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Zabawa z literatur¹ i nie tylko�
EDUKACJA POLONISTYCZNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Jednym z najwa¿niejszych zadañ wspó³czesnej szko-
³y jest kszta³cenie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê jêzy-
kiem polskim, w tym dba³o�æ o wzbogacanie zasobu s³ow-
nictwa uczniów i pog³êbianie zainteresowania literatur¹.
Wype³nianie tego zadania nale¿y do obowi¹zków ka¿-
dego nauczyciela. Wa¿nym zadaniem szko³y jest rów-
nie¿ przygotowanie uczniów do ¿ycia w spo³eczeñstwie
informacyjnym, a nauczyciele powinni stwarzaæ pod-
opiecznym warunki do nabywania umiejêtno�ci wyszu-
kiwania, porz¹dkowania i wykorzystywania informacji
z ró¿nych �róde³, z wykorzystaniem technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych. Realizacjê powy¿szych ce-
lów powinna wspomagaæ dobrze wyposa¿ona bibliote-
ka szkolna, dysponuj¹ca aktualnymi zbiorami, zarówno
w postaci ksiêgozbioru, jak i zasobów multimedialnych.

W nowej podstawie programowej nie wspomniano
w ogóle o bibliotece pedagogicznej i pominiêto zupe³nie
jej rolê w procesie dydaktycznym i osi¹ganiu efektów
kszta³cenia we wspó³czesnej szkole. Brak zapisów na
ten temat nie mo¿e nas jednak zwalniaæ z podejmowa-
nia ró¿norodnych dzia³añ na rzecz szeroko rozumianej
o�wiaty oraz wspó³pracy z bibliotekami szkolnymi i na-
uczycielami bibliotekarzami, w celu wszechstronnego
przygotowania uczniów do samokszta³cenia i �wiado-
mego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywa-
nia informacji.

Biblioteka Pedagogiczna w Bytowie, jako jedna z Fi-
lii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w S³upsku, po-
dejmuje szereg dzia³añ maj¹cych wp³yw na kszta³towa-
nie pozytywnego wizerunku placówki oraz na wspó³-
pracê ze szko³ami we wspomaganiu realizacji edukacji
polonistycznej. Podejmowane dzia³ania obejmuj¹:

§ lekcje z edukacji czytelniczej dla ró¿nych grup wie-
kowych czytelników (z wykorzystaniem zasobów
i warsztatu informacyjnego biblioteki pedagogicznej),

§ dzia³alno�æ kulturaln¹ i promocjê biblioteki w �rodo-
wisku: wystawy, spotkania metodyczne, konkursy
i ró¿nego typu akcje,

§ wspó³pracê z nauczycielami polonistami i innymi na-
uczycielami w celu realizacji wymagañ edukacyj-
nych.
Najwa¿niejszymi, cyklicznymi dzia³aniami, które spo-

tka³y siê z ogromnym zainteresowaniem zarówno na-
uczycieli, jak i uczniów ró¿nego typu szkó³ oraz placó-
wek s¹:

§ przeprowadzona ju¿ trzykrotnie dobroczynna akcja
�Piszemy listy do chorych dzieci�,

§ spotkania i warsztaty metodyczne dla nauczycieli
§ Konkurs Czytelniczy �Czy znasz twórczo�æ Barba-

ry Kosmowskiej?�.

�S³owa s¹ skrzyd³ami umys³u�
 � Akcja �Piszemy listy do chorych dzieci�

�S³owa s¹ skrzyd³ami umys³u�� � te w³a�nie s³o-
wa Helen Keller sta³y siê inspiracj¹ do zainicjowania cy-
klicznej akcji dobroczynnej pn. �Piszemy listy do cho-
rych dzieci�. Okazj¹ ku temu sta³ siê coroczny Miêdzy-
narodowy Tydzieñ Pisania Listów, obchodzony w pa�-
dzierniku, a ustanowiony w 1957 roku przez Powszech-
ny Zwi¹zek Pocztowy. W dzisiejszych czasach, kiedy
tradycja siêgania po kartkê i pióro zosta³a wyparta przez
wysy³anie SMS-ów, pocztê elektroniczn¹ czy komuni-
kowanie siê przez portale spo³eczno�ciowe, dla wiêk-
szo�ci osób jest to �wiêto, które pozwala odkryæ na nowo
magiê pisania listów. Jest ono równie¿ doskona³¹ i nie-
powtarzaln¹ okazj¹ do spopularyzowania epistolografii
w bardzo po¿yteczny sposób.

W ramach Miêdzynarodowego Tygodnia Pisania
Listów Biblioteka ju¿ trzykrotnie koordynowa³a akcjê pi-
sania listów do chorych dzieci. Za ka¿dym razem  do
udzia³u zg³asza siê coraz wiêksza ilo�æ szkó³ z powiatu
bytowskiego. Zasady udzia³u zosta³y opracowane w for-
mie plakatu, a celem akcji jest napisanie przez uczniów
we wskazanym czasie jak najwiêkszej ilo�ci listów do
chorych dzieci, ma³ych pacjentów rozmaitych szpitali
w Polsce. Zachêcamy uczniów, by podzielili siê ze swo-
imi chorymi rówie�nikami tym, co dla nich wa¿ne, co
chcieliby im powiedzieæ, podczas zmagania siê z cho-
rob¹ w szpitalnej sali. Nie jest to ³atwe w sytuacji, gdy
siê kogo� nie zna, a jednak udaje siê. Zwracamy uwagê
na poprawn¹ budowê listów, u¿ycie specjalnego papieru
listowego, zamieszczenie wszystkich niezbêdnych infor-
macji oraz, co najwa¿niejsze, odrêczne pismo.

