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KONRAD KARANOWSKI 

Zwycięzca Małego Finału  

    znalazł się wśród 10 najlepszych 

uczestników Ogólnopolskiego  

Konkursu Ojczyzny Polszczyzny,  

który odbył się 25 - 26 maja 2012r.  

we Wrocławiu. 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konrad powrócił do Kętrzyna nie tylko z WYRÓŻNIENIEM, ale również z autografem 

prof. Jana Miodka, który przewodniczył pracom jury konkursu. 

 



 

 
 

OSSOLINEUM – MIEJSCE KONKURSU 

 

 

 
 

PANI ELŻBIETA WĄSIK ODBIERA PODZIĘKOWANIE  

ZA PRZYGOTOWANIE KONRADA DO KONKURSU 

 

 

 



A TAK TO SIĘ ZACZĘŁO: 

 

Na zaproszenie Wydawnictwa „Nowa Era” przystąpiliśmy do Konkursu Ojczyzny 

Polszczyzny, którego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny 

wspierane przez m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzic- 

twa Narodowego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 

Głównym celem konkursu było promowanie kultury słowa pisanego i mówionego 

oraz wyłonienie utalentowanych uczniów, którzy znakomicie piszą i interesująco opowiadają. 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 5b: Michalina Leonowicz, Weronika Ośka         

i Konrad Karanowski, którzy przez kilka miesięcy ciężko pracowali pod kierunkiem p. Elż-

biety Wąsik. 

Konkurs składał się z trzech etapów. 

Dnia 2 marca 2012 roku uczniowie przystąpili do I etapu i rozwiązali test, a 8 marca 

wygłosili przed publicznością opowiadania na wylosowany temat. Wyniki szkolnego etapu 

przesłaliśmy do Elbląga, gdzie komisja rejonowa miała zakwalifikować uczestników konkur-

su do II etapu. 

Komisja zakwalifikowała 28 osób, w tym dwoje uczniów z naszej szkoły: Weronikę 

Ośka i Konrada Karanowskiego.  

Dnia 12 kwietnia (czwartek), Elbląg - II etap KONKURSU – część pisemna - ucznio-

wie wykonywali testowe zadania zamknięte i otwarte.  

Do części ustnej komisja zakwalifikowała 11 osób, w tym ponownie dwoje naszych 

uczniów.  

Dnia 19 kwietnia (czwartek), Elbląg - II etap KONKURSU – część ustna zwana Ma-

łym Finałem - Uczniowie mieli 45 minut na samodzielne przygotowanie wypowiedzi na wy-

losowany temat. Następnie prezentowali swoje opowiadanie przed publicznością.  

Konrad Karanowski zajął I miejsce. Wkrótce otrzymaliśmy informację z Wrocławia, że do 

finału konkursu zakwalifikowano 45 osób, w tym Konrada. 

24 - 26 maja 2012 (czwartek - sobota), Wrocław - III etap KONKURSU – Finał Ogól-

nopolski odbywał się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (Ossolineum) i tak jak po-

przednie etapy przebiegał w dwóch częściach: 

– pisemna - 25 maja w godz. 9:00 -10.30 – test zawierający zadania zamknięte i otwarte 

– ustna - 26 maja w godz. 9:00-15:00 – opowiadanie na jeden z wylosowanych tematów (ok. 

3-4 minuty). Czas na przygotowanie się do wypowiedzi ustnej – 45 minut. 

  

WYNIKI FINAŁU KONKURSU OJCZYZNY POLSZCZYZNY 

 

Jury:                                                                             Jury w części pisemnej: 

prof. Jan Miodek - przewodniczący                            Anna Maćkowska 

dr Gabriela Dragun                                                      Barbara Porębska 

mgr Jolanta Góreczna                                                  Elżbieta Skotnicka 

mgr Anna Urbaniak 

dr Tadeusz Patrzałek 

dr Marek Pustowaruk 

mgr Jerzy Tarnacki 

 

Jury wybrało 10 finalistów. Przyznało nagrody za 3 pierwsze miejsca i 7 wyróżnień. Konrad 

znalazł się na 6. miejscu i otrzymał wyróżnienie. 

