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Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Gren-
zen meiner Welt1. (Granice mego jêzyka, oznaczaj¹
granice mego �wiata). My�l Ludwiga Wittgensteina
austriackiego filozofa, rozwin¹³ profesor Jan Miodek
pisz¹c: �Przez jêzyk poznajemy i porz¹dkujemy ca³¹
rzeczywisto�æ. My�limy te¿ w jêzyku. Szablonowy, ubogi
i nieporadny jêzyk � to p³ytkie i schematyczne my�lenie.
Praca nad jêzykiem, jest zatem prac¹ nad my�l¹, nad
formatem intelektualnym�2.

We wspó³czesnym �wiecie ka¿dy obywatel potrze-
buje wielu kompetencji kluczowych, by ³atwo przys-
tosowaæ siê do szybko zmieniaj¹cego siê �wiata. Ko-
mpetencje kluczowe to te, których wszyscy potrzebuj¹
do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym
obywatelem, integracji spo³ecznej i zatrudnienia.
Okre�lono osiem kompetencji kluczowych. Pierwsza
z nich to, porozumiewanie siê w jêzyku ojczystym
i w³a�nie tej kompetencji chcia³bym po�wiêciæ niniejszy
artyku³.

Próbuj¹c uszczegó³owiæ tê kompetencjê, nale¿y
wyja�niæ, i¿ jest to zdolno�æ wyra¿ania i interpretowania
pojêæ, my�li, uczuæ, faktów i opinii w mowie i pi�mie
(rozumienie ze s³uchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz
jêzykowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej form-
ie w pe³nym zakresie kontekstów spo³ecznych i kultur-
owych � w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie
wolnym. Kompetencja komunikacyjna jest wynikiem
opanowania jêzyka ojczystego, nieod³¹cznie zwi¹zanego
z rozwojem indywidualnych zdolno�ci poznawczych
umo¿liwiaj¹cych interpretacjê �wiata i relacje z innymi
lud�mi3. Porozumiewanie siê w jêzyku ojczystym wyma-
ga od osoby znajomo�ci s³ownictwa, gramatyki funkc-
jonalnej i funkcji jêzyka. Obejmuje ona �wiadomo�æ
g³ównych typów interakcji s³ownej, znajomo�æ pewnego
zakresu tekstów literackich i innych, g³ównych cech roz-
maitych stylów i rejestrów jêzyka oraz �wiadomo�æ
zmienno�ci jêzyka i sposobów porozumiewania siê
w ro¿nych kontekstach.

Osoby powinny posiadaæ umiejêtno�æ poro-
zumiewania siê w mowie i pi�mie w ro¿nych sytuacjach
komunikacyjnych, a tak¿e umieæ obserwowaæ swój
sposobu porozumiewania siê i przystosowywaæ go do
wymogów sytuacji. Kompetencja ta obejmuje równie¿
umiejêtno�ci rozró¿niania i wykorzystywania ro¿nych
typów tekstów, poszukiwania, gromadzenia i przetwar-
zania informacji, wykorzystywania pomocy oraz
formu³owania i wyra¿ania w³asnych argumentów
w mowie i w pi�mie w przekonuj¹cy sposób. Pozytyw-
na postawa w stosunku do porozumiewania siê w oj-
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czystym jêzyku obejmuje sk³onno�æ do krytycznego i kon-
struktywnego dialogu, wra¿liwo�æ na walory estetycz-
ne oraz chêæ ich urzeczywistniania oraz zainteresow-
anie kontaktami z innymi lud�mi. Wi¹¿e siê to ze
�wiadomo�ci¹ oddzia³ywania jêzyka na innych ludzi oraz
potrzeb¹ rozumienia i u¿ywania jêzyka w sposób pozy-
tywny i odpowiedzialny spo³ecznie4.

Kompetencja o nazwie porozumiewanie siê
w jêzyku ojczystym polega m.in. na czytaniu i s³uchaniu
ze zrozumieniem, wyra¿aniu siê w sposób precyzyjny
i zwiêz³y. Opiera siê na umiejêtno�ci pisania ró¿nych
typów tekstów, oddzielania informacji istotnych od nie-
istotnych, korzystania z dodatkowych materia³ów (no-
tatek, wykresów, map etc.),5  aby napisaæ, zaprezentowaæ
lub zrozumieæ ró¿ne typy przekazów � pisanych i mówio-
nych (mowa, rozmowa, instrukcja, wywiad, debata etc.).

