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Jednym z bardzo wa¿nych elementów prawdziwej
edukacji polonistycznej w szkole jest inspirowanie, roz-
wijanie zainteresowañ czytelniczych i literackich dzieci
i m³odzie¿y. Za tym wszystkim stoi po prostu dobry na-
uczyciel � przewodnik: przyjazny, motywuj¹cy, potra-
fi¹cy dostrzec i rozwijaæ umiejêtno�ci i talent swojego
ucznia, wspieraj¹cy psychicznie dziecko i pragn¹cy jego
sukcesu. Nauczyciel � przewodnik zdobywaj¹cy auto-
rytet tak¿e dziêki w³asnym czytelniczym pasjom i znajo-
mo�ci literatury. Dobrze prowadzona edukacja poloni-
styczna w szkole to równie¿ wynik wspó³pracy nauczy-
ciela jêzyka polskiego, nauczyciela-bibliotekarza i wy-
chowawcy. To efekt sta³ego doskonalenia siê nauczy-
cieli i ich wspó³pracy z innymi nauczycielami oraz pla-
cówkami kultury, a tak¿e przyjaznego stosunku dyrekcji
placówki i ca³ego grona pedagogicznego do szeroko
pojêtej edukacji kulturalnej.

Nauczyciele z naszego regionu maj¹ od dwudzie-
stu lat wyj¹tkow¹ okazjê poznawania zarówno najnow-
szej literatury, jak i jej twórców w ramach S³upskiej Wio-
sny Literackiej organizowanej przez Pedagogiczn¹ Bi-
bliotekê Wojewódzk¹.

Podczas 29 lat trwania � organizowanego przez
dawn¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 4, a po reformie o�wiaty,
Gimnazjum nr 2 w S³upsku � Konkursu Literackiej Twór-
czo�ci Dzieci i M³odzie¿y Gimnazjalnej, poznali�my bar-
dzo wielu �wietnych nauczycieli, z pasj¹ rozwijaj¹cych
i poszerzaj¹cych zainteresowania czytelnicze swoich
uczniów, aktywizuj¹cych ich poszukiwania twórcze po-
przez stosowanie ró¿norodnych metod pracy z uczniem
i urozmaiconych form pracy z tekstem literackim.

Zaprzyja�nili�my siê z wieloma nauczycielami pol-
skich i polonijnych szkó³, którzy pracuj¹c nad doskona-
leniem umiejêtno�ci literackich swoich uczniów, propo-
nuj¹ im ró¿ne formy aktywno�ci, m.in.:
� uczestniczenie w ¿yciu kulturalnym swojej miejsco-

wo�ci, regionu i kraju,
� poznawanie najnowszej literatury poprzez udzia³

w spotkaniach autorskich, wieczorkach poezji, pro-
mocjach nowych ksi¹¿ek,

� branie udzia³u w konkursach: literackich, czytelni-
czych, poetyckich, prozatorskich,

� zwiedzanie wystaw, wernisa¿y,
� uczestniczenie w warsztatach literackich.

Takie kameralne zajêcia warsztatowe ze znanymi
poetami, pisarzami, dziennikarzami, literaturoznawcami,
doskonal¹ce pióro i literacki smak zdolnych dzieci, or-

ganizowali�my w naszej �czwórce� ju¿ 29 lat temu.
Pó�niejsi laureaci konkursów zachwyceni byli wspólnym
tworzeniem tekstów z Wand¹ Chotomsk¹, Danut¹ Wa-
wi³ow, Emili¹ Wa�niowsk¹, Tadeuszem Mocarskim,
Krzysztofem G¹siorowskim, prof. Grzegorzem Lesz-
czyñskim i naszymi regionalnymi literatami.

***
Prawie trzydziestoletnie konkursowe do�wiadcze-

nie utwierdzi³o nas w przekonaniu, ¿e mnóstwo dzieci
i m³odzie¿y siêga po pióro, by swoje uczucia, emocje,
wnioski z obserwacji �wiata zapisaæ. Przysy³ane co roku
dziesi¹tki tysiêcy wierszy i opowiadañ potwierdzaj¹ za-
interesowanie uczniów form¹ konkursu, jako skutecz-
nym sposobem inspirowania zainteresowañ literackich.
Bardzo czêsto to nauczyciele-bibliotekarze (g³ówni
uczestnicy spotkañ autorskich z uznanymi przedstawi-
cielami polskiego �wiata kultury), instruktorzy w domach
kultury, bibliotekarze bibliotek publicznych, rodzice uta-
lentowanych dzieci � inspiruj¹, rozwijaj¹ i odkrywaj¹ naj-
m³odsze talenty literackie. Walcz¹ o dowarto�ciowanie
i sukces swoich podopiecznych.

