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UCZNIOWIE Z OPOLSZCZYZNY WŚRÓD NAJLEPSZYCH KRASOMÓWCÓW W
POLSCE!

Nie jest tak wcale łatwo „odpowiednie dać rzeczy słowo” ,o czym wspominał C.K. Norwid, by
wypowiedź była wzorem pięknej polszczyzny, bogatej w sugestywne środki językowe, będące
ozdobą tekstu a jednocześnie , by były tak dobrane, aby budowały harmonijną , ciekawą
całość. A jeśli jeszcze dodać , że powinny służyć rozwijaniu interesującej opowieści o własnym
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regionie , to już mamy zadanie dla wybitnych!

Z dumą możemy powiedzieć , że w naszym mieście i regionie są właśnie tacy zdolni uczniowie!
To oni reprezentowali w dniach 22.11-25.11.2018 nasze województwo w OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE KRASOMÓWCZYM organizowanym przez PTTK. Uczestnicy konkursu i ich
opiekunowie pobyt i przejazd mieli zapewniony ze środków , jakie na ten cel przeznaczył Urząd
Marszałkowski w Opolu oraz Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej ( DZIĘKUJEMY Pani Prezes
Wilhelmie Barańskiej za zapewnienie komfortu wyjazdu na konkurs! J )

Turniej pięknego słowa po raz ostatni - ze względu na reformę oświaty- odbył się w dwóch
kategoriach wiekowych. Na poziomie szkoły podstawowej wystąpiło 35 uczestników z 13
województw, natomiast młodzież gimnazjalna przyjechała z 12 województw, tworząc grupę 21
uczniów. Ranga konkursu jest naprawdę wysoka, dlatego znalezienie się tam, już było dużym
wyróżnieniem. Jak powiedział organizator, pan Leon Hojniak „to że tu jesteście, już czyni was
zwycięzcami”

Tegoroczną organizacją, jak co roku od 1971, kiedy to odbył się pierwszy Konkurs
Krasomówczy Przewodników PTTK, zajęło się Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
w Legnicy. Uczestnicy wraz z opiekunami zakwaterowani zostali w internacie IV LO, a
przesłuchania odbywały się w przepięknej auli Centrum Kształcenia Ustawiczego w Legnicy. Aż
pięć uczennic opolszczyzny miało okazję zaprezentować swoje krasomówcze talenty na
ogólnopolskiej scenie :z PSP nr 1 w Brzegu NATALIA ŻEBIŁOWICZ z kl.V ( opiekun: ANNA
NAKONIECZNA),ZOFIA KRUPA z PSP nr 1 w Brzegu kl. V ( opiekun: ANNA
NAKONIECZNA ), ANNA FIAŁKA Z PSP nr 5 w Brzegu kl. VIII ( opiekun :MARZENA
PYŻALSKA-BEDNARZ), OLIWIA BEZTROSKA Centrum Upowszechniania Kultury w
Głuchołazach, kl. V ( opiekun : BEATA PUZIA) oraz ANNA TWARÓG z PSP nr 1 w Brzegu
kl.III gimnazjum ( opiekun MARZENA KULEBA). Należy jednak zauważyć , że zasługą tego
konkursu jest fakt, że na cztery dni angażuje młodzież do pogłębienia wiedzy na temat walorów
turystycznych, geograficznych Polski, jak i pomaga im poznać wspaniałych Polaków , którzy
swoją wyjątkowością i postawą mogą być dla nich wzorem.To jednak nie koniec korzyści
wypływających z udziału w tym kulturalnym przedsięwzięciu- dzieci z całego kraju mają okazję
zwiedzać Legnicę i jej atrakcyjne okolice z przewodnikami PTTK. W tym roku odwiedziliśmy
Lubiąż i Klasztor Cystersów. Ponadto wieczorem zorganizowano dla uczestników konkursu
zumbę , w czasie której mieli okazję wspólnie bawić przy muzyce. W tym czasie opiekunowie
zostali zaproszeni do Teatru Modrzejewskiej na spektakl „Dzień dobry, do widzenia”- to była
uczta dla duszy !
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W czasie przesłuchań dziewczęta z wielką elegancją i wdziękiem snuły przed jurorami i liczną
publicznością interesujące historie o niezwykłych postaciach Dolnego Śląska, w tym również
Brzegu, wzbudzając swym wystąpieniem zachwyt słuchaczy. Natalia Żebiłowicz w
pięciominutowym tekście rozgłaszała o sukcesie brzeskiego mistrza kolarskiego-Adriana
Teklińskiego ( to syn wychowawczyni Natalii!), czym zapewniła sobie przejście do ścisłego
finału konkursu . Znajdując się w gronie najlepszych uczniów polskich szkół , w
siedmiominutowym wystąpieniu rozprawiała o współczesnym patriotyzmie, jako harcerka
Czarnej Trzynastki opowiadała o najstarszej brzeskiej drużynie ZHP . Zosia Krupa , która jest
dziewczynką utalentowana tanecznie, muzycznie i aktorsko, podzieliła się z zebranymi historią
o swoich pasjach. Przekonała słuchaczy, że Brzeg daje młodym ludziom możliwości rozwijania
zainteresowań, jest swoistą kuźnią talentów. Zosia pięknie przedstawiła drogę kariery znanej
dziś w całej Polsce aktorce Emilii Komarnickiej, rodowitej brzeżanki. Ania Fiałka na konkurs
również przygotowała dwa wystąpienia oratorskie – pięciominutowy o życiu świętej Jadwigi oraz
siedmiominutowy – o urokach Legnicy. Oba bardzo podobały się publiczności, a za tekst o
Legnicy mówczyni usłyszała gorące podziękowania od samej prezydent miasta. Oliwia
Beztroska z Głuchołaz uraczyła wszystkich legendą ze swych okolic o wielkiej miłości, która nie
zna granic. Z kolei gimnazjalistka Ania Twaróg z wielkim zaangażowaniem i historyczną
dociekliwością przedstawiła ciekawą biografię księżnej Daisy .