Pytania, które mog¹ pomóc w autorefleksji:
§ kiedy u¿ywam mojego jêzyka ojczystego i czy robiê

to w zadowalaj¹cy sposób?
§ jakich trudno�ci do�wiadczam w komunikowaniu siê?
§ jak sobie z nimi radzê?
§ jak dobrze inni mnie rozumiej¹?
§ w jaki sposób dostosowujê mój poziom znajomo�ci

jêzyka do poziomu innych ludzi?
§ czy czujê siê pewnie w czasie wyst¹pieñ publi-

cznych?
§ czy jestem �wiadomy(a) ró¿norodno�ci jêzyków

i typów komunikowania siê?
§ czy jestem �wiadomy(a) i umiem odczytaæ przeka-

zy niewerbalne?
Joshep Zinker powiedzia³, ¿e �Ka¿da twórczo�æ jest

wyra¿ona ujêtym w zachowaniach rezultatem wielko�-
ci obrazów, fantazji, wyobra�ni i my�li. Jest to proces
p³yn¹cy z têsknoty za bardziej kompletnym i wyrazistym
do�wiadczeniem i ekspresj¹�6.

Owo tworzenie przejawia siê we wra¿liwo�ci na
s³owa, preferencji aktywno�ci zwi¹zanych z czytaniem
i pisaniem. Gardner wskazuje, ¿e uczniowie przejawia-
j¹cy predyspozycje w tej dziedzinie, posiadaj¹ bogate
s³ownictwo, ³atwo�æ w budowaniu wypowiedzi po-
prawnych stylistycznie, s¹ wra¿liwi na brzmienie i wielo�æ
znaczeñ jêzyka. Uczeñ posiadaj¹cy inteligencjê jêzykow¹
(polonistyczn¹) bêdzie wykazywa³ zainteresowanie
jêzykiem i gr¹ s³ów7.

Zdolno�ci jêzykowe mog¹ przejawiaæ siê tak¿e tal-
entem pisarskim. Uczeñ z talentem pisarskim: chêtnie
czyta, robi to ze zrozumieniem i przyjemno�ci¹.
Wyprzedza rówie�ników technik¹ pisania i czytania.
U¿ywa szczegó³ów dla urozmaicenia wypowiedzi. Ma
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bogate s³ownictwo. Postacie jego wymy�lonych historii
wydaj¹ siê prawdziwe, s¹ wra¿liwe na uczucia innych.
Opowiadaj¹c o czym� nie traci w¹tku, trzyma siê jed-
nego tematu.

Wa¿nym ogniwem rozwoju kompetencji, zain-
teresowañ polonistycznych jest nauczyciel � opiekun �
mistrz. Psychologowie twierdz¹, i¿ kreatywno�æ tkwi
w ka¿dym cz³owieku, tylko jedni potrafi¹ j¹ w sobie
odnale�æ i siê otworzyæ na �wiat, a inni siedz¹ cichutko
i czekaj¹ na odpowiedni moment. Szko³a to pierwsze �
i niekiedy jedyne � miejsce gdzie odkrywa siê i rozwija
kreatywno�æ ucznia8. Nauczyciel musi zadbaæ o to, by
uczeñ mia³ o czym mówiæ, a tak¿e stworzyæ takie warun-
ki, które pobudz¹ chêæ
wypowiadania siê ucznia
� to na pocz¹tku. Nie do-
konuje siê to mechanicznie
i proces ten wymaga od
nauczyciela ró¿nych za-
biegów, które pobudz¹
wyobra�niê ucznia po-
przez rysunek, melodiê,
zabawê i wyst¹pi¹ w po-
staci ustnej, czy pisemnej.

Istotny jest fakt od-
powiedniego doboru �rod-
ków, metod oraz form
rozwoju tej kreatywno�ci
� w tym przypadku �
kreatywno�ci polonistyc-
znej. Dobór form i metod
zale¿y od nauczyciela,
który musi najpierw
w sobie wzbudziæ kreaty-
wno�æ, aby móc zaraziæ
ni¹ swoich uczniów. Wa-
¿nym elementem sukcesu szko³y jest spotkanie �odpow-
iedniego ucznia z odpowiednim nauczycielem�. Chodzi
o po³¹czenie energii i dociekliwo�ci ucznia z pasj¹
i zaanga¿owaniem nauczyciela. Za sposób organizacji
sfery, w której odbêdzie siê to spotkanie odpowiada
dyrekcja szko³y. To na niej spoczywa ciê¿ar zapewnien-
ia takich warunków, aby te spotkania by³y jak najbardz-
iej efektywne bez wzglêdu na to, czy bêd¹ to zajêcia
organizowane poza systemem klasowo-lekcyjnym, czy
zwi¹zane ze wsparciem dla nauczycieli, którzy doskonal¹
swoje umiejêtno�ci9.