 

 

 



(http://www.ojczyznapolszczyzna.pl) 

 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny dla szkół podstawowych  

Artykuł autor: Barbara Lekarczyk-Cisek  

 
     W sobotę, 26 maja br., odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny. Tym 

razem uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych. Przyjechali do Wrocławia  z bardzo niekie-

dy odległych rejonów Polski, a nawet z Ukrainy – ze Lwowa. 

     Głównym organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny, a jego głównymi 

sponsorami: Wydawnictwo Nowa Era oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tej 

edycji organizatorką finału Konkursu Ojczyzny Polszczyzny dla szkół podstawowych była Agata Wo-

dzińska, członek Stowarzyszenia, polonistka, nauczycielka SP nr 107 we Wrocławiu. Tradycyjnie finał 

trwa trzy dni, z których ostatni stanowi moment kulminacyjny: wszyscy uczestnicy opowiadają historię 

na wylosowany temat, a jury wyłania laureatów i przyznaje wyróżnienia. 

     Już w czwartek, 24 maja – po zakwaterowaniu w urokliwym hotelu im. Jana Pawła II na Ostrowie 

Tumskim – uczestnicy konkursu mogli się w pełni zintegrować na spotkaniu prowadzonym przez dwie 

Magdaleny: Nowak i Ślęzak. Wszyscy bardzo sobie takie zajęcia cenią, ponieważ pozwalają one prze-

łamać lody, a nierzadko także zadzierzgnąć nowe przyjaźnie.  

     Organizatorzy konkursu corocznie wspierają jego młodych uczestników i ich opiekunów warszta-

tami i wykładami, które pozwalają rozwijać umiejętności publicznego przemawiania. Warsztaty        

dla uczniów zrealizował Paweł Pawlik – aktor, reżyser, muzyk i scenograf w jednej osobie, prezes 

Akademii Wyobraźni, który wielokrotnie prowadził warsztaty teatralne dla młodzieży, m.in. w Niem-

czech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, w Bośni i na Ukrainie, a także w licznych ośrodkach w Polsce. 

Organizował projekty animacyjne, których narzędziem jest teatr i sztuka w osiedlach po byłych pege-

erach oraz w dzielnicach zagrożonych marginalizacją społeczną we Wrocławiu. Uczestnikom zajęć 

bardzo się one podobały. Majka z Sycowa w rozmowie ze mną opowiadała z zapałem, jak to wygłasza-

ła przemówienie na stypie, stosując słownictwo z przepisu na pierogi albo gdy próbowała snuć baśń      

o Czerwonym Kapturku używając wyłącznie dwóch słów: moderato cantabile (co oznacza: „umiarko-

wanie i śpiewnie”). 

     Następnego dnia, po eliminacjach pisemnych, nastąpiło zwiedzanie Wrocławia. Ten punkt progra-

mu podobał się bardzo wielu uczestnikom. Podzielono ich bowiem na grupy, które rywalizowały        

ze sobą w aktywnych poszukiwaniach. W serca i pamięć zapadły takie szczególne miejsca, jak wro-

cławski Rynek czy Ostrów Tumski. Dla Emilki z Grajewa  i Małgosi z Tomaszowa Mazowieckiego były 

to najpiękniejsze chwile spędzone we Wrocławiu. 

     Tego samego dnia ponownie odbyły się warsztaty dla uczniów, które miały na celu przygotowanie 

ich do publicznego wystąpienia. Pierwszy z nich – „Od prostych słów do niezwykłych opowieści” po-

prowadziła Dorota Bałuszyńska, drugi natomiast – „Kultura gestu” – Katarzyna Kabat. 

     Największym powodzeniem tego dnia cieszył się jednak wykład prof. Jana Miodka, zatytułowany 

„We Wrocławiu – na Śląsku”, w którym mowa o etymologii geograficznych nazw własnych, m.in. 

