Sukces naszej gimnazjalistki
Miło jest przekazywać takie informacje – nasza gimnazjalistka,
uczennica klasy III b, Klaudia Kucharczyk została laureatką konkursu - III
Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”, którego
inicjatorem jest Małopolski Kurator Oświaty, Pan Aleksander
Palczewski. W etapie wojewódzkim Klaudia zajęła siódme miejsce i tym
samym wpisała się do grona zwycięzców tegorocznej edycji konkursu.
Warto krótko przedstawić ideę tego przedsięwzięcia oraz jego przebieg,
bo – jak twierdzi sama uczestniczka – konkurs dostarczył jej wiele
pozytywnych wrażeń, a nawet przeżyć artystycznych. Organizatorzy
Dyktanda (Kuratorium Oświaty w Krakowie, Stowarzyszenie Polonistów
i Fundacja „Zawsze Warto”) podkreślają, iż zależy im na tym, aby wspólne
wczytywanie się w teksty poświęcone bohaterom i wydarzeniom historycznym
stało się okazją do refleksji nad językiem polskim i aby konkurs był „swego
rodzaju żywą lekcją patriotyzmu”. Uczestników obowiązuje znajomość reguł
ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność
właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni
wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi od
I wojny światowej do zmiany ustroju w Polsce w 1989 roku. Jest to więc
trudny sprawdzian umiejętności, tym bardziej doceniamy osiągnięcie Klaudii.
A oto krótkie sprawozdanie z tegorocznego konkursu.
I.

II.

III.

Etap szkolny – odbył się 25 września, wzięło w nim udział 12
naszych gimnazjalistów. Najwięcej punktów (91,5/100) uzyskała
Klaudia Kucharczyk. Tego dnia do konkursu przystąpili także
uczniowie szkoły podstawowej. Trzy dziewczynki (Kinga Piechówka,
Gabriela Rosiek, Klaudia Sasuła) zakwalifikowały się do następnego
etapu.
Etap rejonowy – miał miejsce 16 października w Nowym Sączu.
Z wszystkich uczestników tego etapu tylko 33 gimnazjalistów
zakwalifikowało się do następnego. Wśród nich znalazła się Klaudia,
która uzyskała 47/50 punktów. Kinga Piechówka z klasy V była
bardzo bliska awansu.
Etap wojewódzki – odbył się 28 października w Krakowie. Tym
razem na uczestników czekały – oprócz trudnych zmagań
ortograficznych – także przyjemne niespodzianki. Najpierw okazało
się, iż dyktando czytała poetka, Ewa Lipska. Po napisaniu tekstu,
na przygotowanej karcie z wierszem pt. „Dyktando” autorstwa tejże
poetki, uczniowie otrzymali jej autograf. Potem były wspólne zdjęcia
i rozmowy oraz drobne upominki od organizatorów. Po emocjach
konkursowych uczniowie wraz z opiekunami zwiedzali Galerię

IV.

V.

Malarstwa XIX wieku w Muzeum Narodowym w Sukiennicach. I to
była prawdziwa uczta artystyczna!
6 listopada okazało się, iż Klaudia znalazła się w grupie 11
zwycięzców i uzyskała tytuł laureata, zajmując siódme miejsce
w konkursie.
Najprzyjemniejsza część konkursu – uroczyste podsumowanie.
Miało ono miejsce 13 listopada 2015 roku w Ośrodku
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie.
I tym razem organizatorzy stanęli na wysokości zadania, oferując
zebranym wiele miłych, a nawet wzruszających chwil. W programie
uroczystości znalazło się m.in. tradycyjne odśpiewanie „Roty”,
koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, zwiedzanie
ekspozycji muzealnej Cricoteki oraz wręczenie zaświadczeń i nagród
laureatom konkursu.

Mam nadzieję, że te informacje zachęcą naszych uczniów do udziału
w kolejnych edycjach konkursu. Naprawdę warto! Gratuluję Klaudii, która
dzięki swej pracowitości może pochwalić się takim osiągnięciem.

A. Hobot, szkolny koordynator konkursu