G³ówn¹ form¹ aktywno�ci uczniów w zakresie
edukacji polonistycznej jest ekspresja werbalna, gdzie
o�rodkiem wyrazu jest s³owo mówione lub pisane.
Wprawdzie dziecko opanowuje jêzyk przez na�ladow-
anie, ale nie jest to bierne kopiowanie tego, co s³yszy do

doros³ych. Wypowied� ucznia jest konstrukcj¹ osób
a mówienie � dzia³alno�ci¹ o cechach twórczych.

Aby umo¿liwiæ uczniowi twórcze pos³ugiwanie siê
jêzykiem, powinny byæ spe³nione takie warunki jak: po-
czucie swobodnego wypowiadania siê, zwi¹zane z przy-
jemnymi prze¿yciami na lekcji i werbalnym �otwiera-
niem siê� ucznia. Pierwsze próby zwi¹zane z nowym
typem wypowiedzi powinny mieæ charakter odkrywa-
nia mo¿liwo�ci z wykorzystaniem zgromadzonych
do�wiadczeñ jêzykowych, a nie stanowiæ przeszkody
trudne do pokonania. Nale¿y tak formu³owaæ tematy
wypowiedzi ucznia, aby nie tylko dawa³y faktyczn¹ swo-

bodê w ich ujêciu, ale tak¿e
pobudza³y indywidualn¹
refleksjê dziecka, ka¿dy
temat powinien byæ sen-
sowny z punktu widzenia
ucznia, tak aby i akty-
wno�æ jêzykowa by³a umo-
tywowana wewnêtrznie10.

Nauczyciel powinien
przestrzegaæ autonomii
wypowiedzi ucznia, czyli
szanowaæ jego prawo
niewypowiadania siê na
okre�lone tematy lub
w okre�lonej formie. Po-
budzanie aktywno�ci i in-
wencji twórczej uczniów
w zakre-sie edukacji polo-
nistycznej mo¿na reali-
zowaæ poprzez:
§ ekspresjê mówion¹: re-
feraty i dyskusje, gry ek-
spresyjne, gry mówione,
z którymi ³¹cz¹ siê czêsto
inne rodzaje ekspresji: mi-
miczne, pantomimiczne,
plastyczne, muzyczne.

§ ekspresjê pisan¹: tekst swobodny, tekst z obserwacji
pisany, tekst twórczy.
Wymienione formy aktywno�ci i inwencji twórczej

w zakresie edukacji polonistycznej powinny siê wzajem-
nie wspieraæ i uzupe³niaæ, gdy¿ tylko wówczas mog¹
zapewniæ uczniowi opanowanie umiejêtno�ci wprawnego
pos³ugiwania siê mow¹11.

Uczniowie s¹ wra¿liwymi twórcami, s¹ pomys³owi
i ciekawi �wiata. Dziêki aktywno�ci twórczej poznaj¹
lepiej otaczaj¹c¹ rzeczywisto�æ. Twórcza aktywno�æ jest
jednocze�nie przejawem poziomu ich rozwoju i czynni-
kiem ten rozwój stymuluj¹cym. Szczególnie lekcje
edukacji polonistycznej stwarzaj¹ warunki do aktywno�ci
i inwencji twórczej uczniów12.

Pytania, które mog¹ pomóc w autorefle-
ksji w zakresie kompetencji porozu-
miewanie siê w jêzyku ojczystym:
§ kiedy u¿ywam mojego jêzyka ojczystego

i czy robiê to w zadowalaj¹cy sposób?
§ jakich trudno�ci do�wiadczam w komu-

nikowaniu siê?
§ jak sobie z nimi radzê?
§ jak dobrze inni mnie rozumiej¹?
§ w jaki sposób dostosowujê mój poziom zna-

jomo�ci jêzyka do poziomu innych ludzi?
§ czy czujê siê pewnie w czasie wyst¹pieñ

publicznych?
§ czy jestem �wiadomy(a) ró¿norodno�ci

jêzyków i typów komunikowania siê?
§ czy jestem �wiadomy(a) i umiem odczytaæ

przekazy niewerbalne?
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***
Formy wspierania i rozwijania kreatywno�ci

polonistycznej w Gimnazjum nr 3 oraz II Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w S³upsku.