Setki napisanych rêcznie, oryginalnych listów s¹
przekazywane do pacjentów kliniki pediatrii Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie oraz do Szpitala Dzieciê-
cego �Polanki� w Gdañsku. W odpowiedzi odbieramy
listy od ma³ych pacjentów, w których dziêkuj¹ oni za
wszystkie mi³e s³owa, za tak piêkny gest zrozumienia
i przyja�ni oraz sk³adaj¹ wszystkim nadawcom listów
¿yczenia.
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Podsumowanie ka¿dej edycji akcji odbywa siê co-
rocznie w Bibliotece Pedagogicznej w Bytowie, w ra-
mach spotkañ dzia³aj¹cego przy placówce Zespo³u Sa-
mokszta³ceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu
Bytowskiego. Podczas spotkañ odczytywane s¹ listy na-
des³ane przez ma³ych pacjentów, a nauczyciele, którzy
zajmuj¹ siê koordynowaniem akcji w szko³ach i przeka-
zaniem listów do biblioteki oraz uczniowie bior¹cy w niej
udzia³, otrzymuj¹ pisemne podziêkowania.

Uzupe³nieniem obchodów Miêdzynarodowego Ty-
godnia Pisania Listów w bytowskiej Filii PBW w S³up-
sku jest corocznie organizowana wystawa zbiorów bi-
bliotecznych pn. �Ludzie listy pisz¹�, do której równie¿
sporz¹dzane jest zestawienie bibliograficzne oraz tabli-
ca tematyczna pn. �List w poezji i malarstwie�.

�Zabawa z literatur¹�
� Konferencja metodyczna dla nauczycieli

�Zabawa z literatur¹. Przyk³ady warsztatów lite-
rackich� � pod takim tytu³em Biblioteka przy wspó³pra-
cy z O�rodkiem Doskonalenia Nauczycieli w S³upsku,
w ramach XX S³upskiej Wiosny Literackiej, zorganizo-
wa³a konferencjê metodyczn¹ z Danielem Odij¹ dla na-
uczycieli bibliotekarzy, wiedzy o kulturze, polonistów i in-
nych osób zainteresowanych twórczo�ci¹ literack¹.
Konferencje tego typu s¹ organizowane rokrocznie i wpi-
sa³y siê ju¿ w ofertê dydaktyczn¹ i kulturaln¹ placówki.

Daniel Odija podczas spotkania przybli¿y³ swój
warsztat pisarski i problematykê poruszan¹ w ksi¹¿kach.
Podzieli³ siê te¿ ciekawymi pomys³ami na wzbogacenie
i urozmaicenie warsztatu pracy nauczycieli. Opowiada³
o zrealizowanych i przeprowadzonych wspólnie z Mar-
cinem Dymiterem projektach literacko-muzycznych,
owocem których s¹ s³uchowiska powstaj¹ce na ¿ywo.
Wspó³autorami s³uchowisk s¹ dzieci bior¹ce udzia³
w warsztatach. Uczestnicy konferencji mieli okazjê po-
s³uchaæ fragmentów tak udokumentowanej pracy
z dzieæmi.

Omówione przez pisarza projekty to:
§ Linie pó³nocne (2009). P³yta z nagraniami Danie-

la Odiji (g³os, s³owa) i Marcina Dymitera (muzyka).
§ Lekcje Sztuki  (Sopot 2009/2010). Lekcje pisania

dla dzieci
§ S³uchaj uchem (2010). W ramach projektu zapre-

zentowano cykl s³uchowisk, prezentowanych na
¿ywo, autorstwa Daniela Odiji i Marcina Dymitera
(z towarzyszeniem zaproszonych muzyków).

§ Ruchomy pamiêtnik (S³upsk 2010). W ramach
projektu powsta³y trzy publikacje ksi¹¿kowe oraz s³u-
chowisko zawieraj¹ce wspomnienia powojenne
pierwszych s³upszczan i artystyczny film wideo.

§ Tajemnice miasta (£eba 2010, S³upsk 2011). Dwa
cykle 5-dniowych warsztatów literacko-muzycznych
dla dzieci szkó³ podstawowych (10-12 lat). Efektem
s¹ 2 s³uchowiska, których wspó³autorami s¹ dzieci
uczestnicz¹ce  w warsztatach.

§ Z miejsca na miejsce (Bytom 2011). W ramach
projektu w CSW Kronika w Bytomiu zosta³y prze-
prowadzone warsztaty z dzieæmi (7-10 lat), których
efektem jest publikacja p³yty ze s³uchowiskiem, pt.
�Z miejsca na miejsce�. Wspó³autorami s³uchowi-
ska s¹ dzieci bior¹ce udzia³ w warsztatach.

