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wiersze, opowiadania, krótsze i dłuższe formy literac-
kie, ale zazwyczaj chowają swoje teksty do szuflady, 
czy raczej, w obecnych czasach, do jakiegoś ukryte-
go pliku w komputerze. Konkurs organizowany przez 
bibliotekę pedagogiczną okazuje się, jak wiemy od 
uczestników, impulsem, by wyjawić swoją twórczość 
i pokazać ją szerzej, a także poddać ocenie kompetent-
nego jury.

Czy warto nadsyłać swoje wiersze czy opowiada-
nia na Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli? 
Słowa Agaty Marzec, słupszczanki, autorki kilku już 
książek, laureatki konkursu w roku 2015, nie pozosta-
wiają cienia wątpliwości: „udział w zorganizowanym 
przez Państwa konkursie otworzył mnie na pokazanie 
swoich tekstów czytelnikom i wydawnictwom. Wcze-
śniej nie sądziłam, że mogą się one komukolwiek 
spodobać. Pisałam dla siebie, by ubrać w słowa własne 
myśli. Po otrzymaniu tytułu laureata uwierzyłam, że 
moje słowa mają moc docierania do innych ludzi. A po-
tem wypadki potoczyły się już same: wydałam książkę 
„Reminiscencje”, zostałam nagrodzona w kilku innych 
konkursach ogólnopolskich. Dlatego, Drodzy Nauczy-
ciele, nie wstydźcie się swoich emocji i nie bójcie się 
podzielić nimi z jury!”. Pięknie też zachęca do udziału 
w konkursie Małgorzata Wojtaszek, laureatka szóstej 
edycji: „Nie warto chować do szuflady naszych prze-
myśleń, tekstów. Nigdy nie wiemy, ile one mogą zna-
czyć dla innych ludzi. Nawet jeżeli jeden nasz tekst 
kogoś uszczęśliwi, rozśmieszy, da chwilę zadumy, to 
warto się nim podzielić. Wyciągajcie więc z szuflad,  
z głowy, z notesów swoje teksty. Pamiętajcie, że poeci 
– nawet ci bardzo wielcy – to tacy sami ludzie jak my 
wszyscy. Żyją w takim samym świecie, ale widzą wię-
cej niż przeciętny człowiek. A to już jest COŚ! Może 
i Ty, nauczycielu, też widzisz więcej – napisz, wyślij, 
przekonaj się!”.

 Zachęcamy zatem, wraz z laureatami poprzed-
nich edycji, do udziału w VII Pomorskim 
Konkursie Literackim dla Nauczycieli. 
Niech po raz kolejny okaże się, że w Cie-
le Pedagogicznym drzemie Duch Lite-
racki! Pełny regulamin i informacje kon-
taktowe na stronie https://pbw.slupsk.pl/
nauczyciele-do-pior

Nauczyciele do piór
 – czyli VII edycja konkursu literackiego w PBW w Słupsku

Jolanta Betkowska

Jolanta Betkowska
Od 1995 roku nauczyciel-bibliotekarz w Pedagogicz-
nej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku. Współtwórca  
i koordynator Pomorskiego Konkursu Literackiego dla 
Nauczycieli.

Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli wkra-
cza w drugą dekadę swojego istnienia. Pomyślany  
w 2010 roku jako odpowiedź na pytanie – co jeszcze 
biblioteka pedagogiczna w Słupsku może zrobić dla 
swoich nauczycieli – rozwinął skrzydła i obecnie od-
bywa się już jego siódma edycja. Do tej pory blisko 
160 autorów zechciało powierzyć nam do oceny swoje 
wiersze i opowiadania, a liczba nadesłanych tekstów – 
425 – stanowi piękny zbiór prac konkursowych. Można 
zatem stwierdzić, że główny cel konkursu, czyli wspar-
cie i promocja literackich talentów nauczycieli i innych 
pracowników pedagogicznych, jest, z każdą edycją, na 
nowo realizowany. 

Organizatorzy konkursu, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Słupsku i Stowarzyszenie Edukacyjne 
Volumin, zapraszają do udziału nauczycieli (czynnych 
i emerytowanych), pedagogów, wychowawców i pra-
cowników kulturalno-oświatowych, z województwa 
pomorskiego. Konkurs adresowany jest do osób, które 
nie publikowały dotąd samodzielnej książki poetyc-
kiej czy prozatorskiej. Tematyka prac jest dowolna,  
a nadsyłać można poezję i krótkie formy prozatorskie. 
Termin składania prac upływa 30 września 2021 roku.  
VII Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli odby-
wa się pod patronatem honorowym Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego, Pomorskiego Kuratora Oświa-
ty, Starosty Powiatu Słupskiego i Prezydenta Miasta 
Słupska, a patronat medialny objęły Radio Gdańsk, 
Głos Pomorza oraz Dziennik Bałtycki.

Sześć dotychczasowych edycji konkursu ukazało, 
iż nauczyciele są twórczy, literacko utalentowani. Piszą 


