Słowa są skrzydłami myśli
Słowa są skrzydłami myśli – zdanie to było mottem jubileuszowego X Powiatowego
Konkursu z Języka Polskiego ,,Granice mojego języka są granicami mojego świata”,
kierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego. Niemal
od początku istnienia imprezy współpracują przy jej organizacji katedry polonistyczne
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

X edycja konkursu (2016 r.) – dr Jarosław Pacuła podczas przemówienia powitalnego

Konkurs, w którym corocznie uczestniczy młodzież z jedenastu liceów i techników,
cieszy się dużym zainteresowaniem – każdego roku bierze w nim udział kilkaset osób
(w ostatniej edycji wzięło udział 398 osób ze szkół w Kętach, Zatorze, Chełmku i
Oświęcimiu). Zmagania mają dwa etapy: wewnątrzszkolny i międzyszkolny, przy czym
oba poziomy polegają na zmierzeniu się uczestników z zadaniami dotyczącymi
współczesnej polszczyzny. Jak co roku, autorem zadań konkursowych jest dr
Jarosław Pacuła, adiunkt w Katedrze Teorii i Praktyk Komunikacji, odpowiedzialny
również za koordynowanie działań ze strony uczelni, z kolei opiekę metodyczną nad
konkursem sprawują: mgr Dorota Oleksy-Kurek – pomysłodawczyni przedsięwzięcia,
doradca metodyczny z języka polskiego przy Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
oraz mgr Maria Nitka – nauczyciel konsultant w Małopolskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i dyrektor wadowickiej delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty.
Tradycją stało się, że pracownicy bielskiej polonistyki podczas uroczystej gali

rozdania nagród wygłaszają wykłady poświęcone polskiej kulturze, literaturze i
różnym zjawiskom komunikacji medialnej. Z prelekcjami zagościli już: prof. Stanisław
Gębala, dr Beata Raszewska-Żurek, dr Robert Pysz, prof. Kalina Bahneva i –
kilkukrotnie na prośbę uczestników konkursu – dr Tomasz Bielak.

Na zdjęciu: dr Tomasz Bielak (w trakcie spotkania wygłosił wykład Czego od nas chcą obrazy? I czy w ogóle
czegoś chcą?), dr Jarosław Pacuła i mgr Maria Nitka

Odbywający się już od dziesięciu lat konkurs ma swoją rangę, o czym świadczy nie
tylko niesłabnąca popularność wśród uczniów i nauczycieli, ale również ciągłe
obejmowanie go patronatem przez: Starostę Oświęcimskiego, Małopolskiego
Kuratora Oświaty i Wydawnictwo „Stentor”.

VIII edycja konkursu (2014 r.) – dr Robert Pysz podczas wykładu Układ z wampirem. Motywy gotyckie we
współczesnej kulturze popularnej

