
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

 

A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego – hańbą oczywistą . 

Franciszek Ksawery Dmochowski 

 

 

Nasza szkoła to miejsce dla młodego pokolenia,  które rozumie, jak ważna jest dbałość 

o kultywowanie języka ojczystego. Dzięki niemu, nie tylko potrafimy opisać świat, wyrazić 

myśli. To także skarbnica naszej kultury. 

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to zostało 

ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Jest to data upamiętnienia tragicznych wydarzeń        

w Bangladeszu z 1952 roku. Podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi 

bengalskiemu statusu języka urzędowego, zginęło pięciu studentów. Przesłaniem święta          

jest ochrona języków ojczystych i podkreślanie wartości edukacji językowej. 

Z tej okazji zespół Polonistek zaprosił naszych Uczniów do udziału w różnych 

aktywnościach, umożliwiających rozwój zainteresowań i umiejętności posługiwania się 

językiem ojczystym. Dzieci wzięły udział w dedykowanej na świąteczny dzień lekcji języka 

polskiego. Poznały ciekawostki związane z naszym językiem, rozwijały słownictwo. Brały 

także udział w grach i zabawach językowych.  

Niektórzy uczniowie klas starszych podjęli się wyzwania, przygotowanego przez 

studentów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod hasłem „Potyczki 

językowe 2023”. Po wysłuchaniu nagrania została wyświetlona gra Kahoot. Proponowane 

zadania odnosiły się do wiedzy, dotyczącej różnych elementów systemu języka, zasobu 

wiadomości historycznoliterackich. Wymagały także kreatywnego myślenia i poczucia 

humoru. Ale to nie wszystko! 

 

Na korytarzu szkolnym można było zapoznać się z gazetką tematyczną i spróbować 

swoich sił w "łamańcach językowych", które potrafią przyprawić o zawrót głowy. Nie bez 

powodu nasz ojczysty język jest uważany za jeden z najtrudniejszych języków  na świecie! 



W całej szkole, w różnych miejscach, umieszczone zostały karty z kodami QR. Jak     

na detektywów polonistycznych przystało, należało je znaleźć, wykonać zadania,                  

zaś odpowiedzi przekazać swojej polonistce. 

Na dwóch długich przerwach nie brakowało chętnych do zabawy językowej w formie 

stacji dydaktycznych.  

Nasi uczniowie, biorąc udział w tych wydarzeniach, w efektywny, ale także atrakcyjny 

sposób utrwalali niełatwą naukę o języku polskim, kształcąc przy tym kompetencje kluczowe. 

Mamy nadzieję, że zabawa była przednia, a ziarno zasiane - język polski jest naszym 

skarbem, symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać. 

 

Magdalena Adamiak 

 

 

 

 

 

 


