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Uczymy mi³o�ci do ksi¹¿ek

Jubileuszowy ekslibris

22 kwietnia 2013 r.
w Centrum Informacji
Turystycznej w Mia-
stku odby³o siê podsu-
mowanie �Konkursu
Graficznego na Eksli-
bris Biblioteki Pedago-
gicznej w Miastku
z okazji 60-lecia jej ist-
nienia�. Konkurs adre-
sowany by³ do uczniów
szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Miasta i Gminy Miast-
ko. Na konkurs wp³y-

nê³y 44 prace. Jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy jury �
Witold Piekarski � plastyk Powiatowego M³odzie¿owego
Domu Kultury w Miastku, Gra¿yna Jamniak � wicedy-
rektor Powiatowego M³odzie¿owego Domu Kultury
w Miastku, Ma³gorzata Rola � radna miejska (fundator-
ka Nagrody G³ównej) oraz Marzanna Kowalczyk � pla-
styk Miejsko-Gminnego O�rodka Kultury w Miastku przy-
zna³o Nagrodê G³ówn¹ Klaudii Gajkowskiej � uczennicy
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych
w Miastku. Nagrod¹ G³ówn¹ by³ czek o warto�ci tysi¹ca
z³otych oraz to, ¿e od 11 marca 2013 r. zwyciêski znak
graficzny sta³ siê oficjalnym ekslibrisem Biblioteki Peda-
gogicznej w Miastku.

Jury przyzna³o równie¿ piêæ równorzêdnych wyró¿-
nieñ. Otrzyma³y je: Marta Gliwa, Sara Radtke, Justyna
Stoltman, Martyna Wi�niewska � uczennice Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Miastku oraz ZSOiT w Miastku.
Nagrody rzeczowe w postaci pendrive�ów z grawerun-
kiem ufundowali: Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych w Miastku, Nadle�nic-
two Miastko, Maryla Szulist � przedsiêbiorca z Miastka.

Wrêczaniu nagród towarzyszy³y wystêpy artystycz-
ne m³odzie¿y z Powiatowego MDK w Miastku oraz wy-
k³ad Witolda Piekarskiego na temat ekslibrisu. Na koniec
zaproszono na pokonkursow¹ wystawê ekslibrisów, która
prezentowana bêdzie równie¿ w PMDK w Miastku. Wy-
stawa planowana jest tak¿e w PBW w S³upsku.

Wiêcej informacji: http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article
?AID=/20130423/MIASTKO/130429859 
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Czytamy dzieciom utwory go�ci
S³upskiej Wiosny Literackiej

Od 2012 roku odwiedzaj¹ nasz¹ bibliotekê wyj¹t-
kowi go�cie � s¹ to uczniowie grup zerowych funkcjo-
nuj¹cych w przedszkolach oraz szko³ach (piêcio i sze-
�ciolatki). Naszym celem jest zapoznanie dzieci
z bohaterami ksi¹¿ek, których autorzy przyje¿d¿aj¹ na
S³upsk¹ Wiosnê Literack¹. Podczas takich spotkañ bi-
bliotekarka czyta maluchom fragment utworu, a dalsze
losy bohaterów poznaj¹ oni ju¿ w szkole, w czasie go-
dzin dydaktycznych w oddzia³ach. Kiedy dzieci znaj¹
ju¿ ca³¹ historiê bohaterów ksi¹¿kowych, rysuj¹ ich po-
stacie tak, jak je sobie wyobra¿aj¹. Prace ma³ych, ale
jak¿e wyj¹tkowych twórców, prezentowane s¹ w czy-
telni naszej biblioteki. Wystawê mog¹ obejrzeæ w dro-
dze z przedszkola wszyscy zainteresowani: autorzy, ich
rodzice, dziadkowie J

Gdy nasi milusiñscy zostan¹ ju¿ uczniami szko³y
podstawowej, bêd¹ mieli okazjê poznaæ osobi�cie auto-
rów ksi¹¿ek, do których wykonywali ilustracje. A i sam
pisarz podczas wizyty w bibliotece, w ramach S³upskiej
Wiosny Literackiej, bêdzie móg³ obejrzeæ dzieciêce pra-
ce obrazuj¹ce jego ksi¹¿ki.

