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VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie 

Opis projektu  Data realizacji: 21 i 22 lutego 2017 r. 

Autorami projektu są nauczyciele języka polskiego w liceum.  

Cel projektu: Celem przedsięwzięcia jest ukazanie naukowego 
spojrzenia na literaturę i język polski jako czynniki wzbogacające świat 
przeżyć człowieka, kształtujące jego ideały, wrażliwość etyczną, 
wyobraźnię, odczucia i przemyślenia. Doniosłe wydarzenie jest od 
czterech lat tradycyjnym świętem VI Liceum Ogólnokształcącego, 
obchodzonym co roku we współpracy z wybitnymi naukowcami  
i ludźmi kultury. Uroczystości zachęcają do dyskusji o bogactwie 
naszego języka pisanego i mówionego oraz skłaniają do refleksji nad 
rolą i miejscem języka i literatury polskiej w życiu współczesnego 
Polaka. 

Przebieg realizacji projektu:  

Ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. i obchodzone co roku 
21 lutego święto ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej 
jako dziedzictwa kulturowego. VI Liceum Ogólnokształcące po raz 
czwarty w sposób szczególny uczciło ten wyjątkowy dzień. Poprzednie 
obchody, w których udział wzięli wybitni językoznawcy oraz 
literaturoznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
Pedagogicznego oraz znakomite artystki, cieszyły się uznaniem 
nauczycieli i młodzieży oraz krakowskich mediów. Tegoroczne 
obchody zainaugurowała 21 lutego 2017 roku sesja naukowa, podczas 
której referaty wygłosili: dr hab. Mirosława Mycawka oraz mgr Kacper 
Owiński. Następnie odbyły się lekcje czytania, podczas których młodzież 
interpretowała wybrane teksty kultury pod przewodnictwem Mistrzów  ̶ 
znakomitych literaturoznawców z Uniwersytetu Jagiellońskiego:  
prof. dr. hab. Bogusława Doparta, dr hab. Doroty Wojdy, dr Moniki 
Stankiewicz-Kopeć, dr Anny Marchewki, dr. Tomasza Majkowskiego. 
Drugiego dnia, zaproszeni gimnazjaliści wzięli udział w warsztatach 
literackich, językowych i dziennikarskich prowadzonych przez 
nauczycieli VI Liceum. Ukoronowaniem uroczystości było spotkanie z 
prof. dr hab. Jerzym Bralczykiem, który zaszczycił nas swą obecnością 
i wygłosił wykładów VI Liceum Ogólnokształcącym dla uczniów i dla 
nauczycieli. Patronat Honorowy: prof. dr hab. Jacek Majchrowski, 
Prezydent Miasta Krakowa; Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa; Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty; prof. dr 
hab. Renata Przybylska, Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; Prof. dr hab. Bogusław Dopart, Kierownik Katedry 



Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza; Magiczny Kraków; Radio Kraków. 

Zastosowane metody edukacyjne: wykład, warsztaty, praca z tekstem, 
interpretacja sterowana, pokaz, prezentacje multimedialne, praca w 
grupie, pogadanka  

Liczba uczestników: w projekcie wzięło udział: 11 klas VI LO (klasy 
humanistyczne), ok. 50 gimnazjalistów, 1 klasa IV LO w Krakowie; 
przedstawiciele Kuratorium, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Urzędu 
Miasta Krakowa. 

Rezultaty projektu:  Rozwój zainteresowań uczniów; poszerzenie wiedzy językoznawczej 
i literackiej; doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów kultury; 
promocja szkoły w środowisku lokalnym; współpraca międzyszkolna; 
promocja idei oraz dnia ustanowionego przez UNESCO. 

Projekt będzie kontynuowany. 

 