Otrzymujemy setki listów z podziêkowaniami i naj-
ró¿norodniejszymi uwagami nauczycieli i opiekunów, ¿e
dziêki udzia³owi w naszym konkursie, ich dziecko uwie-
rzy³o nareszcie w siebie, bo po�wiêcono mu uwagê i oka-
zano szacunek. W wiêkszo�ci szkó³ �wiêto m³odego lau-
reata konkursu jest �wiêtem szko³y: spo³eczno�æ z rado-
�ci¹ u�miecha siê do sukcesów dziecka, a na stronie
internetowej uczeñ prezentowany jest jako chluba pla-
cówki. To cieszy!

Niestety, s¹ i takie szko³y, w których nauczyciel,
podczas przerwy, wrêcza uczniowi � laureatowi miê-
dzynarodowego konkursu � dyplom i ksi¹¿kê z opubli-
kowanym jego utworem, bo� No w³a�nie... Jedna
z uczestniczek konkursu trzy razy zmienia³a gimnazjum,
by nareszcie znale�æ szko³ê, która zauwa¿y³a, ¿e dla m³o-
dzie¿y wra¿liwszej te¿ powinno byæ w niej miejsce, ¿e
nie tylko sukcesy sportowe i olimpiady przedmiotowe
warte s¹ nagrody i nag³o�nienia, ¿e �wiat jest ró¿norod-
ny i talenty uczniowskie te¿.

Ile wzruszeñ i piêknych prze¿yæ dzieci zawdziêczaj¹
pisarzom: Pani Wandzie Chotomskiej, Barbarze Ko-
smowskiej, Jolancie Nitkowskiej-Wêglarz, Zbigniewo-
wi Zielonce i wszystkim trzynastu jurorom, którzy
z wielk¹ uwag¹, trosk¹ i szacunkiem oceniaj¹ pierwsze
literackie kroki uczniów szkó³ podstawowych i gimna-

Pani Wanda Chotomska,
konkurs literacki i edukacja polonistyczna!
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zjów. Coraz czê�ciej zachwyca ich i zaskakuje dojrza-
³o�æ oraz bogactwo wewnêtrznych prze¿yæ niektórych
dzieci. Pielêgnujmy te pere³ki. Nawet je�li nie wyrosn¹
z nich poeci takiej miary, jak nasza pierwsza, sprzed trzy-
dziestu lat laureatka � Jola Szreder (obecnie Rubiniec),
pó�niejsze: Ma³gosia Gozdek, czy Karolina Chy³a � to
na pewno wra¿liwi i potrzebni wspó³czesnemu �wiatu
ludzie!

***
Wanda Chotomska � Honorowa Obywatelka na-

szego miasta � któr¹ mamy szczê�cie znaæ i zaszczyt
przyja�niæ siê ju¿ od ponad dwudziestu lat, jest g³ówn¹
jurork¹ i patronk¹ dzi� ju¿ Miêdzynarodowego XXIX
Konkursu Literackiej Twórczo�ci Dzieci i M³odzie¿y Gim-
nazjalnej. Ta wspania³a Poetka z wielk¹ pasj¹ pochyla
siê nad setkami, a pó�niej tysi¹cami wierszy nadsy³a-
nych z ca³ej Polski, z Ameryki, z Niemiec. To Ona po-
�wiêca utalentowanej poetycko m³odzie¿y mnóstwo
swojego cennego czasu, oceniaj¹c kilka tysiêcy � w ka¿-
dej edycji � pierwszych prób literackich najm³odszych
mistrzów pióra. Wszystkim dzieciom � prowadz¹c wspa-
nia³e spotkania autorskie, rozmawiaj¹c z nimi po zakoñ-
czeniu uroczystej konkursowej gali w Polskiej Filhar-
monii Sinfonia Baltica, tworz¹c przepiêkne dedykacje
laureatom i wyró¿nionym � zawsze okazuje u�miech,
ciep³o i zrozumienie.

