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Wystawy tematyczne w Bibliotece Gminnej i Gim-
nazjalnej w Wicku to ju¿ wieloletnia tradycja tej placów-
ki.  Tym razem nie trzeba by³o daleko szukaæ g³ównego
motywu i postaci planowanej ekspozycji bibliotecznej,
wokó³ której zosta³aby opracowana przez nas obudowa
merytoryczna o charakterze edukacyjnym z przeznacze-
niem dla odbiorcy zarówno nastoletniego, jak i doros³e-
go. Z Fredr¹ �ruszyli�my� na pocz¹tku marca, tu¿ po
rozpoczêciu drugiego semestru 2012/2013. Piêkne logo
Wystawy �FREDRO FOREVER� zosta³o zaprojekto-
wane przez absolwenta
Zespo³u Szkó³ w Wicku,
Jaros³awa Lissa, który
jeszcze jako uczeñ SP
Wicko zagra³ kilka lat
wcze�niej m. in. rolê Re-
jenta Milczka w szkolnej
adaptacji Fredrowskiej
komedii wszech czasów
i zdobywa³ laury na wielu
konkursach krasomów-
czych i teatralnych w ca-
³ej Polsce. Wystawa
�FREDRO FOREVER�
by³a dostêpna w Bibliote-
ce Gminnej i Gimnazjalnej
w Wicku dla wszystkich
czytelników do koñca
maja 2013.

Na wystawê sk³ada-
³y siê przede wszystkim plakaty, afisze, foldery i  progra-
my teatralne z Warszawy, Gniezna, S³upska, Katowic,
Szczecina i Jeleniej Góry. Ponadto dystrybutor filmowy
��lubów panieñskich� w re¿yserii Filipa Bajona � KINO
�WIAT � podarowa³ na wystawê pakiet promocyjny do
tego filmu.

Najcenniejsze i najbardziej interesuj¹ce w�ród wy-
eksponowanych materia³ów by³y skany fotografii, doku-
mentuj¹cych ¿ycie rodziny Fredrów i zwi¹zanym z ni¹
rodem Szeptyckich oraz zdjêcia dokumentuj¹ce polsko
� ukraiñski szlak turystyczny ��ladami Aleksandra Fre-
dry�, autorstwa El¿biety Sikorskiej i Stanis³awa Roma-
na. Kopie dawnych fotografii dokumentuj¹cych ¿ycie
Aleksandra hrabiego Fredry i jego rodziny biblioteka
otrzyma³a dziêki nawi¹zaniu wspó³pracy z Fundacj¹ Rodu
Szeptyckich, której dzia³ania zmierzaj¹ do wybudowania

muzeum po�wiêconego Fredrze i innym wybitnym twór-
com komedii � czyli Domu Komedii. Fotografie podaro-
wane przez fundacjê pokazuj¹ zarówno przedmioty dnia
codziennego, jak i pami¹tki po Fredrze, dokumentuj¹ce
jego niezwyk³e ¿ycie i równie wyj¹tkow¹ twórczo�æ li-
terack¹, a tak¿e dzia³alno�æ spo³ecznikowsk¹, wojskow¹
i polityczn¹. Natomiast wspó³czesne fotografie autor-
stwa Stanis³awa Romana oraz jego film maj¹ za zada-
nie wypromowaæ polsko-ukraiñski region turystyczny,
zwi¹zany z histori¹ rodu Fredrów i Szeptyckich.

Sprawdzona zasada, aby
najpierw przeprowadziæ cykl
zajêæ multimedialnych po³¹-
czonych ze zwiedzaniem wy-
stawy �FREDRO FORE-
VER�, a dopiero pó�niej
przygotowaæ turniej literacki
o Fredrze � i tym razem da³a
pozytywne efekty. Podczas
zajêæ w  bibliotece m³odzie¿
gimnazjalna dowiedzia³a siê
o nieznanych faktach z ¿ycia
autora �Zemsty�, a tak¿e mo-
g³a przekonaæ siê o wci¹¿ nie-
s³abn¹cej popularno�ci utwo-
rów Fredrowskich, poznaj¹c
przyk³ady recepcji jego wy-
branych komedii we wspó³-
czesnym teatrze polskim.

