęciu grupowym od lewej strony lektor reprezentantów krakowskiego V LO - Liu Chao, uczniowie piątki, 
Kinga i jej nauczyciel Yang Dang

Konkurs  Wiedzy  o  Chinach  zorganizowany  został  przez  Wydział 

Edukacji  Ambasady  Chińskiej  w  Polsce  we  współpracy  z  Instytutem 

Konfucjusza  w  Kolegium  Jagiellońskim  -  TSW  w  Toruniu.  Polska  edycja 

konkursu  odbyła  się  25  czerwca 2017r.  w  Toruniu  i  składała  się  z  trzech 



etapów:

1) 5-minutowego  przedstawienia  się  w  formie  przemówienia  -  „Krótka 

mowa chińska”, 

2) testu wiedzy o kulturze, historii i geografii Chin - „Pytania i odpowiedzi 

z dziedziny kultury chińskiej”,

3) pokazu talentów (Kinga zaprezentowała  '外面的世界＇ , czyli świat na 

zewnątrz).

Kinga, reprezentująca Instytut Konfucjusza, została laureatką konkursu 

"Most do Języka Chińskiego" i wraz z Mateuszem Adamkiewicz z X Liceum 

Ogólnokształcącego w Toruniu weźmie udział  w kolejnym etapie konkursu 

jako przedstawicielka Polski.

Warto  także  wspomnieć,  że  Kinga  realizuje  Indywidualny  Plan 
Rozwoju w  ramach  projektu  pn.  „Regionalny  Program  Stypendialny”, 

poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu A. regionalny 



program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego 

Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020. 

Indywidualny Plan Rozwoju Kingi uwzględnia jej rozwój w obszarze języków 

obcych i został opracowany we współpracy z jej opiekunem naukowym, panią 

U. Kogut.
W  ubiegłym  roku  szkolnym  2016/17  Kinga  została  także  laureatką 

tematycznego konkursu języka hiszpańskiego „Różne oblicza Hiszpanii” dla 

uczniów gimnazjów województwa małopolskiego.

Jakie  Kinga  ma plany na  ten  rok  szkolny?  Zamierza  nadal  rozwijać 

swoje zainteresowania językami obcymi, doskonalić umiejętność komunikacji 

w wybranym języku oraz startować w tegorocznych edycjach przedmiotowych 

konkursów językowych.