Edukacja polonistyczna w wykonaniu Pani Wandy
to przepiêkne, radosne, poetyckie inspiracje, dowarto-
�ciowanie i dostrze¿enie wszystkich. To pomoc wej�cia
w dojrza³y �wiat literatury prawdziwym pere³kom. Dziêki
Pani Wandzie �wiat poezji polskiej zachwyci³ siê wier-
szami niewidomej laureatki naszego konkursu � Karoli-
ny Chy³y. To Wanda Chotomska � zauroczona talentem
dziewczynki � doprowadzi³a do opublikowania tomiku
wierszy Karoliny pt. �Debiut przed debiutem�. Szcze-
gólnie my � s³upszczanie � powinni�my byæ Jej wdziêczni
za budowanie dobrego imienia naszego miasta, jako miej-
sca rozwijaj¹cego i wspieraj¹cego m³odych twórców li-
teratury z ca³ej Polski i w szko³ach polonijnych w Euro-
pie i Ameryce.

W tym roku nasza Patronka do ostatniej chwili mia³a
nadziejê, ¿e zdo³a przyjechaæ na uroczysto�æ podsumo-
wania XXIX Konkursu i wrêczyæ nagrody autorowi ty-
tu³owego wiersza w pokonkursowej ksi¹¿ce pt. �Popro-
wad� mnie przez zielone ogrody� oraz wszystkim laure-
atom. Niestety � choroba Pani Wandy uniemo¿liwi³a m³o-
dym adeptom pióra spotkanie z Pisark¹, dziêki której
nasz s³upski konkurs zyska³ miêdzynarodow¹ rangê.

Przedyktowane z trudem � napisane przez Wandê
Chotomsk¹ w przeddzieñ uroczysto�ci � s³owa wiersza
do wszystkich m³odych literatów, mia³am zaszczyt od-
czytaæ 20 maja, w wype³nionej po brzegi sali Polskiej
Filharmonii Sinfonia Baltica. Z wielkim trudem i wzru-
szeniem�

Dzieñ dobry Pañstwu,
dzieñ dobry M³odym Mistrzom Pióra!

Zamiast przemówienia przesy³am
ten list, a w li�cie wiersz, którego nikt
jeszcze nie czyta³, czyli jest to premie-
ra. Wiersz napisany specjalnie dla Was,
m³odych i starszych, kochaj¹cych ksi¹¿-
ki i próbuj¹cych tworzyæ literaturê.

Czy mieszkasz w Warszawie,
w S³upsku czy w Kro�nie
co� ro�nie u Ciebie,
na pewno co� ro�nie.
U jednych kwiaty na balkonie
� petunie, bratki, pelargonie,
u drugich ksi¹¿ki na pó³kach,
w kolorowych ok³adkach,
u innych rosn¹ rybki w akwariach
i króliki w klatkach.
A u mnie, tu � wyznanie uczyniê
jak najszczersze, ¿e u mnie,
w moim domu rosn¹ wy³¹cznie wiersze.
Wszêdzie rosn¹ � w ca³ym mieszkaniu,
we framugach, futrynach, wnêkach.
Ka¿da �ciana rymami kwitnie,
ka¿da szafa od wierszy pêka.
I co� jeszcze w sekrecie Wam powiem.
Ja z tych wierszy ju¿ nie wyrosnê.
Przez rok ca³y kie³kuj¹ mi w g³owie,
wyrastaj¹ z kie³ków na wiosnê.
I cichutko szepcz¹ do ucha
maluchowi i du¿ej pani,
¿e Was kocham i nie przestanê
nigdy kochaæ moi Kochani.
 I to wszystko, co dla Was robiê
i to wszystko, co dla Was piszê,
to ka¿demu  najcieplej  i  najserdeczniej
� tak jak umiem, rymami ko³yszê.

Wasza Wanda Chotomska
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Katarzyna Szurko - Laureatka,  Gimnazjum nr 23 w Gdyni, klasa 2

Przystanki
Ludzie patrz¹ na mnie z niesmakiem. Nie powinnam siedzieæ na kolanach mamy � zajmujê za du¿o

miejsca. Oni nie rozumiej¹, jak ciekawa jest dla mnie ta podró¿! Tyle nowych rzeczy zobaczê!
Przystanek � dopiero wsiad³am, mam jeszcze ca³¹ drogê do przejechania.
Siadam przy oknie z tornistrem pomiêdzy nogami, mama naprzeciwko mnie. Mówi, ¿e jestem ju¿ za