Wszystkie uczestniczki konkursu z ziemi opolskiej zaprezentowały doskonały poziom popisów
krasomówczych i otrzymały wysokie oceny jurorów oraz zostały wyróżnione głównymi
nagrodami oraz nagrodami specjalnymi:

NATALIA ŻEBIŁOWICZ- PSP NR 1 w Brzegu ( opiekun Anna Nakonieczna), stanęła na
podium , zdobywając zaszczytne
3 MIEJSCE i puchar oraz
wspaniałe nagrody przewidziane dla laureatów oraz została wyróżniona przez fotografa pana
Piotra Szymczewskiego nagrodą specjalną za to, że okazała się być jedną z najbardziej
fotogenicznych uczestniczek konkursu

ZOFIA KRUPA- PSP NR 1 w Brzegu (opiekun : Anna Nakonieczna) osiągnęła jeden z
najlepszych wyników w Polsce ( 10 miejsce)

ANNA FIAŁKA - PSP NR 5 w Brzegu ( opiekun : Marzena Pyżalska- Bednarz) również
wywalczyła 10 miejsce oraz otrzymała dwie nagrody specjalne : Nagrodę im. Wandy i Henryka
Urbaniaków przyznaną Ani przez Prezesa ZOPTTK Legnica, panią Bogusławę Grabkę oraz
nagrodę ufundowaną przez radną miasta, polonistkę i jednocześnie jurora komisji konkursowej
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, panią Bogumiłę Słomczyńską

OLIWIA BEZTROSKA - Centrum Upowszechniania Kultury w Głuchołazach ( opiekun: Beata
Puzia) otrzymała trzy nagrody specjalne , m.in. ufundowaną przez Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 19 w Legnicy oraz organizatorka Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
p. Beatę Witek oraz nagrodę, która została przyznana Oliwii przez fotografa pana Piotra
Szymczewskiego

Te cztery niezwykłe dni zostaną na długo w pamięci uczestników, którzy zdążyli się w tym
czasie zaprzyjaźnić. Rozstaniom towarzyszyły czułe pożegnania ze łzami i obietnicami
kolejnego spotkania. Miła atmosfera, ciepli ludzie i przede wszystkim nowi koledzy dzielący
wspólne pasje z pewnością zachęciły wielu do spróbowania swoich sił w przyszłym roku.

SERDECZNIE GRATULUJEMY UCZESTNICZKOM Z OPOLSZCZYZNY
OGÓLNOPOLSKIEGO SUKCESU !!!

Anna Nakonieczna

{morfeo 63}
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