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Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Promocja języka polskiego”, 
który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej 

„Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Językowe łamańce, 
spotkania, słowniki, 

wycieczki – dodane do 
ulubionych! 

 
akończyły się potyczki 
językowe, poszukiwania 

słów, które wyszły z użycia, 
tworzenie słowników i tysiąc 
innych zadań jakie mieli do 
wykonania nauczyciele,  ucz-
niowie i wychowankowie tar-
nowskich placówek oświato-
wych. Jednym słowem dobiegł 
końca projekt „Poznaj i po-
daj dalej” zrealizowany w 
ramach kampanii społeczno- 
edukacyjnej „Ojczysty – do-
daj do ulubionych”. Kam-
panii tej, objętej patronatem 
przez Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego, towa-
rzyszy program „Promocja 
języka polskiego”. Akcja 
społeczna  realizowana przez 
Gminny Ośrodek Kultury i 
wymienione placówki oświa-
towe w Tarnowie Opolskim 
została dofinansowana przez 
Narodowe Centrum Kultury. 
Pozostało tylko zakończyć 
przedsięwzięcie, wręczyć dy-
plomy i nagrody podczas 
Święta Języka Polskiego. A 
także przeprowadzić I Gmin-
ne Dyktando. 

Akcja miała postać 
gry, dlatego na początku 
działań opracowana została 
„Księga gier”, z której opie-
kunowie grup mogli wybrać 
te, które okażą się najbardziej 
przydatne i ciekawe. Wycho-
wawcy, nauczyciele przedmio-
tów i koordynatorka akcji 
utworzyli grupę Przewodni-
ków. To oni stali się „źród-
łem”, od którego rozpoczął się 
„strumień gry”. Poszczególne 
grupy projektowe przekazy-
wały później swoje umiejęt-
ności innym klasom – w ten 
sposób tworzyła się” kaskada 
gier”. Ale cała akcja – to nie 
tylko gry i zabawy językowe. 
To także wiele  wspólnej i in-
dywidualnej pracy. 

Odkrywcy – zaraz na 

początku odwiedzili Oddział 
dla Dzieci GBP w Tarnowie 
Opolskim. Przedszkolaki zos-
tały oprowadzone i zachęcone 
do odwiedzania przez pracu-
jącą tu Marię Deutschmann.  
Nie tylko podczas trwania 
programu, ale jeszcze przed  
jego rozpoczęciem w tarnow-
skim przedszkolu trwała akcja 
głośnego czytania przez zapro-
szonych gości. Przedszkolaki 
wysłuchawszy wielu baśni i 
opowieści zaczęły same ukła-
dać krótkie historyjki. Naryso-
wały później ilustracje do 
stworzonych przez siebie fa-
buł, a rodzice lub starsze ro-
dzeństwo pomogli im wyko-
nać własną, niepowtarzalną 
książeczkę. Spośród gotowych 
egzemplarzy wybrano kilka-
naście najciekawszych, z któ-
rych powstała „Księga baśni i 
opowieści”. Ponieważ Miejska 
Biblioteka Publiczna w Opolu 
obchodziła 60-lecie, a ponadto 
niedawno wprowadziła się do 
nowej pięknej siedziby, posta-
nowiono także grupę Odkryw-
ców włączyć do planowanej 
dla starszych nieco Poszuki-
waczy wycieczki do MBP 
właśnie i dużej księgarni. Wy-
cieczka zachwyciła dzieci, któ-
re po powrocie swoje wrażenia 
zawarły w pięknych koloro-
wych rysunkach. Do przed-
szkolaków wybrała się z wizy-
tą także koordynatorka pro-
jektu Irena Zielonka, która 
przeprowadziła zajęcia „Pol-
ski, polska, polskie – co to 
znaczy?”. O tym, że Poszu-
kiwacze dobrze zrozumieli 
temat zajęć świadczą rysunki 
na których umieszczono min.: 
polską flagę, godło, polskie 
krajobrazy (morze, góry), złotą 
polską jesień, mapę Polski. 
Dzieci spotkały się także z 
dziennikarzem Mariuszem Ja-
rzombkiem, który opowiadał o 
swej pracy, czytał bajki i 
wiersze. 