ciê¿ka na kolana. Na zewn¹trz zaczyna padaæ �nieg � nareszcie bêdê mog³a pój�æ na sanki!
Przystanek � przecie¿ to dopiero pocz¹tek, jeszcze nic siê nie zdarzy³o.
Na pierwszej lekcji sprawdzian, na drugiej kartkówka. Obok mnie nie siedzi ju¿ mama � wysiad³a

przystanek wcze�niej. Mówi³a, ¿e siê jeszcze kiedy� spotkamy. Gor¹ca ³za sp³ywa mi po policzku.
Przystanek � jeszcze za wcze�nie, dopiero teraz wszystko siê zaczyna.
Znowu mogê usi¹�æ na kolanach, tym razem ch³opaka. Ludzie patrz¹ na nas krzywo � chyba nie

lubi¹ mi³o�ci w miejscach publicznych. Za oknem zaczyna prószyæ �nieg � znowu trzeba i�æ w brei na
uczelniê.

Przystanek � to teraz jest najpiêkniejszy etap podró¿y. Muszê jechaæ dalej.
Pocieram obr¹czkê i u�miecham siê do siebie. Od dawna nie by³am taka szczê�liwa, teraz wszyst-

ko zaczê³o siê uk³adaæ.
Przystanek � jeszcze muszê zrobiæ tyle rzeczy, nie mogê jeszcze wyj�æ.
Szybciej! Nie mogê siê spó�niæ! Wywiadówka jest na 17.00, dzieci znowu co� w szkole zmalowa³y.

M¹¿ czasu nie ma, jakie� spotkanie jest w firmie, a do szko³y nie ma komu.
Przystanek � nie mogê teraz wysi¹�æ, wszyscy mnie potrzebuj¹, beze mnie sobie nie poradz¹.
�ciskam torebkê, m¹¿ ma za godzinê operacjê, muszê byæ przy nim. Dzieci wyjecha³y na studia,

a samej w domu siedzieæ trochê smutno. Za szyb¹ robi siê bia³o od padaj¹cego �niegu, trzeba zmieniæ
opony na zimowe.

Przystanek � jeszcze nie chcê wysiadaæ, mo¿e zdarzy siê co� dobrego?
Moje kochane dzieci przyjecha³y tu specjalnie dla taty, przed chwil¹ musia³ wysi¹�æ. Z piersi wyry-

wa mi siê szloch, znicze cicho pobrzêkuj¹.
Przystanek � ju¿ nied³ugo, jeszcze trochê tu posiedzê i wysi¹dê. Nie ma po co jechaæ dalej.
Jaki� m³ody ch³opiec ustêpuje mi miejsca. Ca³e szczê�cie, bo kolana ju¿ nie te, co kiedy�. Po-

marszczonymi rêkami wyjmujê okulary i wygl¹dam na zewn¹trz. Znowu ten przeklêty �nieg � jeszcze
siê po�liznê i z³amiê rêkê!

Przystanek � jeszcze troszeczkê, to ju¿ zaraz, za nastêpnym zakrêtem.
Wiem, ¿e to ju¿, zaraz skoñczy siê moja trasa, lecz autobus bêdzie jechaæ dalej, beze mnie. Dzieci

sobie poradz¹ bez moich ciast i pierogów.
Przystanek � nareszcie wysiadam.

�Poprowad� mnie przez zielone ogrody�. Wybór wierszy i opowiadañ z XXIX Konkursu
Literackiej Twórczo�ci Dzieci i M³odzie¿y Gimnazjalnej, S³upsk 2013, s. 289

Wiem, jak wielk¹ rado�æ sprawi³y chorej Pani Wan-
dzie ¿yczenia i piêkne ró¿e, które otrzyma³a 20 maja od
Prezydenta Miasta S³upska. Te ró¿e, to podziêkowanie
i ho³d � s³upszczan, nauczycieli, rodziców i tysiêcy dzie-
ci zainspirowanych do twórczo�ci poetyckiej � dla wspa-
nia³ej Poetki za Jej wybitny talent, niepowtarzalny styl,
niegasn¹cy entuzjazm i niezwyk³y szacunek dla najm³od-
szych mistrzów pióra.

Ka¿da rozmowa, ka¿dy kontakt z Pani¹ Wanda Cho-
tomska, to niepowtarzalna lekcja znakomitej edukacji po-
lonistycznej � zarówno dla najm³odszych, jak te¿ ca³-
kiem doros³ych literatów!ö

W imieniu dyrektora Gimnazjum nr 2 w S³upsku
Jolanty Wi�niewskiej oraz jurorów konkursu

Maria Pietryka-Ma³kiewicz