Wrocławia i Śląska. Z sali padały również pytania o etymologię nazw z regionów, z których przyjecha-

li uczestnicy.  Na zakończenie profesor życzył finalistom powodzenia w kolejnej, ustnej części konkur-

su i przestrzegł przed najczęściej pojawiającymi się błędami, do których zaliczył niepoprawne akcen-

towanie słów. O Profesorze mówiły z wielkim uznaniem wszystkie moje rozmówczynie, a szczególnie 

Basia z Gliwic.  

     Należy podkreślić, że wśród uczestników konkursu byli również Polacy ze Lwowa, m.in. Olgierd 

Andruszczyszyn, który w krótkiej rozmowie ze mną wyznał, że ma polskie korzenie: jego przodek zginął 

w powstaniu listopadowym, a oboje rodzice studiowali w Polsce. Dla Olgierda udział w konkursie był 

nieoceniony, ponieważ nie tylko poznał zabytki Wrocławia, zdobył nowe umiejętności podczas warsz-

tatów, ale również zyskał wielu przyjaciół.  

     Część ustna Konkursu Ojczyzny Polszczyzny odbyła się tradycyjnie w auli Ossolineum. Uczestnicy 

losowali tematy, a następnie przez pół godziny przygotowywali się do opowiadania historii z nimi 

związanych. „Kosz holenderskich tulipanów”, „Czy daleko stąd do Pekinu?”, „U angielskiej królowej 

na herbatce”, „Czy to rzeczywiście ruskie pierogi?”, „Polska kura na wieży Eiffla” – to tematy wy-

stąpień, podczas których uczniowie szkół podstawowych mogli nie tylko puścić wodze fantazji,           

http://www.ojczyznapolszczyzna.pl/


ale przede wszystkim mieli tak interesująco opowiadać, aby oczarować jurorów i publiczność. I było 

czego posłuchać! Ci, którzy nie tylko snuli fascynujące opowieści, ale również znakomicie napisali 

opowiadania, wykazując się jednocześnie bezbłędną znajomością polszczyzny, zdobyli cenne główne 

nagrody. A byli to: Joanna Frydrych ze Szkoły Podstawowej we Wronowie (I miejsce), Krzysztof 

Składanek ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku (II miejsce) oraz Jagoda Łętowska ze Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Bolesławcu. Wszyscy zaś uczestnicy finału otrzymali z rąk prof. Jana Miodka 

Słowniki Ojczyzny Polszczyzny i pamiątkowe dyplomy. 

     W części artystycznej konkursu Prywatne Gimnazjum Językowe „Parnas” zaprezentowało 

„Onych” Witkacego w opracowaniu i reżyserii polonistki tej szkoły, Doroty Szemro – Aleksandrowicz. 

     Na koniec prof. Jan Miodek, nawiązując do trwającego właśnie Dnia Matki, wygłosił okoliczno-

ściowy wykład dotyczący etymologii słowa „matka” Uczestnicy dowiedzieli się, iż było to początkowo 

zdrobnienie od „maci”, które to słowo pozostało w temacie przymiotnika „macierzyński” oraz rze-

czownika „ macierz”. Określenie „urlop tacierzyński” określił profesor jako nonsensowne z punktu 

widzenia historii języka. Prawidłowa nazwa brzmi: „urlop ojcowski”. Na koniec dodał, że jego 

chrzestna matka żartobliwie podpisywała swoje prezenty: „chrzestna mać”, co wywoływało u młode-

go wówczas chrześniaka niejaką konsternację. 

     Zarówno Profesor – jako honorowy patron konkursu, jak i jego organizatorzy podziękowali uczest-

nikom za udział i zaprosili ich do Wrocławia ponownie.  

     „Ważne, żebyście mieli coś do powiedzenia, bo to jest zawsze prymarne wobec tego, jak mówimy” 

– powiedziała na zakończenie prezes Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny, koordynator konkursu 

Elżbieta Kielman, dziękując zwłaszcza profesorowi Janowi Miodkowi, z którym obcowanie i którego 

słuchanie jest dla uczestników największą przyjemnością i nagrodą. 

