Ósmy Powiatowy Konkurs
Ortograficzny już w pierwszym
słowie swojej nazwy zawiera
trudność, z którą – i nie tylko
tą – tegoroczni finaliści musieli sobie poradzić – zauważył na
wstępie ks. dyrektor Andrzej
Szopiński. – Dyktando naszpikowane było wieloma zawiłościami,
których rozwiązanie wymagało od uczestników niemałych
zdolności.
Po zakończeniu zmagań
wszystkie zasady pisowni i interpunkcji objaśniła autorka dyktanda dr Lucyna Warda-Radys,
pracownik naukowy Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu
Gdańskiego. Pani doktor jest aktywnym członkiem Towarzystwa
Miłośników Języka Polskiego.

Ósmy Powiatowy
Konkurs Ortograficzny

Oto treść dyktanda:
Kiedy wyglądam przez okno i widzę wiosnę, która zbliża się naprawdę
wielkimi krokami, nie mogę przestać
myśleć o wakacyjnych wojażach.
W tym roku razem z kilkudziesięcioma przyjaciółmi z kółka muzycznego „C-dur”, które działa przy
tczewskim liceum, chcielibyśmy zjeździć wzdłuż i wszerz nasze Pomorze.
Pomysłów mamy co niemiara.
Na pewno weźmiemy udział w
rejsie statkiem po Morzu Bałtyckim i
zorganizujemy wyprawę rowerową po
Mierzei Helskiej.
Zwiedzimy okolice Jeziora Żarnowieckiego, a może nawet uda nam się
dotrzeć aż nad jezioro Gardno.
Ponieważ nie w smak nam nicnierobienie, jesteśmy pełni nadziei, że
uda nam się połączyć letni wypoczynek z rozwijaniem hobby i odnaleźć
jakieś nieznane dotychczas pieśni
północnokaszubskie.
O artyzmie muzyki ludowej przekonaliśmy się, uczestnicząc niedawno
w niemalże dwuipółgodzinnym wykładzie pana Chryzostoma Kowalskiego,
wszechstronnie wykształconego hobbysty-amatora (hobbisty-amatora) z
Trójmiasta, aranżera i gitarzysty w
zespole rockandrollowym (rock’n’rollowym).
Wzbudził on nasz niekłamany
podziw, ze znawstwem przedstawiając na comiesięcznym spotkaniu
kółka muzycznego oryginalne pieśni
pasterskie, które pod koniec lat 90.
(dziewięćdziesiątych) ubiegłego wieku
odkrył na Białostocczyźnie.
Udało mu się nawet opublikować
na ten temat popularnonaukowy
artykuł w południowo-wschodniopolskim magazynie muzycznym „Gadki
z Chatki”.
Zachęceni dokonaniami gdańszczanina, postanowiliśmy nie mitrężyć
czasu na błahostki i zająć się poważnie przygotowaniami do naszego
wakacyjnego niby-naukowego przedsięwzięcia.
Trzeba przecież wcześniej pomyśleć o rezerwacji noclegów i skompletowaniu, jak powiedziano by to przed
stuleciem, letniego ekwipażu.
Mam nadzieję, że nie pojawią się
ni stąd ni zowąd jakieś przeszkody i nic
nie zahamuje naszego zapału.

Jak co roku, fundatorami nagród w kategorii „Najpiękniejsze
wiosenne dyktando”, adresowanej do gimnazjalistów, były Urząd
Miasta i Gminy w Pelplinie oraz
Wydawnictwo „Bernardinum”.
W tym roku nagrodę za zredagowanie najtrudniejszego
dyktanda dla gimnazjalisty z
rejonu pelplińskiego ufundował
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pelplinie.
W kategorii „Wiosenne
dyktando” nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w
Tczewie oraz Wydawnictwo
„Bernardinum”. Każdego roku
dla Mistrza Ortografii nagrodę specjalną funduje osoba
anonimowa.

Kwiaty i słodkości zawdzięczamy Lucynie Sanockiej i
Leszkowi Melerowi.

WyniKi
Kategoria „Wiosenne dyktando”
Po sprawdzeniu prac komisja
konkursowa wyłoniła zwycięzców w kategorii „Wiosenne
dyktando”.
Spośród dyktand pisanych przez
gości, podobnie jak w ubiegłym
roku, najlepszym okazało się
dyktando PANA STANIS£AWA
GAJOSA.
Za najestetyczniej napisane dyktando drugą nagrodę otrzymała
NATALIA WYRWICKA – I LO W
TCZeWIe.

Drugą nagrodę za najlepszą interpunkcję otrzymał MAREK
M£YNARZ – ZSESPÓ£ SZKÓ£
BUDOWLANYCH I ODZIe¯OWYCH
W TCZeWIe.
III miejsce
WOJCIECH CHMIELAK
– I LO W TCZeWIe
II miejsce
KATARZYNA HOFFMANN
– I LO W TCZeWIe
I miejsce
PATRYCJA KWIATKOWSKA
– ZESPÓ£ SZKÓ£
eKONOMICZNYCH W TCZeWIe
Przechodni Puchar
Powiatowego Mistrza
Ortografii powędrował na
rok do ZESPÓ£U SZKÓ£
EKONOMICZNYCH W TCZEWIE
Kategoria „Najpiękniejsze wiosenne dyktando”
I miejsce i nagroda specjalna
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Pelplinie
– Alicja K¥DZIELA – Zespół
Szkół nr 2 im. Biskupa
Konstantyna Dominika w
Pelplinie
II miejsce
– Natalia RADTKE – Gimnazjum
nr 3 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Tczewie
III miejsce
– Agata KOWALEWSKA –
Zespół Szkół nr 2 im. Biskupa
Konstantyna Dominika
Dziękujemy nauczycielom i
opiekunom za przygotowanie
dzieci i młodzieży do konkursu
w obu kategoriach. Zapraszamy
za rok.
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