Unikalne materia³y archiwalne, wyeksponowane na
wystawie oraz filmy, zwi¹zane z osob¹ hrabiego Fredry
i jego twórczo�ci¹ � okaza³y siê znakomit¹ baz¹ dydak-
tyczn¹ zarówno do przeprowadzenia lekcji jêzyka pol-
skiego, zajêæ bibliotecznych, jak i dodatkowych poloni-
stycznych zajêæ projektowych w ramach projektu
realizowanego w ca³ym Zespole Szkó³ w Wicku pod
nazw¹ �Zielone �wiat³o dla edukacji � rozwój kompe-
tencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko�.

Dziêki nawi¹zaniu wspó³pracy z polonistami z s¹sied-
nich szkó³, m. in. ze Szko³y Podstawowej w Maszewku,
tak¿e i inni uczniowie mogli skorzystaæ z oferty biblioteki
w Wicku i wzi¹æ udzia³ w zajêciach wystawowych.

Ekspozycja �FREDRO FOREVER� pomog³a rów-
nie¿ przekonaæ miejscowych gimnazjalistów do wziêcia
udzia³u w  majowym Turnieju literackim o ¿yciu i twór-

�FREDRO FOREVER�,
czyli huczne obchody 220. urodzin hrabiego Aleksandra

w Bibliotece Gminnej i Gimnazjalnej w Wicku
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czo�ci Aleksandra hr. Fredry. Cieszy³ nas zw³aszcza du¿y
odzew najm³odszych klas Gimnazjum w Wicku, które
jeszcze nie zd¹¿y³y omówiæ Fredrowskiej �Zemsty� na
lekcjach jêzyka polskiego, a mimo to w niektórych kon-
kurencjach przewy¿szy³y wiedz¹ i umiejêtno�ciami star-
sze roczniki. Turniej mia³ charakter dru¿ynowy. Ka¿da
z klas gimnazjalnych mog³a wybraæ przynajmniej jedn¹
trzyosobow¹ reprezentacjê uczniów do udzia³u w im-
prezie. Do turnieju o Fredrze  zg³osi³o siê 7 dru¿yn, czyli
³¹cznie 21 osób z wszystkich klas Gimnazjum w Wicku,
na zasadzie dobrowolnego udzia³u. Mimo zabawowego
charakteru imprezy, rywalizacja miêdzy dru¿ynami by³a
chwilami bardzo ostra. Uczniowie powa¿nie potrakto-
wali zadania, które musieli wykonaæ jeszcze przed roz-
poczêciem turnieju: przygotowaæ fragment inscenizacji
wybranego utworu Fredry wed³ug w³asnego uznania, po-
mys³u i wyobra�ni. Jury mog³o wiêc podziwiaæ zarówno
fragmenty sceniczne �Zemsty� przedstawione w trady-
cyjnych strojach z epoki, ale tak¿e m³odzie¿owe adapta-
cje �Paw³a i Gaw³a�, �Ma³py w k¹pielki�, czy mniej zna-
nego �Motyla�. Podczas turnieju m³odzie¿ musia³a
równie¿ rozszyfrowaæ cytaty z �Zemsty�, namalowaæ
plakat do wybranej komedii Fredrowskiej, a tak¿e odpo-
wiedzieæ na pytania losowe, zadawane przez komisjê,
a opracowane na bazie materia³ów dostêpnych na wy-
stawie. Ze wzglêdu na du¿¹ ilo�æ uczestników i wiêksze
mo¿liwo�ci organizacyjne turnieju, impreza odby³a siê
na sali widowiskowej miejscowego GOKiSu, dziêki
uprzejmo�ci tamtejszych pracowników. Turniej zyska³

