
W ZACZAROWANYM ŚWIECIE BA ŚNI ANDERSENA 
,,Z ortografią za pan brat” 

  
  Pod tym hasłem 23 lutego 2010 r. w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika 
w Ostroszowicach odbyła  się XIII edycja Gminnego  Konkursu Ortograficznego klas III. 
Wzięło w niej udział 12 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy DzierŜoniów. 
Uczestnicy konkursu, wyłonieni  wcześniej spośród rówieśników w szkolnych eliminacjach, 
przyjechali do Ostroszowic wraz ze swoimi opiekunami.  

W ramach rywalizacji dzieci pisały dyktando oraz rozwiązywały zadania, które 
polegały na wyjaśnianiu zasad pisowni, uzupełnianiu wyrazów brakującymi literami zgodnie 
z obowiązującymi zasadami pisowni, przygotowane przez prowadząca konkurs p. ElŜbietę 
Juziuk – Janicką. 

Jury konkursu, w skład którego wchodzili opiekunowie dzieci oraz pani Maria 
Kirkiewicz z Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Ostroszowicach,  wyłoniło czterech 
laureatów. 

• Najlepszy w rywalizacji okazał się Marek Jaworski  z ZS-P w Ostroszowicach 
(opiekun -  pani  Alicja Najwer). 

• Drugie miejsce przypadło Magdalenie Helon z ZS-P w Ostroszowicach  
(opiekun - pani  Alicja Najwer). 

• Na trzecim miejscu uplasowała się Emilia Adamczyk  z ZS-P w Mościsku  
(opiekun -  pani  Anna Filozof). 

• WyróŜniono takŜe Julię Pytel z ZS-P w Mościsku  (opiekun – pani Anna Filozof ). 
 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody 
ksiąŜkowe ufundowane przez Wójta Gminy DzierŜoniów, Pana Marka Chmielewskiego, 
który osobiście wręczył je laureatom. Opiekunom dzieci za trud włoŜony w ich 
przygotowanie do konkursu wręczono podziękowania w formie dyplomów. Nad atmosferą  
konkursu czuwała dyrektor ZS-P w Ostroszowicach pani Urszula Zając. O poczęstunek dla 
wszystkich uczestników konkursu zatroszczyła się Rada Rodziców ZS – P w Ostroszowicach. 
Laureaci konkursu będą reprezentowali naszą gminę w IX Mi ędzygminnym Konkursie 
Ortograficznym, który odbędzie się 23 marca 2010 r. o godzinie 1000 równieŜ w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Ostroszowicach. Na ten etap organizator serdecznie zaprasza 
laureatów gminnych konkursów ortograficznych  z terenu powiatu dzierŜoniowskiego. 
 

Organizator konkursu składa serdeczne podziękowania Radnym Gminy DzierŜoniów, 
paniom Ewie śuchowskiej – Tobole i Annie Kwiatkowskiej za ufundowanie upominków dla 
uczestników konkursu o raz wszystkim osobom, które pomogły w organizacji konkursu. 
  
  
 
 


