
Dobra praktyka – formularz zgłoszeniowy 

Metryczka dobrej praktyki 
 

1.  Nazwa szkoły:  I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego 
 

2.  Powiat/gmina:  Włoszczowski 
 

3.  Dyrektor szkoły:   
Bożena Kaczor 

4.  Dane adresowe:  
 

  Tel. 
413942412

Fax 
413945150 

e‐mail 
lo_wloszczowa@poczta.onet.pl

5.  Dyrektor, nauczyciel 
lub przedstawiciel 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
zgłaszający dobrą 
praktykę: 

Bożena Kaczor – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego                
im. gen. Władysława Sikorskiego 

 

6.  Ramy współpracy z 
ŚCDN:  

Nazwa wspólnego 
przedsięwzięcia, 
inicjatywy itp.: 

Turniej Sprawności 
Językowej 

Nauczyciel konsultant ŚCDN – partner we 
współpracy: 

Lidia Pasich ‐ nauczyciel konsultant 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach 

Charakterystyka dobrej praktyki  
 

7..  Tytuł dobrej praktyki:  X Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej 
 

8.  Przedmiot lub 
działanie 
ponadprzedmiotowe: 

Język polski/ doskonalenie kultury języka polskiego 

9.  Poziom edukacyjny:   Szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne 
 

10.  Cała szkoła lub klasa:  Klasa medialno‐ społeczna IIIa oraz  
93 uczestników turnieju z 33 szkół z województwa świętokrzyskiego 

11.  Czas/okres realizacji 
zadania:  

Luty – marzec 2016 r 

12.  Cele dobrej praktyki:  1) popularyzowanie poprawnych form i norm polszczyzny, 
2) doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, 
3) upowszechnianie  wysokiej  świadomości  i  kultury  języka 

polskiego, 
4) promowanie uczniów sprawnych językowo, 
5) uświadomienie ważnej roli języka ojczystego w życiu człowieka 

i narodu, 
6) pozyskiwanie partnerów w krzewieniu kultury języka, 
7) upowszechnianie celów i zadań Tygodnia Kultury Języka. 

13.  Opis pomysłu: 
 

Turniej  Sprawności  Językowej  we  Włoszczowie  ma 
ponaddwudziestoletnią  tradycję  wzbogacaną  każdego  roku  o  nowe 
innowacyjne  elementy,  proponowane  przez  uczniów  klas medialno‐ 
społecznych.    W  tym  roku  na  hasło  rozgrywek  turniejowych 
organizatorzy wybrali myśl przewodniczącego Rady  Języka Polskiego  ‐ 
profesora  Andrzeja  Markowskiego  …  należy  upowszechniać  wzory 



dobrej polszczyzny,(…)gdyż  język    jest wartością  i trzeba o niego dbać. 
Profesor  Andrzej  Markowski    był  gościem  szczególnym,  którego  
zadaniem  było    podkreślenie  potrzeby  troski  o  język  ojczysty.  Jego 
wykład wzbudził    szczególne zainteresowanie młodych użytkowników 
języka. W  gali    finałowej  uczestniczyła      Lidia  Pasich    z  ŚCDN,  która 
przybliżyła idee Tygodnia Kultury Języka  oraz historię włoszczowskiego 
turnieju  od  początku  –  od  lat  dziewięćdziesiątych,  kiedy miał  rangę 
gminną.  Rangę  imprezy    podkreśliło  przybycie  dr.  Bartłomieja 
Dorywalskiego  –  przedstawiciela  Wojewody  Świętokrzyskiego  i  
Andrzeja  Łukasika  –  przedstawiciela  Marszałka  Województwa 
Świętokrzyskiego.  Obydwie  instytucje  objęły  turniej  patronatem 
honorowym  i wsparciem  finansowym  przeznaczonym  na  organizację 
wykładu  i  zakup  atrakcyjnych  nagród.  Patronat  merytoryczny 
zapewniły  Świętokrzyskie  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli  i  
Polonistyka, na łamach której opublikowano wyniki badania mającego  
na  celu  sprawdzenie,  jaki  jest  stosunek  Polaków  do  ich  ojczystego 
języka. Badanie to przeprowadziła w dniach od 18 do 23 lutego 2016 r 
z okazji Międzynarodowego Dnia  Języka Ojczystego   młodzież  z klasy 
IIIa  według  pytań  opracowanych  przez  Radę  Programową  Języka 
Polskiego.  W  ankiecie  wzięło  udział  338  osób  z  powiatu 
włoszczowskiego:  pracownicy  Urzędu  Gminy Włoszczowa,  Starostwa 
Powiatowego  Włoszczowa,  czytelnicy  Pedagogicznej  Biblioteki 
Wojewódzkiej‐  oddział  we  Włoszczowie,  uczniowie  i  nauczyciele    I 
Liceum  Ogólnokształcącego  im.  gen.  Władysława  Sikorskiego, 
Publicznego  Gimnazjum  Nr  1,  Publicznego  Gimnazjum  Nr  2  we 
Włoszczowie, Publicznego Gimnazjum w Krasocinie. Wyniki ankiety, w 
postaci wykresów  kołowych  i  komentarza,    zaprezentowano,  oprócz 
Polonistyki,  na  stronach  internetowych  Powiatu  Włoszczowskiego,  I 
LO, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.  
Sam  turniej    był    realizowany  w  dwóch  etapach:  szkolnym  i 
wojewódzkim. Za organizację etapu szkolnego odpowiadali nauczyciele 
języka  polskiego  w  danej  szkole,  za  etap  wojewódzki  odpowiadał 
Organizator.    Do  etapu  wojewódzkiego  szkoły  zgłaszały  uczniów  do 
jednej lub dwóch kategorii: 

a) kategoria  Konkurs poprawnych norm i form ‐  dwóch uczniów 
reprezentowało    daną  szkołę  ‐  stanowili  oni    jeden  zespół, 
wspólnie  rozwiązywali  test  językowy  ułożony  przez  prof. 
Andrzeja  Markowskiego.  Wspólna  praca  służyła  umacnianiu 
świadomości językowej. 