 

 

(http://www.facebook.com/pages/Konkurs-Ojczyzny-Polszczyzny/) 

 

http://www.facebook.com/pages/Konkurs-Ojczyzny-Polszczyzny/)


WYKŁAD PROFESORA MIODKA 

 

 

PROFESOR MIODEK Z LAUREATAMI 

 



Artykuł wysłany do „Kajetu” wydawanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonale-

nia nauczycieli w Olsztynie: 
OJCZYZNA POLSZCZYZNA 

Wrocław przywitał nas słońcem i feerią barw. Z każdej strony monumentalne budowle szepta-

ły swoje historie, które natychmiast przechwytywał wietrzny chochlik – tak sprytnie mieszał fakty,        

że do naszych uszu docierały jedynie strzępy niespójnych, chaotycznych opowieści. 

Zamieszkaliśmy w najstarszej części Wrocławia – Ostrowie Tumskim, który ponad tysiąc lat 

temu dał początek miastu. Przed nami strzelisty budynek kościoła św. Krzyża i św. Bartłomieja. Tuż 

obok na niewielkim placu przy uroczej cafeterii wznosi się pomnik św. Jana Nepomucena. Za świąty-

nią rozciąga się rozległy ogród botaniczny z cudownymi kwiatami i ozdobnymi krzewami. To z tego 

właśnie miejsca dociera do nas, szczególnie rano, efemeryczny zapach roślin. Pomiędzy kościołem      

a ogrodem znajduje się przepiękny hotel Jana Pawła II (wzniesiony 10 lat temu  w hołdzie Ojcu Świę-

temu), w którym gościmy podczas naszego pobytu we Wrocławiu. 

Drugim miejscem, ale dla nas najważniejszym, biorąc pod uwagę cel naszej wizyty, jest Za-

kład Narodowy im. Ossolińskich, obiekt historyczny, jeden z głównych ośrodków naukowych w Polsce. 

To tutaj właśnie odbywa się finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny organizowanego 

przez Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny pod patronatem prof. Jana Miodka. 

Żeby znaleźć się w tak niezwykłym miejscu i w tak znamienitym towarzystwie, musieliśmy 

przejść bardzo długą i trudną drogę. 

Przystąpiliśmy do konkursu na zaproszenie wydawnictwa „Nowa Era”. Swój udział zadeklarowało 

troje uczniów z klasy 5b. Konkurs składał się z trzech etapów – każdy z dwóch części: 

pisemnej – test (zadania zamknięte i dłuższa wypowiedź pisemna), 

ustnej – uczniowie losowali temat, mieli 45 minut na przygotowanie tekstu, który musieli wygłosić 

przed publicznością. 

Przeprowadziliśmy eliminacje szkolne i wyniki wysłaliśmy do Elbląga. Wkrótce otrzymaliśmy odpo-

wiedź, że do drugiego etapu zakwalifikowało się dwoje uczniów: Weronika Ośka i Konrad Karanow-

ski. 

Dnia 12.04. ruszyliśmy do Elbląga na część pisemną. Wtedy też poznaliśmy autorkę programu 

nauczania i podręcznika do języka polskiego „Słowa na start” – p. Marlenę Derlukiewicz, która była 

koordynatorem II etapu. Kilka dni później otrzymaliśmy od niej informację, że do części ustnej zakwa-

lifikowano 11 osób, w tym naszych uczniów. 

Dnia 19.04. znów podróż do Elbląga na część ustną. Konrad wypadł świetnie. Wykazał się 

elokwencją i erudycją. Jego „Herbatka u Chińczyka” zrobiła na wszystkich wrażenie. Wiedziałam,     

że powinien znaleźć się wśród wyróżnionych, ale nie spodziewałam się, że współzawodnicząc z szósto-

klasistami, zwycięży. Dlatego też przeżyłam szok, gdy pani Marlena ogłosiła wyniki i oznajmiła, że to 

właśnie on będzie reprezentował nasze województwo w trzecim etapie. 

Finał Konkursu Ojczyzny Polszczyzny miał miejsce we Wrocławiu w dniach 24 – 26 maja 

2012r. Drugiego dnia pobytu odbyły się eliminacje pisemne, trzeciego – ustne. 

