
DZIEŃ PI MIENNICTWAŚ  

I WALKI Z ANALFABETYZMEM,
czyli tydzień języka polskiego „inaczej”

8 IX 2017

Właśnie kończymy projekt szkolny związany z obchodami Dnia Piśmiennictwa i Walki z 
Analfabetyzmem. Wiemy, ta nazwa nie u każdego – pisząc eufemistycznie – wywołuje entuzjazm. 
Co robić więc w takiej sytuacji? Nie obchodzić tego święta, wstydliwie pomijając jego znaczenie? 
Walczyć z wiatrakami? Okazuje się, że może być ciekawie, ponieważ najważniejsze nie jest to, co 
zrobią nauczyciele, ale to, czego dokonają uczniowie. Czego dokonali? Otóż nasza szkoła 
podstawowa odkryła sens uczenia się języka polskiego (wbrew powszechnej opinii, że  jego nauka 
jest nieopłacalna) Trzecie klasy gimnazjum zdały sobie sprawę, iż muszą powrócić do zapisów 
ortograficznych, ponieważ dyktanda ukazały zgubny wpływ wakacji na poprawność zapisu 
dyktowanych tekstów (Mistrzynią szkoły została Marta Szetner z kl. 3b) Skupiliśmy się w tym roku
na szczególnym uczczeniu piśmiennictwa i wzbudzeniu wyobraźni pisarskiej. Szyfrowaliśmy 
informacje o lekturach m.in. kodem Cezara. Uczniowie z perspektywy wiewiórki opisywali historie
w parku, budowali niezwykłe fabuły według schematu Fielda oraz kreowali nadzwyczajnych 
bohaterów łącząc cechy postaci literackich z wadami i zaletami sąsiadów, wzorując się na Rene 
Goscinnym, autorze „Mikołajka”. Najtrudniejsze były zadania językowe, w czasie których należało 
pracować w pocie czoła nad prostotą stylu niczym H. Sienkiewicz i oryginalnością daleką od 
schematyzmu dziennikarskiego wyrażonego w „Liberum veto” z 1903 r. Wykorzystaliśmy metodę 
Johna Marsdena, tworząc opisy pozbawione typowych skojarzeń i wplatając je w akcję, aby 
czytelnik nie musiał przerzucać stron jak to się dzieje podczas lektury „Krzyżaków”. Powstały 
różne historie: klasa 3c stworzyła historię Rudego, który opowiedział dzień w szkole pełen 
problemów z wychowawcą i nauczycielem języka obcego, klasa 3b opowiedziała dzieje kilku 
morderstw i zredagowała mroczny opis podwórka domowego. Wynik pracy? Rozpalone głowy 
niektórych uczniów, „przygłośnione” rozmowy w grupie tworzącej na gorąco dzieje bohaterów na 
lekcji i przenoszące się poza granice klas w czasie przerwy. Czy to początek jakiejś powieści, 
opowiadania, bloga, scenariusza filmowego? Resztę pokaże życie. Wszystko przecież zależy od 
naszych uczniów! To oni pokażą, czy język polski ma sens.
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