KONKURS KRASOMÓWCZY „NIE TYLKO POZNAŃSKIE KOZIOŁKI”
„Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa” - pisał mistrz słowa Juliusz Słowacki. Ta idea przyświeca też młodym
krasomówcom. Od 2012r. gromadzą się oni na Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym „Nie tylko poznańskie koziołki....”, organizowanym przez Towarzystwo
Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego.
Miłośnicy pięknego słowa i sztuki retorycznej sięgają po tematy związane z ich ojczyzną najbliższą, a ponieważ w konkursie uczestniczą nie tylko
Poznaniacy, ale i goście z różnych stron kraju, w wystąpieniach krasomówczych snute są opowieści nie tylko o stolicy Wielkopolski. Dzieje się tak w pierwszym
etapie, wystąpienia finałowe obejmują bowiem już wyłącznie tematykę poznańską. Dzieci i młodzież z innych miejscowości poszukują więc materiałów o naszym
mieście, poznają je i opowiadając o nim, pozwalają wzbogacić wiedzę o Poznaniu, zarówno przybyszom, jak i rodowitym Poznaniakom.
W konkursie są prezentowane teksty autorskie, a ich wartość merytoryczną, kompozycyjną i językową oraz umiejętności retoryczne ocenia 8-osobowa
Komisja.
W tym roku, w grudniu, odbywa się kolejna edycja tego konkursu. Startuje w nim 75 osób, w 4 kategoriach: nauczania początkowego, starszych klas szkoły
podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich, oprócz Poznaniaków, są stali bywalcy z Tczewa, Nowych Skalmierzyc i Ostrowa
Wielkopolskiego, są także goście z Gorzowa i Trzciela, Szczecina i Czaplinka, Golubia-Dobrzynia i Radziejewa.
Są wśród nich też krasomówcy, znakomici laureaci tegorocznych ogólnopolskich konkursów krasomówczych w Legnicy i Golubiu-Dobrzyniu: tczewianin
Bartosz Miler, zdobywca I miejsca w kategorii szkół podstawowych, oraz reprezentantka Radziejowia z woj. kujawsko-pomorskiego Magdalena Kwiatkowska,
zdobywczyni II miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie to realizowane było wielokrotnie ze środków publicznych Miasta Poznania przekazanych
w drodze konkursu.
Zdjęcia:
Tabl.1-2: Uczestnicy i Laureaci kolejnych Edycji Konkursu Krasomówczego.
Tabl.3: 1. Jeden z Laureatów. Na scenie Członek Komisji, Pan mgr Mariusz Polarczyk - Wiceprezes TMMP. 2. Laureatki Konkursu Krasomówczego. 3. Nagrodę wręcza Pani
mgr Danuta Żurkiewicz - Członkini Zarządu TMMP, pomysłodawczyni Konkursu Krasomówczego. 4. Występ dudziarza Piotra Góreckiego.
Tabl.4: 1. Nagrodę wręcza śp. mgr Pani Krystyna Srokówna - Członkini TMMP. 2. Członkowie komisji sędziowskiej: (od lewej ) Pan Krzysztof Gmerek, Pan Mariusz Polarczyk
- Wiceprezesi Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Pani mgr Anna Sarbak - Przewodnicząca Rady Osiedla Jeżyce. 3. Na scenie Pan Mariusz Polarczyk i śp. Pani Krystyna
Srokówna. 4. Młodzieżowa komisja sędziowska: Piotr Górecki, Joanna Żurawska, Joanna Żółkiewska.

