Warszawa, 14 lutego 2016 r.

Wielce Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Polonijnych, Nauczyciele
krzewiący wiedzę o kulturze, historii i języku naszej Ojczyzny
Szanowni Państwo,
poprawne i sprawne posługiwanie się językiem ojczystym stało się koniecznością
w naszym coraz bardziej skomplikowanym życiu. Dbałość o kulturę języka ojczystego z dala
od Kraju jest olbrzymim – i niestety, często niedocenianym – wyzwaniem stawianym
przed nauczycielami szkół polonijnych. Egzaminy z języka polskiego wypełniają wszelkiego
rodzaju publikacje, instrukcje, dokumenty, druki, formularze, ogłoszenia i reklamy. Zadaniem
nauczycieli jest wyposażenie uczennic i uczniów w kompetencje, dzięki którym uczniowie
będą potrafili: wyjaśniać, opowiadać, tłumaczyć, proponować i uzasadniać
- porozumiewać się w różnych sprawach, wymagających dokładnych i jednoznacznych
wypowiedzi. Nieporadne, błędne i nielogiczne sformułowania niewątpliwie utrudniają życie,
często są przyczyną nieporozumień i komicznych sytuacji. Kultura poprawności językowej
stała się "produktem pierwszej potrzeby".
Międzynarodowy Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień” jest
kontynuacją Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego odbywającego się pod tym samym
hasłem (już od 12 lat). Należy do największych i najpopularniejszych konkursów
polonistycznych dla dzieci i młodzieży w Polsce.
Nadrzędnym celem konkursu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na kulturę języka
polskiego oraz kształtowanie w młodzieży językowej dociekliwości poznawczej.
Proponowany przez nas konkurs ma charakter nieograniczonego zaufania do jego
uczestniczek i uczestników. Uczestniczki i uczestnicy konkursu wykonują polecenia
konkursowe w domu samodzielnie. Każda uczestniczka/każdy uczestnik otrzymuje nagrodę
książkową. Bardzo proszę o zapoznanie się z niniejszymi informacjami i regulaminem
Konkursu. Współpraca z Państwem będzie dla nas zaszczytem.
Proszę przyjąć wyrazy szacunku
Andrzej Michalski
Dyrektor Konkursu
PS
Więcej o Organizatorze i Konkursie m.in. na www.poprawnapolszczyzna.pl
oraz na http://pedagogika.chat.edu.pl/kadra/andrzej-michalski/
W załączeniu Regulamin i plakat konkursowy.
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MIARA SUKCESU

Jeżeli dzięki naszemu konkursowi tylko kilkaset osób rocznie przestanie używać form, takich
jak: „poszłem”, wzięłem”, „w każdym bądź razie”, „rok dwutysięczny dziesiąty”, to już
będzie sukces. Wierzymy, że w przyszłości ci młodzi użytkownicy języka ojczystego nie będą
organizatorami m.in.: „festiwalu golonki”, „festiwalu pierogów”, ale „degustacji golonki”
lub „degustacji pierogów”; będą „mieli” a nie „posiadali”, będą dużo mówili „na temat”,
a nie „w tym temacie”. Wierzymy, że dzięki naszemu konkursowi wzrośnie społeczna
świadomość językowa i odpowiedzialność za słowo, także poza granicami Kraju.
ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Humanistycznej „LOGOS” SC.
Współpracujemy z nauczycielami szkól podstawowych, gimnazjów, liceów, wykładowcami
uniwersyteckimi, dziennikarzami, aktorami a także politykami. Poza konkursem
i ogólnopolskimi sprawdzianami czytania i słuchania ze zrozumieniem organizujemy
konferencje językowe oraz szkolenia z zakresu kultury języka dla uczniów
i nauczycieli.
ŚRODKI NA ORGANIZACJĘ KONKURSU
Szkoły wnoszą dobrowolne opłaty konkursowe. Z tych środków opłacamy jurorów. Ponadto
zakupujemy nagrody i opłacamy organizację finałów. Co roku dbamy o urozmaicenie
nagród, a słowniki, które wręczamy, są zawsze nowościami edytorskimi. Z roku na rok
organizacja jest trudniejsza, ponieważ przybywa uczestników, a środki finansowe są
mniejsze. Gdyby nie sponsorzy, trudno byłoby zorganizować przedsięwzięcie edukacyjne
o takim rozmachu.
JURY

Jurorami finałów ogólnopolskich byli m.in.: prof. AT dr Henryk Izydor Rogacki, Andrzej
Jonas (dziennikarz), Ewa Gawryluk (aktorka), Waldemar Błaszczyk (aktor), Piotr Bratkowski
(dziennikarz, poeta), Marta Bratkowska (dziennikarka), Andrzej Ferenc (aktor, lektor),
Katarzyna Piekarska (polityk), Paweł Poncyljusz (polityk), Jarosław Kuźniar (dziennikarz
TVN24), Zofia Czarnecka-Rodzik (polonistka, autorka podręczników, tłumaczka) Ponadto
zapraszamy do prac jury uznane polonistki z różnych regionów kraju - egzaminatorki OKE,
doradców metodycznych, autorki publikacji polonistycznych.
UCZESTNICY

W konkursie uczestniczą dzieci i młodzież od 1. klasy szkoły podstawowej do 3. klasy
liceum z różnego typu szkół z całej Polski. W ubiegłym roku w konkursie (włączając część
ortograficzną) wzięło udział przeszło 350.000 tysięcy dzieci i młodzieży ze szkół
publicznych, niepublicznych, społecznych i prywatnych.
POPULARNOŚĆ KONKURSU

Co wpłynęło na popularność Konkursu? W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń.
Polecenia konkursowe odnoszą się do codziennej wiedzy; do tego, w jaki sposób mówimy
na co dzień. Ponadto konkurs przyciąga nagrodami, takimi jak: laptopy, aparaty fotograficzne,
odtwarzacze mp3, odtwarzacze mp4, cenne słowniki m.in. Profesora Miodka.
Nagradzani są nie tylko uczestniczki i uczestnicy finału, ale także ci, którzy do finału się nie
zakwalifikowali, uzyskując bardzo dobry wynik. W ten sposób wyróżniamy przeszło 5.000
tysiące uczennic i uczniów rocznie. W konkursie skierowanym do szkół polonijnych wszyscy
otrzymują nagrody (sic!).
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