zatem atrakcyjn¹ dla oka oprawê multimedialn¹ i umo¿-
liwi³ pe³n¹ realizacjê wszystkich zaplanowanych konku-
rencji. G³ównym fundatorem nagród w turnieju literac-
kim by³a Biblioteka Publiczna Gminy Wicko, a tak¿e
O�rodek �Pamiêæ i Przysz³o�æ� z Wroc³awia, który po-
darowa³ na turniej 21 egz. ksi¹¿ki pt. �Ze Lwowa do
Wroc³awia. Fredro � �wiadek historii�. Ponadto Teatr
Narodowy w Warszawie ufundowa³ gad¿ety promocyj-
ne zwi¹zane z teatrem. Jak ka¿e tradycja konkursów
i turniejów, organizowanych przez bibliotekê � ka¿dy
uczestnik turnieju zosta³ nagrodzony.

Charakter naszych imprez w Bibliotece Gminnej
i Gimnazjalnej w Wicku, zwi¹zanych z osob¹ Aleksan-
dra Fredry oraz twórczo�ci¹ najs³ynniejszego polskiego
komediopisarza, podkre�la³ nierozerwalne zwi¹zki Fre-
dry z tradycj¹ polskiego teatru. Tê �wiadomo�æ starali-
�my siê wpoiæ naszej m³odzie¿y podczas wszystkich zajêæ
wystawowych i podczas turnieju literackiego. Mi³o nam
by³o, ¿e trafili�my z nasz¹ ofert¹ w czas ogólnopolskich
obchodów �wiêta polskiego teatru i urodzin Fredry �
w kwietniu widzowie z ca³ej Polski mogli zobaczyæ trzy
jednoaktówki w teatrze telewizji w relacji na ¿ywo
z trzech o�rodków telewizyjnych: Katowic, Krakowa
i Warszawy. Zatem niech ¿yje Fredro � Forever!ö

dr Magdalena Kubiak
bibliotekarka szkolna
w Gimnazjum w Wicku
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Adrian Rosinke - Laureat,  Zespó³ Szkó³  w Wicku, klasa 3 gimnazjum

Black Saber
Fragment
(...) Otworzy³em oczy, przeci¹gn¹³em siê zamaszy�cie... zatka³o mnie.
� Co to ma byæ ?! � krzykn¹³em, zdziwiony realistycznym terenem. Le¿a³em na ogromnej polanie,

która z jednej strony koñczy³a siê urwiskiem, a druga bieg³a daleko, w g³¹b l¹du. Ca³a by³a poro�niêta
wielkimi, dziwnymi, niebieskimi drzewami z prze�roczyst¹ kor¹, w �rodku bieg³y jakie� nici, które transpor-
towa³y wodê, a dooko³a drzewiastych olbrzymów ros³y wielkie bia³e kwiaty. Niektóre z nich osi¹ga³y nawet
dwa metry. Zauwa¿y³em jeszcze lataj¹ce dooko³a osobliwe ptaki, które tak jak drzewa, mia³y niebieskawy
kolor i prze�roczyste cia³a. Wygl¹da³y po prostu osza³amiaj¹co. Podszed³em do urwiska i spojrza³em
w dó³...

� Wow! Ten stok siê nie koñczy! � w dole by³a za du¿a mg³a, by zobaczyæ jego koniec. Nagle �mg³a�
odlecia³a, gnana wiatrem jak zwyk³a chmura, ods³aniaj¹c koniec urwiska.

Ku mojemu zdziwieniu stok koñczy³ siê w powietrzu, a sta³y l¹d zaczyna³ siê daleko w dole.
�  Lataj¹ca wyspa! Vis tym razem siê postara³e�! �  krzykn¹³em do mojego komputera. �  Viz?
Pewnie stroi sobie ¿arty, zawsze tak robi³. (...)

�Poprowad� mnie przez zielone ogrody�. Wybór wierszy i opowiadañ z XXIX Konkursu
Literackiej Twórczo�ci Dzieci i M³odzie¿y Gimnazjalnej, S³upsk 2013, s. 274