Poszukiwacze rozpo-
częli swoją pracę od rozmów z 
wychowawczynią o słowach, 

których już się nie używa. 
Więcej na temat „Zapom-
nianych słów” dowiedziały się 
podczas spotkania z dr Mał-
gorzatą Iżykowską, która przy-
gotowała piękną prezentację. 
Dzieci wraz ze swoją panią 
podczas trwania projektu wy-
konały obrazkowy słownik 
takich wyrazów. Jak wspom-
niano wyżej pierwszaki odwie-
dziły opolską MBP oraz 
duuużą księgarnię, gdzie po-
dziwiały piękne kolorowe 
książki w ilościach mogących 
przyprawić o zawrót głowy. W 
bibliotece wspaniale się ba-
wiły i uczyły, podczas intere-
sujących zajęć  przeprowadzo-
nych przez Jadwigę Lech – 
pracującą w „ Pokoju Bajek” 
(Wypożyczalnia dla Dzieci). 
Także u Poszukiwaczy był z 
wizytą dziennikarz. 

Tropicielom przypad-
ły zadania wcale niełatwe. 
Pierwsze z nich – „Nasza 
corrida,  czyli tropimy byki” 
zajęło im sporo czasu. „Tro-
pienie” najczęściej popełnia-
nych błędów i tworzenie 
planszy „Zawsze tylko TAK” 
okazało się całkiem poważ-
nym wyzwaniem.  Jeszcze tru-
dniejsze było opracowanie ma-
py  gminy z zaznaczeniem 
różnorodnych nazw miejsco-
wych, z których wiele nie jest 
znanych młodszemu pokole-
niu. W opracowaniu tego 
tematu miał pomóc czwarto-
klasistom wykład dr Moniki 
Choroś  „Historia miejscowoś-
ci w nazwach zawarta”. Wraz 
z gimnazjalistami Tropiciele 
pojechali na wycieczkę do 
Rogowa, gdzie w tamtejszym 
zamku mieści się Oddział 
Zbiorów Specjalnych Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicz-
nej. Po wycieczce, na spotka-
niu z dziennikarzem, ucznio-
wie napisali krótki artykuł do 
wkładki młodzieżowej  „Bez 
Tytułu”, która zawarta jest w 
bieżącym numerze naszej 
gazetki gminnej. 

W wyjeździe do Ro-

gowa  brali udział także Twór-
cy - najstarsza z „projekto-
wych” grup. Ogólnie rzecz 
ujmując, gimnazjaliści  zajmo-
wali się problemem rozwoju 
języka, zmianami w nim za-
chodzącymi i współczesną 
gwarą młodzieżową. Wykład 
na temat wpływu wydarzeń 
politycznych, historycznych, 
gospodarczych i obyczajo-
wych na rozwój języka, a 
także zapożyczeń i ich „zado-
mowienia się” w polszczyźnie 
wygłosiła dr Małgorzata Iży-
kowska. W ramach zadania  
„Luknij przez łindoła” – czyli 
tropienia wszechobecnych an-
glicyzmów - młodzi ludzie od-
grywali scenki dialogowe, któ-
rych teksty zawierały takie 
właśnie słowa. (Często treści 
nie były zrozumiałe dla doros-
łych.) Powstał także słow-
niczek skrótów esemesowych  
(zaproponowane w projekcie 
jako tytuł: „Pozdro – narki” 
okazało się już passe.) 
Jednocześnie odbywały się 
warsztaty dziennikarskie. Ich 
plonem – oprócz  poszerzenia 
wiedzy dziennikarskiej i wzro-
stu umiejętności językowych – 
stała się wkładka  do bieżące-
go numeru gazety. 
              W dniu Święta Języ-
ka Polskiego – z powodu zała-
mania się pogody – planowany 
na placu przy OSP - happening 
i przemarsz przez miejscowość 
trzeba było odwołać. Plansze z 
hasłami przyniesiono do Hali 
Sportowej, gdzie na trybunach 
zasiadło około 500 uczestni-
ków imprezy. Po prezentacji 
grup rozegrano finał konkursu 
gimnazjalnego (poza halą), 
natomiast w sali widowis-
kowej delegacje zespołów 
tworzyły instalację „Pajęczyna 
słów”. Wyrazy, które stanowi-
ły rozwiązanie zadania w po-
szczególnych grupach, na ko-
niec ułożyły się w hasło: 
POLSKI – JĘZYK NASZ OJ-
CZYSTY.  
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