Historia Zamkowego Dyktanda
Od kilkunastu lat w szkole organizowane jest Zamkowe Dyktando, czyli konkurs ortograficzny, który
od 1999r. ma zasięg powiatowy.
Pomysłodawczynią i realizatorką tego przedsięwzięcia jest nauczycielka języka polskiego, Aleksandra
Galli. Jego celem jest zachęcanie młodzieży do poznawania zasad polskiej ortografii poprzez
atrakcyjną formę współzawodnictwa.
Przez pierwsze pięd lat Zamkowe Dyktando miało charakter konkursu wewnątrzszkolnego. Pisali je
reprezentanci poszczególnych klas wyłonieni w eliminacjach klasowych oraz ochotnicy.
16 marca 1994r. dyktando pisało 37 przedstawicieli szkół średnich i zawodowych wchodzących w
skład ZSZ w Krapkowicach, 10 marca 1995r. 39 osób, 15 marca 1996r. 39 uczestników, 15 marca
1997r. 40 osób, 25 lutego 1998r. 41 uczniów.[1]
Ponieważ Zamkowe Dyktando spotykaLo się się z nie słabnącym zainteresowaniem, w 1999r. do
udziału w nim zostali zaproszeni uczniowie starszych klas szkół podstawowych powiatu
krapkowickiego. Od tego momentu stało się konkursem powiatowym. 28 kwietnia 1999r. Zamkowe
Dyktando pisało 41 uczniów szkół podstawowych w Brożcu, Kórnicy, Zielinie, Żyrowej i Żywocicach
oraz 40 reprezentantów naszej szkoły.
W VII Zamkowym Dyktandzie 28 IV 2000r. uczestniczyło ponad 100 uczniów, w tym
przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie oraz szkół podstawowych z Krapkowic,
Strzeleczek, Rogowa Opolskiego i Żywocic.
Od 2001r., po reorganizacji systemu szkolnictwa do udziału w dyktandzie zostali zaproszeni
uczniowie gimnzjów i szkół średnich naszego powiatu.
26 kwietnia 2001r. w VIII Zamkowym Dyktandzie brało udział 40 reprezentantów naszej szkoły i 28
z Publicznego Gimnazjum nr.1 w Krapkowicach, Publicznego Gimnazjum nr.2 w Krapkowicach oraz
Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie i Zespołu Szkół w Zdzieszowicach. Mniejsza liczba
uczestników wiązała się ze zmniejszeniem się liczby szkół. W tym roku, po raz pierwszy, przyznaliśmy
nagrody w dwóch kategoriach: w kategorii szkół gimnazjalnych i szkół średnich.
26 kwietnia 2002r. IX Zamkowe Dyktando pisało 32 reprezentantów Publicznego Gimnazjum w
Strzeleczkach, Publicznego Gimnazjum nr.1 w Krapkowicach, Publicznego Gimnazjum nr.2 w
Krapkowiach, Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach oraz 40 uczniów ZSZ w Krapkowicach
17 marca 2003r. w jubileuszowym X Dyktandzie uczestniczyło 42 przedstawicieli: Publicznego
Gimnazjum w Strzeleczkach, Publicznego Gimnazjum w Walcach, Publicznego Gimnazjum nr.1 w
Krapkowicach, Publicznego Gimnazjum nr.2 w Krapkowicach, Publicznego Gimnazjum w
Zdzieszowicach oraz Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie i 34 uczniów Zespołu Szkół w
Krapkowiach.
30 marca 2004r. w XI Zamkowym dyktandzie wzięło udział około stu uczniów gimnazjów, Liceum
Ogólnokształcącego w Krapkowicach i Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach.

22 marca 2005r. z trudnościami ortograficznymi zmierzyło się 141 uczniów: Publicznego
Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach, Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach, Publicznego Gimnazjum
w Gogolinie, Gimnazum w Strzeleczkach, Sportowego Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach, Publicznego
Gimnazjum w Walcach, Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach, Liceum Ogólnokształdącego w
Gogolinie i ZSZ w Krapkowicach.
4 kwietnia 2006r. podczas XIII Zamkowego Dyktanda do rywalizacji przystąpiło 67 gości z
gimnazjów w Strzeleczkach, Zdzieszowicach, Walcach, Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Krapkowiach oraz
Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach a także 47 uczniów Zamku.
Organizatorzy dyktanda starają się, aby dyktando zachęcało do uczenia się ortografii także swoją
formą, by ten rodzaj konkursu był nie tylko okazją do zdrowej rywalizacji, ale także zabawy. Od
początku autorką wszystkich tekstów była Aleksandra Galli. Są to wiersze zawierające zabawne
historie związane z naszym „Zamkiem”, życiem szkoły lub alegorie odnoszące się do rzeczywistości,
okraszone puentą.
Historia Zamkowego Dyktanda stanowi wycinek historii ostatnich 13 lat szkoły. W tym czasie w
organizacji konkursu pomagało wielu nauczycieli, z których niektórzy już współcześnie nie pracują u
nas. W ostatnich latach do organizatorów należały pani mgr Elżbieta Frej, pani mgr Elżbieta
Szczepanik, pani mgr Dorota Dąbrowska – Pogodzik, pani mgr Joanna Włochowicz i pani mgr Helena
Kostka.
W skład komisji konkursu, oprócz praowników naszej szkoły, wchodzą także nauczyciele
uzestniczących w dyktandzie uczniów pozostałych szkół. Podczas X Zamkowego Dyktanda ekspertem
rozstrzygającym wątpliwości była pani mgr Helga Bieniusa doradca metodyczny nauzycieli języka
polskiego reprezentująca Powiatowy Punkt Konsultacyjno – Doradczy.[2]
Jubileuszowemu X Zamkowemu Dyktandu nadano uroczystą oprawę.
Zaprosiliśmy uczestników konkursu i gości na spektakl oparty na scenariuszu napisanym przez panią
Aleksandrę Galli, który w humorystyczny sposób przedstawił dziesięcioletnią historię dyktanda. Swoją
obecnością zaszczycili nas m. in.: naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w
Krapkowicach pani mgr J. Daszkiewicz, inspektor Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach pan mgr M. Niedzielski, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Krapkowicach pani mgr M.
Bartoszyoska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach pani mgr H. Kalinowska.
Powodem do satysfakcji jest dla nas fakt, że Zamkowe Dyktando jest w naszym środowisku
imprezą znaną i lubianą.
W krapkowickich gimnazjach przeprowadzane są eliminacje do konkursu. Jest to z jednej strony
świadetwo rangi, jaką dyktando zyskało w powiecie, z drugiej dowód, że przyczynia się ono do
wzrostu zainteresowania uczeniem się ortografii. Uczniowie, którzy jako gimnazjaliści uczestniczyli w
Zamkowym Dyktandzie, zachęcają swoich nauczycieli do wysłania ich na nie w szkole średniej. W ten
sposób zyskaliśmy nowych uczestników.[3]