Konkurs Czytelniczy �Czy znasz
twórczo�æ Barbar y Kosmowskiej?�

Konkurs czytelniczy adresowany do uczniów szkó³
podstawowych oraz gimnazjalnych powiatu bytowskie-
go, zosta³ zorganizowany wraz ze Stowarzyszeniem Edu-
kacyjnym VOLUMIN w ramach jubileuszowej XX S³up-
skiej Wiosny Literackiej. Patronatem honorowym obj¹³
to wydarzenie Starosta Powiatu Bytowskiego � Jacek
¯muda-Trzebiatowski.

Celem zorganizowanego przez Bibliotekê po raz
pierwszy konkursu by³o rozbudzenie w�ród uczniów za-
interesowania literatur¹ lokalnych pisarzy � ksi¹¿kami
Barbary Kosmowskiej, pobudzenie fantazji uczniów,
wyobra�ni, ciekawo�ci �wiata oraz rozwijanie w�ród nich
zdrowego wspó³zawodnictwa i wspó³pracy, czego przy-
k³adem by³a praca w grupach podczas rozwi¹zywania
testu. Konkurs przeznaczony by³ dla dwuosobowych dru-
¿yn ze szkó³ podstawowych z klas IV-VI i gimnazjów
z klas I-III powiatu bytowskiego. Zgodnie z regulami-
nem, ka¿da ze szkó³ mog³a zg³osiæ dowoln¹ liczbê dwu-
osobowych dru¿yn, co w rezultacie da³o zarówno du¿¹
liczbê szkó³, jak i uczniów � uczestników konkursu.

Uczniowie mieli za zadanie zapoznaæ siê z nastê-
puj¹cymi ksi¹¿kami autorstwa Barbary Kosmowskiej:

§ w kategorii szkó³ podstawowych z Dziewczynk¹
z parku i Wielkim wybuchem: czyli K kontra K,

§ w kategorii szkó³ gimnazjalnych z Poz³acan¹ rybk¹
i Samotni.pl

W konkursie wziê³o udzia³ 13 szkó³, a z nich 62 dwu-
osobowe dru¿yny: 29 dru¿yn gimnazjalnych i 33 dru¿y-
ny ze szkó³ podstawowych, co da³o razem ³¹czn¹ liczbê
124 uczestników.

Jury w sk³adzie:
§ Krystyna Hnatiuk � bibliotekarka w Specjalnym

O�rodku Szkolno-Wychowawczym w Bytowie,
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§ Joanna Hanasko � Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka w S³upsku � Filia nr 1 w Bytowie,

§ Joanna Czerkas � Biblioteka Miejska w Bytowie
� Oddzia³ dla dzieci, przyzna³o 12 nagród � nagro-
dzonych zosta³o 6 dru¿yn ze szkó³ podstawowych
i 6 z gimnazjum.

W jednym z ostatnich pytañ uczestnicy konkursu
mieli za zadanie napisaæ, jak zachêciliby innych do czy-
tania ksi¹¿ek Barbary Kosmowskiej. W odpowiedzi na
pomys³owo�æ uczniów jury postanowi³o równie¿ przy-
znaæ wyró¿nienia za popularyzacjê czytelnictwa � dla
4 dru¿yn ze szkó³ podstawowych i 4 z gimnazjum.

W zwi¹zku z ogromnym zainteresowaniem, jakim
cieszy³ siê konkurs oraz jego istotn¹ rol¹ w propago-
waniu czytelnictwa w�ród dzieci i m³odzie¿y, ju¿ pla-
nowane s¹ jego kolejne edycje.

Edukacja polonistyczna dostarcza jêzykowego, li-
terackiego i kulturowego materia³u umo¿liwiaj¹cego
zdobycie podstawowych umiejêtno�ci komunikacyjnych
� czytania, pisania, mówienia, s³uchania, niezbêdnych
w ¿yciu cz³owieka. Jej zadaniem jest wyposa¿enie
uczniów w wiedzê o budowie i funkcjonowaniu jêzyka
oraz wdro¿enie do sprawnego pos³ugiwania siê polsz-
czyzn¹ w mowie i pi�mie z zachowaniem estetyki i kul-
tury ¿ywego s³owa.

Opisane w artykule dzia³ania stanowi¹ jedynie
czê�æ spo�ród ca³ego szeregu inicjatyw podejmowa-
nych przez Filiê PBW w Bytowie, a maj¹cych na celu
tworzenie pozytywnego wizerunku placówki oraz
wspó³pracê ze szko³ami we wspieraniu realizacji edu-
kacji polonistycznej. Rola bibliotek pedagogicznych
w procesie dydaktycznym i osi¹ganiu pozytywnych
efektów edukacyjnych we wspó³czesnej szkole jest bar-
dzo istotna i nie powinno siê o niej zapominaæ na ka¿-
dym etapie kszta³cenia.ö

Joanna Hanasko
nauczyciel bibliotekarz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w S³upsku
Filia nr 1 w Bytowie