W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2 w S³u-
psku motywuje siê uczniów do ró¿norakich form akty-
wno�ci polonistycznej, oto kilka z nich.

Projekt edukacyjny. Projekt edukacyjny jako
metoda pracy z uczniem wskazany jest wielokrotnie
w nowej podstawie programowej. W zalecanych
warunkach i sposobie realizacji przedmiotu jêzyk pols-
ki na III etapie edukacyjnym mówi siê: �Nauczyciel na
III etapie edukacyjnym odwo³uje siê do umiejêtno�ci
i wiedzy, które uczeñ zdoby³ w szkole podstawowej.
Wprowadzaj¹c nowe tre�ci nauczania, powinien wyko-
rzystywaæ miêdzy innymi metody aktywizuj¹ce, np. dys-
kusja i debata, drama, projekt edukacyjny, happening.
Samodzielne, aktywne i �wiadome wykonywanie zadañ
pomo¿e uczniom przyj¹æ poznawane tre�ci jako
w³asne�13. Tak wiêc tu, wprost wskazany jest projekt
edukacyjny, jako metoda zalecana w pracy z uczniem.
Warto o tym pamiêtaæ, poniewa¿ nowa formu³a egzaminu
gimnazjalnego pierwszoklasistów z du¿ym prawdopodo-
bieñstwem obejmowaæ bêdzie równie¿ uczniowski pro-
jekt edukacyjny.

Z kolei w zakresie przedmiotu jêzyk polski �Nau-
czyciel na IV etapie edukacyjnym odwo³uje siê do umie-
jêtno�ci i wiedzy, które uczeñ naby³ na wcze�niejszych
etapach edukacyjnych. Wprowadza go w �wiat kultury
wysokiej, uczy powa¿nej, kompetentnej, otwartej na
ró¿ne sensy lektury tekstów. Inspiruje do dojrza³ej refle-
ksji wyp³ywaj¹cej z poznawania dzie³. Zwraca uwagê
na kulturê wspó³czesn¹, popularn¹, nowoczesne �rodki
przekazywania informacji w kontek�cie tradycji. Stwarza
warunki do rozwoju niezale¿no�ci umys³owej ucznia
poprzez stawianie mu zadañ wymagaj¹cych samodziel-
no�ci w docieraniu do �róde³ informacji i zachêca do
lektury utworów spoza szkolnego wykazu�. Tutaj
wyj¹tkowo du¿y nacisk po³o¿ony jest na samodzielno�æ
ucznia, a praca z m³odzie¿¹ metod¹ projektu jest w du¿ym
stopniu gwarancj¹ owej samodzielno�ci. My�lê, ¿e ilu
nauczycieli jêzyka polskiego, tyle mo¿e byæ pomys³ów
na pracê z uczniami metod¹ projektu. Przedstawiê jed-
nak kilka propozycji, które mog¹ staæ siê inspiracj¹ do
w³asnych poszukiwañ:
a) praca z tekstem literackim: (geneza utworu, gatunek,

kontekst historyczno-literacki, wymiar estetyczny,
filozoficzno-spo³eczny, zwi¹zek z biografi¹ autora,
analiza teoretyczno-literacka, problematyka, warto�-
ci aprobowane przez autora)

b) praca z dzie³em filmowym;
c) usystematyzowanie wiedzy z gramatyki, ortografii

lub usystematyzowanie wiedzy z interpunkcji;

d) popularyzacja czytelnictwa (prezentacja ulubionej
ksi¹¿ki, wiersza, organizacja wieczoru poezji itp.);

e) podnoszenie kompetencji jêzykowych (konkurs kra-
somówczy na temat�, popularyzacja przyk³adów
piêknej polszczyzny, itp.);

f) organizacja �Tygodnia z �.�
g) realizacja przedsiêwziêcia: �Twórca i jego dzie³o � ��

Zachêcam do pracy metod¹ projektu edukacyjnego,
tym bardziej, i¿ metoda ta zosta³a wpisana w now¹ pod-
stawê programow¹ i mo¿e byæ �ród³em satysfakcji oraz
inspiracji dla ucznia i nauczyciela.

