W dniach 7-9 marca 2013 r. gimnazjaliści z całej Polski sprawdzali
swoją wiedzę o języku polskim na podczas Finału Konkursu Ojczyzny
Polszczyzny, organizowanym pod patronatem prof. Jana Miodka.
Uczniowie i opiekunowie spotkali się z tej okazji w Zakładzie Narodowym
im. Ossolińskich we Wrocławiu. Była to okazja nie tylko do rywalizacji,
ale też do zawiązania nowych znajomości.
Pierwszego dnia, do godziny 1500, uczestnicy mieli czas na
przyjazd i zakwaterowanie się w Hotelu im. Jana Pawła II, gdzie
zapewniano też śniadania i kolacje. Po zakwaterowaniu udali się na
obiad do pobliskiego baru Bazylia, skąd wyszli o 1630. Piętnaście minut
później, w Ossolineum, odbyły się warsztaty dla uczniów prowadzone
przez prof. Krzysztofa Grębskiego. Profesor udzielił kilku wskazówek
dotyczących radzenia sobie z tremą. Zajęcia te zakończyły się o 18 15. Po
półgodzinnej przerwie na poczęstunek uczniowie mogli trochę lepiej się
poznać podczas warsztatów integracyjnych. Wtedy losowali kolejność
wystąpień w części ustnej. W tym samym czasie nauczyciele pogłębiali
swoją wiedzę, słuchając wykładu „Blaski i cienie wirtuozostwa od antyku
do współczesności”. Około 2100 wszyscy udali się na kolację do hotelu.
Następnego dnia, po śniadaniu, o godzinie 830, w Ossolineum odbyły się
eliminacje pisemne – test i wypracowanie na temat „Czas jest
bezwzględnym rzeźbiarzem ludzi”. Od 1015 do 1400, gimnazjaliści wraz z
opiekunami zwiedzali Wrocław. Oglądali wrocławski rynek, podziwiali
śląską sztukę średniowieczną i oczywiście słynną „Panoramę
racławicką”. O 1430 udali się na obiad. O 1615 nauczyciele poszli na
warsztaty do Wydziału Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie
z kolei doskonalili swoje umiejętności podczas warsztatów „Sceniczne
ożywianie słowa” oraz „Od zwykłych słów do niezwykłych opowieści”
prowadzonych w Ossolineum. O 1900 rozpoczął się wykład prof. Jana
Miodka – „We Wrocławiu – na Śląsku”. O 2045 młodzież i opiekunowie
udali się na kolację.
Trzeciego, ostatniego dnia konkursu, o 900 uroczyście rozpoczęto Finał.
Po kwadransie odbyła się pierwsza tura części ustnej. Po
dwudziestominutowej przerwie wysłuchano druga część uczestników. Od
1300 do 1430 uczestnicy jedli obiad, a jury oceniało starania młodzieży. Po
obiedzie i naradach sędziów swój talent pokazali młodzi aktorzy z
dziecięcego zespołu teatralnego. O godzinie 1500 autorzy najlepszych
prac pisemnych i wypowiedzi ustnych zaprezentowali się jeszcze raz.
W końcu nadeszła długo wyczekiwana chwila. Jury ogłosiło wyniki
i wręczyło nagrody laureatom. Później wystąpili organizatorzy
i zaproszeni goście. Konkurs zakończył się o godzinie 1630.
Cale przedsięwzięcie było niewątpliwie bardzo udane.
Organizatorzy zatroszczyli się o zapewnienie zajęcia zarówno uczniom,
jak i opiekunom. Prowadzący wykłady i warsztaty potrafili przyciągnąć
uwagę. Również zakwaterowanie było znakomite. Najważniejsze jest
jednak to, ze młodzież z całego kraju mogła lepiej poznać ojczysty język
oraz zaprzyjaźnić się, wymienić doświadczeniami z rówieśnikami ze
wszystkich stron Polski.

