Na IV miejscu w województwie łódzkim uplasowała się Aleksandra Kozieł
z kl. 1C Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu podczas Eliminacji
Wojewódzkich
Ogólnopolskiego
Konkursu
Krasomówczego
dla Dzieci
i Młodzieży Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, które
zostały przeprowadzone 2 października 2014 r. w Sieradzu.
Konkurs ma na celu kształtowanie u młodzieży szacunku do ziemi ojczystej,
kultury i małych ojczyzn, zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz
kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli.
Jego zadaniem jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci
i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku,
zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych
krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie. Tematyka wystąpień z założenia
powinna się wiązać z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju, ale zalecana
jest prezentacja walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych
osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych
dla kraju i regionu. Eliminacje zorganizował sieradzki oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, a prezentacja oratorskich umiejętności odbywała się
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Siedmioosobowe jury oceniało
uczestników w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne, biorąc przy ocenie przede wszystkim: zgodność prezentowanych
treści z tematyką konkursu, konstrukcję wypowiedzi, ogólną prezentację tematu,
sugestywność wypowiedzi, jasność i logiczność formułowanych myśli, płynność oraz
poprawność wyrażania się, bogactwo języka i jego barwność, dostosowanie tekstu
do osobowości i wieku występującego, kontakt ze słuchaczami. Bardzo rygorystycznie
przestrzegało przy tym czasu trwania prezentacji. Wśród trzynaściorga uczestników
z całego województwa łódzkiego znalazła się Aleksandra Kozieł z kl. 1C z łowickiego
„Wegnera”, która przygotowywała się do konkursu pod opieką pani Renaty
Paciorkowskiej – nauczycielki języka polskiego. Ola zaprezentowała tekst o diable
Łowidle, który przyczynił się do powstania pięknych kolorowych łowickich strojów
ludowych. Swoim krasomówczym talentem oczarowała jury i zdobyła 4. miejsce,
a w dotychczasowej historii udziału szkoły w konkursach krasomówczych PTTK był
to najlepszy wynik. Gratulujemy Oli i jej opiekunce!