b) kategoria Czytam, więc rozumiem – jeden uczeń reprezentował  
dany typ szkoły,   rozwiązywał zadania ułożone     przez p. Lidię 
Pasich. 

Po testach pisanych równocześnie w dwóch kategoriach konkursowych 
wszystkich  uczestników  zapraszono  na  wykład  prof.  zw.  dr  hab. 
Andrzeja  Markowskiego  związany  z  ciekawymi  zjawiskami  we 
współczesnej polszczyźnie.  
Widzowie  również  mieli  okazję  sprawdzić  swoją  znajomość 
poprawnych  form  i  norm:  chętni  wyjaśniali  znaczenie  związków 
frazeologicznych,  dobierali  właściwe  formy  liczebników,  poprawiali 
błędy  językowe  w  wyrażeniach,  czytali  skrętacze  językowe.  Ze 
skrętaczami  zmierzyli  się doradca Wojewody B. Dorywalski  i doradca 
Marszałka  Andrzej  Łukasik.  Licealiści  prowadzili  galę  finałową, 



wdrażając się do  roli konferansjerów. Kolejni  licealiści odegrali scenki 
ośmieszające  naszą  modę  na  stosowanie  wulgaryzmów  i  nic 
nieznaczących słów – kluczy czy wszechobecnych anglicyzmów. 
Ponaddwustuosobowa widownia  i uczestnicy  rozgrywek  turniejowych 
bardzo  dobrze  się  bawili  językiem  ojczystym,  uświadamiając  sobie 
potrzebę troski o to, jak i co mówimy i piszemy. 

14.   Sposób realizacji:   Organizator  –    nauczyciele  języka  polskiego  I  LO  we  Włoszczowie  
rozesłali    regulamin  konkursu  do  szkół    w  województwie 
świętokrzyskim,  których  zadaniem  było  zainteresować  uczniów 
festiwalem  polszczyzny  i  zgłosić  ich  po  przeprowadzeniu  eliminacji 
szkolnych. W tym samym czasie uczniowie klasy medialno‐ społecznej 
ułożyli  zadania  dla  publiczności,    przygotowali  scenki  językowe 
obnażające  niepoprawne  nawyki  językowe,  wybrali  ciekawostki 
gramatyczne  i  przeprowadzili  badanie  stosunku  Polaków  do 
polszczyzny.                                                                                      Cechą 
wyróżniającą  festiwal  polszczyzny   we Włoszczowie    jest  fakt,  że   w 
organizację,  oprócz  instytucji  wojewódzkich  i  samorządowych,  
włączają się  miejscowi przedsiębiorcy. Po raz dziesiąty turniej wsparło  
finansowo 5  lokalnych  firm,   dla których     organizatorzy przygotowali 
podziękowania za 10‐letnie wspieranie finansowe. 

15.  Uzyskane efekty, w 
tym wartość dodana, 
możliwość 
wykorzystania 
sprawdzonych 
doświadczeń: 

Zaangażowanie  i współpraca wielu instytucji i firm. 
Zaangażowanie  uczniów  klasy  medialno‐  społecznej  w  organizację 
różnych form turnieju. 
Rywalizacja połączona z zabawą w rozgrywkach turniejowych, w tym: 
‐  Czytam,  więc  rozumiem  –  zmierzenie  się  uczestników    z    pracą  z 
tekstem  jak  w  I  części  egzaminu  maturalnego  na  poziomie 
podstawowym  i  egzaminu  gimnazjalnego  –  odpowiednio  do  typu 
szkoły, 
‐  Konkurs  poprawnych  norm  i  form  –  trening  form  porawnej 
polszczyzny. 
W/w umiejętności są niezbędne każdemu Polakowi, ponieważ szeroko 
rozumiana  kultura  języka  polskiego  powinna  być  obowiązkowym 
wyposażeniem  użytkowników języka ojczystego. 

16.  Partnerzy lub 
instytucje 
wspomagające 
realizację działania: 

 Rada Języka Polskiego 

 Wojewoda Świętokrzyski 

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

 Starosta Włoszczowski 

 Burmistrz Gminy Włoszczowa 

 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

 Fundacja I Liceum we Włoszczowie 

 Strunobet Migacz 

 Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych 

 TransBud Michałek   

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 

 My Center 

17.  Załączniki (materiał 
do opublikowania na 
stronie): 

Logotyp turnieju 
Skan artykułu  z Polonistyki 
Zdjęcia z turnieju 

Wyrażam zgodę na opublikowanie przykładu dobrej praktyki na stronie internetowej ŚCDN w 
Kielcach. 
Miejscowość i data  



Włoszczowa, 4 lipca 2016 r                                                          Podpis dyrektora szkoły/placówki 
                                                                                                                  Bożena Kaczor 
 

 