Drug¹ form¹ aktywno�ci polonistyczn¹ jest re-
dakcja gazety szkolnej. W szkole ukazuj¹ siê dwie
gazety. Pierwsza nosi tytu³ �Szkolny bigos� i redagowa-
na jest przez uczniów gimnazjum. Drug¹ � �A Capito�
� przygotowuj¹ uczniowie liceum. Oba periodyki opra-
cowuj¹ ko³a dziennikarskie, których celem jest:
§ wszechstronny rozwój uczniów,
§ rozbudzanie zainteresowañ i zdolno�ci polonisty-

cznych,
§ kszta³cenie postaw kreatywnych,
§ zapoznanie z prac¹ dziennikarza i zasadami

obowi¹zuj¹cymi w tym zawodzie,
§ doskonalenie umiejêtno�ci komunikowania siê,
§ korzystanie z ró¿nych �róde³ informacji (encyklope-

die, s³owniki, prasa, radio, telewizja),
§ doskonalenie umiejêtno�ci czytania ze zrozumieniem,
§ rozwijanie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê ró¿nymi

formami wypowiedzi pisemnych,
§ doskonalenie umiejêtno�ci poprawnego pos³ugiwania

siê jêzykiem pod wzglêdem ortograficznym, stylisty-
cznym i gramatycznym,

§ przygotowanie uczniów do �wiadomego i krytycz-
nego odbioru przekazów medialnych,

§ rozwój wyobra�ni, fantazji, ekspresji artystycznej,
§ wykorzystanie programów i technik komputero-

wych.

�wie¿ym, bo tegorocznym pomys³em, jest utworze-
nie szkolnego radia. Audycje emitowane s¹ raz
w miesi¹cu podczas dnia otwartej szko³y. Celem szkol-
nego radia jest wspieranie uczniów w konstruowaniu
obrazu �wiata i siebie podczas interakcji ze �rodowiski-
em. Rozwój umiejêtno�ci porozumiewania siê z lud�mi
poprzez doskonalenie kompetencji jêzykowej uczniów
(szczególnie doskonalenie umiejêtno�ci mówienia),
a tak¿e przygotowanie ich do uczestniczenia w spo³e-
czeñstwie obywatelskim. Bardzo wa¿nym celem jest
wspieranie procesu przyswajania jêzyka w zakresie
rozwijania umiejêtno�ci mówienia oraz ukierunkowanie
twórczo�ci uczniów na efektywne æwiczenia jêzykowe,
�Praca� w szkolnym radiu to stworzenia interaktywnych
�rodowisk uczenia siê, zapewniaj¹cych praktykê
jêzykow¹, a tak¿e nabywanie umiejêtno�ci uczenia siê
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(poprzez stymulowanie zmys³ów w zró¿nicowanym �ro-
dowisku edukacyjnym)14.

W bie¿¹cym roku szkolnym kilka klas zorganizowa³o
Dzieñ Kultury S³owa. Celem g³ównym tego przedsiêw-
ziêcia by³o promowanie grzeczno�ci, kultury osobistej
i kultury s³owa, które s¹ wymogiem stawianym w szkole.
W�ród celów programu jêzyka polskiego w szkole,
w zakresie nauki o jêzyku, autorzy wymieniaj¹ miêdzy
innymi: wyrabianie dba³o�ci o kszta³t jêzykowy wypo-
wiedzi mówionej i pisanej nie tylko na lekcjach jêzyka
polskiego, kszta³cenie umiejêtno�ci dostrzegania jêzyko-
wych sposobów oddzia³ywania na odbiorcê15. Dzieñ Kul-
tury S³owa jest prób¹ wywo³ania refleksji u uczniów nad
ich kultur¹ osobist¹, kultur¹ s³owa i uzyskania informacji
zwrotnej na temat podstawowej znajomo�ci zasad
postêpowania i w³a�ciwego pos³ugiwania siê s³owem,
co warunkuje w³a�ciwe zachowanie siê jêzykowe.

Wa¿n¹ form¹ aktywno�ci polonistycznej, w ram-
ach rozwijania kompetencji kluczowych, jest udzia³
uczniów w konkursach � zarówno tych szkolnych,
jak i o szerszym zasiêgu. Szko³a od lat, inicjuje i orga-
nizuje wiele ró¿norodnych konkursów polonistycznych,
m.in.: Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Adama
Mickiewicza, turniej Czy znasz jêzyk ojczysty?, Konkurs
na limeryk.