Druga część była niewątpliwie najbardziej stresująca, ponieważ uczestnicy wygłaszali swoje historie 

przed znakomitym gremium: dr Gabrielą Dragun, mgr Jolantą Góreczną, mgr Anną Urbaniak,         

dr. Tadeuszem Patrzałkiem, dr. Markiem Pustowarukiem i mgr. Jerzym Tarnackim. Przewodniczącym 

jury był prof. dr hab. Jan Miodek. 

Ogłoszenie wyników nastąpiło o godz. 15.00. Spośród 45 uczestników, którzy przybyli  do Wrocławia   

z całej Polski (m.in. ze Szczecina, Białegostoku, Bolesławca, Inowrocławia) i Ukrainy (ze Lwowa), 

wybrano 10 najlepszych. Wśród nich był Konrad, który znalazł się na 6. miejscu i otrzymał wyróżnie-

nie. Szczęśliwi i bardzo zmęczeni ruszyliśmy w dziesięciogodzinną podróż powrotną. 

Na zakończenie chciałabym podziękować organizatorom konkursu, przede wszystkim p. Elż-

biecie Kielman – prezesowi Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny. Życzliwe przyjęcie, bogaty program 

i wspaniali ludzie, z którymi się zetknęliśmy – to wszystko sprawiło, że poczuliśmy się naprawdę wy-

jątkowi. 

Pragnę również podziękować p. Marlenie Derlukiewicz, która w takim samym jak ja stopniu 

czuła się odpowiedzialna za Konrada, wspierała go i podnosiła na duchu. Jej wiara obudziła w nas 

pragnienie sukcesu, które w rezultacie stało się faktem. 

 

Elżbieta Wąsik - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie 



KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU 

 
 

 



PRZEDSZKOLAKI LUBIĄ NASZĄ SZKOŁĘ 
 

 
 

Grupa "Motyle" z przedszkola "Słoneczko" odwiedziła klasę I a... 

 

Przedszkolaki lubią naszą szkołę. Bardzo chętnie nas odwiedzają. Dnia 15.05.2012r. 

grupa dzieci z przedszkola „Słoneczko” przybyła razem ze swoimi paniami zobaczyć, jak 

wygląda życie naszej społeczności szkolnej. Odwiedziły bibliotekę szkolną, świetlicę, salę 

gimnastyczną. Brały udział w lekcji otwartej, gdzie miały okazję przekonać się, jak wygląda 

prawdziwa lekcja w szkole. Z dumą siedziały w ławkach, kolorowały pamiątkowe dyplomy. 

Największą sensację wśród dzieci wzbudziły dziennik lekcyjny i oceny, szczególnie szóstki. 

Wszyscy przyszli uczniowie obiecali, że w klasie pierwszej w ich dzienniczkach będą tylko 

szóstki i piątki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka  

Dziemiańczyk 

 

 

 



MAZURZENIE PO KĘTRZYŃSKU 
 

   Dnia 18 maja 2012r. odbyły się naszej szkole 

zajęcia warsztatowe „Mazurzenie po kętrzyń-

sku” w ramach projektu „Tradycje i obyczaje 

regionu w rozwoju przedsiębiorczości” dofi-

nansowanego ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Warmia   

i Mazury na lata 2007 – 2013.  

   Dzieci z klas IV a i IV b wysłuchały krótkiej 

pogadanki o Mazurach – ich języku i kulturze. 

Panie prowadzące zapoznały uczestników 

warsztatów z utworami opowiadającymi o na-

szym regionie. Następnie zebrano i podsumo-

wano wiedzę, jaką dały poznane utwory. Dzie-

ci otrzymały materiały potrzebne do wykona-

nia drobnych wzorów regionalnych typu kwia-

tek z mazurskiego lub warmińskiego czepca. Panie prowadzące zachęciły do udziału w kon-

kursie mowy mazurskiej pt. „V Mazurzenie po kętrzyńsku”. 

 

 