W 2012 roku odwiedzi³ Szko³ê Podstawow¹ nr 1
w Miastku i spotka³ siê z dzieæmi Daniel Odija � s³upski
prozaik i dziennikarz. Odby³a siê równie¿ konferencja
metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
polonistów oraz bibliotekarzy z Roksan¹ Jêdrzejewsk¹-
Wróbel. Dotyczy³a ona ilustracji w ksi¹¿kach dla dzieci.
Konferencja odby³a siê w czytelni Biblioteki Pedago-
gicznej w Miastku, a zorganizowano j¹ we wspó³pracy
z O�rodkiem Doskonalenia Nauczycieli w S³upsku.

Mia³y równie¿ miejsce spotkania autorskie w in-
nych miasteckich szko³ach. W Zespole szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych go�ciem by³ Jacek Dehnel, a Bibliotekê
Publiczn¹ w Miastku odwiedzi³a Anna Dziewit-Meller
oraz Marcin Mellera. W poprzednich latach spotkali-
�my siê  w Miastku z: Mart¹ Fox, Micha³em Ogórkiem,
Grzegorzem Leszczyñkim, Ma³gorzat¹ Niemen, Toma-
szem Jastrunem�

W tym roku czytamy utwory Elizy Piotrowskiej,
Paw³a Berêsewicza, Grzegorza Kasdepki oraz Jolanty
Nitkowskiej-Wêglarz. Tej XX � Jubileuszowej Wiosny
spotkania z autorami odby³y siê: w Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Miastku. Z gimnazjalistami spotka³a siê tam
Jolanta Nitkowska-Wêglarz. Spotkanie z m³odzie¿¹ tej-
¿e szko³y by³o mi³ym zaskoczeniem dla go�cia SWL. Ze
wzruszenia ociera³a ³zy. Wszystkich uczestników zapew-
ni³a, ¿e kiedy tylko otrzyma zaproszenie, zjawi siê na
pewno. W ramach S³upskiej Wiosny Literackiej odby³o

siê równie¿ spotkanie z Edwardem Lutczynem, który
przyj¹³ zaproszenie Biblioteki Publicznej w Miastku.
Edward Lutczyn oprócz rysunków satyrycznych, któ-
rych powstawania byli�my �wiadkami, opowiada³ o so-
bie, swojej rodzinie. �Przek¹sk¹� za� tych opowie�ci by³y
dowcipy.

Kto wie, co czeka nas nastêpnej wiosny? Jacy go-
�cie S³upskiej Wiosny Literackiej zawitaj¹ do Miastka?
Byæ mo¿e tacy, którzy odwiedz¹ naszych przedszkola-
ków? Nie wiadomo. Zapewniæ jednak mo¿emy, ¿e bêd¹
to spotkania udane. Jak zawsze.  ö

Bernadeta Zwolska
Biblioteka Pedagogiczna w Miastku

Filia nr 4 PBW w S³upsku

Zuzanna Leszczyñska
Szko³a Podstawowa nr 2

w Miastku, klasa 2

[Ma³pa i Luna
Ma³pa siedzi na jab³once,
trzyma pi³kê w lewej rêce.
pod jab³onk¹ skacze Luna,
oddaj pi³kê ma³piszonie!

Jak nie oddasz,
to ciê z tej jab³onki zgoniê!

Ma³pa szczerzy siê do Luny:
- Jeste� m¹dra - skocz do góry!

�Poprowad� mnie przez zielone ogrody�.
Wybór wierszy i opowiadañ z XXIX

Konkursu Literackiej Twórczo�ci Dzieci
i M³odzie¿y Gimnazjalnej, S³upsk
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