Celów tych konkursów jest wiele m.in.:
§ prezentowanie nigdzie dot¹d niepublikowanych

wierszy lub utwór proz¹ dowolny temat,
§ promowanie uczniów uzdolnionych literacko,
§ rozwijanie twórczej ekspresji i wyobra�ni,
§ doskonalenie umiejêtno�ci jêzykowych,
§ pog³êbienie i promowanie wiedzy o S³upsku i regionie,
§ rozbudzanie zainteresowania jêzykiem ojczystym,
§ stworzenie mo¿liwo�ci doskonalenia jêzykowego,
§ u�wiadomienie uczniom potrzeby troski o piêkno

polszczyzny,
§ propagowanie wiedzy z zakresu poprawno�ci i kul-

tury jêzyka,
§ umo¿liwienie pog³êbiania przez uczniów indywidu-

alnych zainteresowañ jêzykowych,
§ stworzenie warunków do intelektualnego wysi³ku

i dobrze pojêtej rywalizacji miêdzy uczniami.

M³odzie¿ gimnazjum i liceum � ze wzglêdu na swoje
zainteresowania � jest niezmiernie aktywna w konkur-
sach polonistycznych organizowanych przez inne
placówki. Nasi uczniowie bior¹ udzia³ miêdzy innymi w:
§ Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym �Polonus

2009�,
§ VIII Konkursie Poetyckim �Cogito ergo sum�,
§ Miêdzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczo�-

ci Dzieci i M³odzie¿y Gimnazjalnej,
§ Olimpiadzie czytelniczej �I Ty b¹d� czytelny,

§ Olimpiadzie ortograficznej �Ortograf�,
§ XVIII Konkursie Literackim Dla Uczniów Wojew-

ództwa Pomorskiego,
§ X Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarski o Laur

S³upskich Kotwic,
§ Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Polskiej,
§ Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym �Reporter�,
§ VII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim,
§ XIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim

�Nadchodz¹ce Pokolenie�,
§ Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzny Polszczyzny,
§ Konkursie Poetycko-Prozatorski �Mi³o�æ-Przyja�ñ,

Dobro� w kategorii: �Poezja w jêzyku polskim�,
§ III Wojewódzkim Konkursie Literackim �Pod oj-

czystym niebem�,
§ I edycji Ogólnopolskiego konkursu na esej socjolog-

iczny �Moje miasto � moja przestrzeñ�,
§ Olimpiadzie Literatury i Jêzyka Polskiego,
§ Konkursie Ortograficznym �Dyktando 2009�,
§ Konkursie literacko-historyczny �Dwie Dwudzies-

toletnie�,
§ IV edycji ogólnopolskiego konkursu �Moje wzrast-

anie ku pe³ni cz³owieczeñstwa�,
§ XIII Wojewódzkim Konkursie Poetyckim im.

K. K. Baczyñskiego,
§ IV Miêdzyszkolnym Konkursie Poetyckim dla Ucz-

niów Szkó³ Ponadgimnazjalnych,
§ IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim �P³yn¹c

pod pr¹d�,
§ XII Wojewódzki Konkurs Poetycki na �Wiersz

o Muzyce�,
§ IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscypli-

narnego �Herbert w oczach m³odych Pomorzan�,
§ III edycji Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego

�Gdañsk w literaturze�.

Celem tych konkursów jest:
§ podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych

uczniów,
§ popularyzacja i utrwalenie wiedzy oraz umiejêtno�-

ci zwi¹zanych z poprawn¹ pisowni¹,
§ stworzenie pozytywnej motywacji sk³aniaj¹cej

uczniów do dba³o�ci o poprawno�æ zapisu,
§ umo¿liwienie zewnêtrznej oceny poziomu wiedzy

i umiejêtno�ci w zakresie ortografii,
§ przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kul-

turze,
§ tworzenie warunków do rozwijania aktywno�ci

twórczej,
§ wzbudzenie zainteresowania doros³ych ekspresj¹ li-

terack¹ m³odzie¿y,
§ rozbudzanie wyobra�ni, wra¿liwo�ci,
§ podkre�lanie talentu dziecka,
§ dowarto�ciowanie tzw. m³odzie¿y trudnej,
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§ umo¿liwienie udzia³u w literackiej zabawie dzieciom
specjalnej troski,

