Elżbieta Trzaskowska
doradca metodyczny dla polonistów
PCDZN Puławy

„Chodzi mi o to, aby język giętki...”
- po rozstrzygnięciu konkursu „Słowo daję”
W roku szkolnym 2007/08 nasz ośrodek ponownie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu „Słowo
daję”, który organizowany jest przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wydawnictwo Nowa
Era. Jego adresatem są uczniowie szkół podstawowych. Głównym celem konkursu jest podnoszenie kultury
języka ojczystego, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Uczestnicy poszczególnych etapów (szkolnego,
rejonowego, ogólnopolskiego) rozwiązują testy językowe, piszą wypracowania i wygłaszają przed publicznością
wymyślone na zadany temat opowiadanie. Patronem i głównym jurorem konkursu jest profesor Jan Miodek.
Finał – ogólnopolski – odbywa się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.
W bieżącym roku szkolnym do II edycji Konkursu „Słowo daję” zgłosiło się z naszego rejonu (powiat
puławski i rycki) dwadzieścia szkół podstawowych. Szkolny etap pisało około stu czterdziestu uczniów.
Do kolejnego - rejonowego szczebla zmagań konkursowych przystąpiło czterdzieści siedem osób. Eliminacje
rejonowe odbyły się, zgodnie z harmonogramem konkursu, ósmego stycznia 2008 roku. Do ogólnopolskiego
etapu konkursu zakwalifikowała się Anna Zamojska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie,
którą przygotowywała pani Agata Miazga.
7 - 8 marca 2008r. we Wrocławiu odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego „Słowo
daję”. Spośród 10 000 młodych ludzi, którzy przystąpili do pierwszego etapu konkursu ze szkół z Polski
oraz Litwy i Ukrainy, do III etapu zakwalifikowało się czterdzieści troje uczniów.
7 marca 2008r. o godz. 9.00 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich odbyła się część pisemna
konkursu (test). Następnie uczestnicy i ich opiekunowie, nauczyciele poloniści, brali udział w zajęciach z panem
Michałem Malinowskim – kustoszem Muzeum Opowiadaczy Historii. 8 marca odbyła się druga część konkursu,
wystąpienie przed publicznością. Ania Zamojska, jedyna reprezentantka województwa lubelskiego, uzyskała
świetne wyniki w obydwu częściach (łącznie 41 pkt - za pierwszą część otrzymała 34/40 pkt, a za opowiadanie
- 7/10 pkt). Zajęła dziewiąte miejsce.
Cieszy mnie to, że w tym roku szkolnym w konkursie wzięło udział więcej osób, przedstawicieli szkół
podstawowych, niż w roku poprzednim. Mam nadzieję, że kolejna edycja konkursu spotka się z jeszcze
większym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów, którym zależy na tym, aby popularyzować poprawność
i piękno naszego ojczystego języka.

Anna Zamojska z kustoszem Muzeum Opowiadaczy Historii, Michałem Malinowskim

Profesor Jan Miodek z reprezentantką naszego województwa i jej nauczycielką, Agatą Miazgą

Ania Zamojska podczas wypowiedzi ustnej