§ rozwijanie etycznej postawy wobec drugiego
cz³owieka, zwierz¹t, przyrody,

§ zachêcenie dzieci i m³odzie¿y do podejmowania te-
matyki morskiej w ró¿nych formach dziennikarskiej
wypowiedzi,

§ u�wiadomienie korzy�ci, zagro¿enia i obowi¹zki jakie
przynosi narodom nadmorskie po³o¿enie ich krajów,

§ przybli¿enie szeroko pojêtej problematyki morskiej
i zachêcenie do jej popularyzacji w �rodowisku pop-
ularyzacja polskiej literatury piêknej,

§ kszta³towanie wra¿liwo�ci na piêkno jêzyka ojczy-
stego,

§ stwarzanie okazji do pracy nad kultur¹ mowy oraz
sztuk¹ interpretacji,

§ promocja osi¹gniêæ uczniów oraz ich opiekunów,
§ stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kul-

turze,
§ zainteresowanie m³odzie¿y szkolnej ró¿nymi formami

reporta¿u,
§ rozwijanie umiejêtno�ci przekazywania relacji

z wydarzeñ, których by³o siê �wiadkiem lub uczest-
nikiem,

§ kszta³towanie cech spostrzegawczo�ci, samodziel-
no�ci, umiejêtno�ci opowiadania o czym� szczegól-
nym,

§ pog³êbianie wra¿liwo�ci spo³ecznej na wydarzenia
maj¹ce miejsce w najbli¿szym otoczeniu,

§ propagowanie polskich tradycji, obrzêdów, kultury
regionalnej jako warto�ci ponadnarodowych

§ szerzenie w�ród m³odzie¿y wiedzy o jêzyku polskim
i miejscu literatury polskiej w Europie (zarówno
w aspekcie historycznym, jak te¿ wspó³czesnym),

§ przygotowanie m³odych ludzi do wyst¹pieñ publi-
cznych.

Na koniec warto wspomnieæ o tym, co napawa nas
szczególna dum¹, a mianowicie udzia³ uczniów Gimnaz-
jum nr 3 im. A. Mickiewicza w S³upsku w Wojewódz-
kim (Kuratoryjnym) Konkursie Jêzyka Polskiego.
Od 2009 roku m³odzie¿ uzyska³a 3 tytu³y finalisty oraz
(tegoroczny) tytu³ laureata. Od 2009 roku mo¿emy siê
te¿ poszczyciæ 7 tytu³ami finalisty Olimpiady Literatury
i Jêzyka Polskiego.

***
Mam to szczê�cie, i¿ pracujê w gronie polonistów,

którzy chc¹ rozwijaæ twórcze zdolno�ci swoich uczniów
oraz s¹ �wiadomi szczególnych uwarunkowañ tych za-
biegów. Nauczyciele ZSO nr 2 w S³upsku stwarzaj¹
m³odzie¿y wiele okazji dla uczestnictwa w dzia³aniach
o zró¿nicowanym charakterze, aby rozpoznaæ i urucho-
miæ ich pok³ady kreatywno�ci. Warto w tym miejscu

odwo³aæ siê do Ken Robinsona, który twierdzi, i¿
�kreatywno�æ � nie jest odrêbn¹ zdolno�ci¹, któr¹
jedni maj¹, a inni nie. Jest funkcj¹ inteligencji �
przyjmuje wiele form, czerpie z wielu ró¿nych zdol-
no�ci i wszyscy mamy ró¿ne twórcze mo¿liwo�ci.
Kreatywno�æ jest mo¿liwa w ka¿dej formie akty-
wno�ci, w jakiej aktywnie zaanga¿owana jest ludz-
ka inteligencja�16.

Polonista XXI wieku wie, ¿e kreatywno�æ jest dy-
namicznym procesem, który wykorzystuje wiele ró¿nych
obszarów do�wiadczeñ i inteligencji danej osoby. Na
koniec trzeba powiedzieæ, i¿ kreatywno�æ domaga siê
�atmosfery, która sprzyja podejmowaniu ryzyka i ekspe-
rymentowania, a nie dusi j¹�. Ka¿da szko³a powinna wiêc
d¹¿yæ do stworzenia uczniom warunków do rozwijania
twórczych zdolno�ci � nie tylko polonistycznych.ö

Mariusz Domañski
dyrektor

II Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami
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im. Adama Mickiewicza w S³upsku
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im. Adama Mickiewicza w S³upsku
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