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Idea Festiwali Nauki w Polsce 

,,Najpiękniejszą rzeczą, jakiej moŜemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. 

Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie 

zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym 

zdmuchnięta świeczka.’’ (Albert Einstein) 

 

I tak jest właśnie z nauką, będącą opisem otaczającego nas świata i nieodłączną 

cechą naszego człowieczeństwa. Tylko człowiek, istota rozumna, potrafi tworzyć naukę.  

I chociaŜ jednych ta nauka przeraŜa, innych zadziwia, to są teŜ tacy, których przy 

bliŜszym kontakcie po prostu porywa... i fascynuje przez wiele lat. Wiele osób swoją 

Ŝyciową przygodę z nauką rozpoczęło obserwując niesamowite doświadczenie w szkolnym 

laboratorium, uczestnicząc w ciekawym pokazie jakiegoś wynalazku lub teŜ odnajdując 

zadziwiające historie na kartkach interesujących ksiąŜek. 

Dlatego teŜ niezbędna jest popularyzacja nauki i wiedzy wśród całego 

społeczeństwa we wszystkich moŜliwych formach. Sprawdzonymi w działaniach okazały 

się organizowane na świecie od kilkunastu lat festiwale nauki, będące połączeniem 

fachowej wiedzy z ciekawymi formami zabawy. Efektem takich skojarzeń było 

rozbudzanie chęci szczególnie młodych ludzi do zdobywania i pogłębiania wiedzy poprzez 

czynne uczestnictwo w nauce, podanej w nietypowej formie. 

Pierwowzorem dla krajowych działań był Festiwal Nauki w Edynburgu, 

którego pierwsza edycja odbyła się juŜ w roku 1989. Celem władz Edynburga było 

utworzenie w Szkocji jednego z największych w Europie ośrodków przemysłowych. 

Aby tak się mogło stać, postanowiono przybliŜyć naukę do społeczeństwa poprzez 

popularyzację najnowszych technologii i zdobyczy współczesnej nauki. 

W Polsce pierwszym ośrodkiem organizującym cykle otwartych imprez 

dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek, wykonywany zawód, wykształcenie, 

czy teŜ zainteresowania była Warszawa. Od roku 1997, czyli od czasu I Festiwalu Nauki  

w Warszawie, nastąpił znaczny rozwój takiej formy popularyzacji nauki, badań 

naukowych, powstających nowych technologii. Społeczna potrzeba wyzwoliła 

zainteresowanie wieloma dziedzinami wiedzy, nie tylko ściśle związanymi z techniką. 

Niedostępne dotychczas pracownie, laboratoria i instytuty badawcze otwarły swoje 

podwoje, zapraszając do uczestnictwa w wykładach, pokazach i prezentacjach. Dla wielu 
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młodych ludzi, pochodzących z małych ośrodków lub ze wsi, była to niecodzienna okazja 

do wizyty w nowoczesnym laboratorium, dobrze wyposaŜonej bibliotece naukowej, 

czy instytucie prawdziwie z XXI wieku. Mogli tam bezpośrednio uczestniczyć  

w doświadczeniach, pokazach i przedziwnych, często zaskakujących eksperymentach 

oraz poznawać najnowsze nośniki informacji i programy do nauki. 

Po niewątpliwym sukcesie warszawskiego Festiwalu Nauki, wiele ośrodków podjęło 

się organizacji imprez w takiej właśnie formie. Organizatorzy swoje imprezy często 

kierowali do uczniów, szczególnie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

jako przyszłych studentów i być moŜe takŜe naukowców. Z roku na rok poszerzała się 

lista instytucji, takich jak muzea, biblioteki, parki technologiczne i galerie, 

które przygotowywały swoją ofertę w ramach obchodów festiwalowych. 

W roku 1998 do popularyzacji swoich zbiorów multimedialnych jako pierwsza  

w kraju przystąpiła Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej. W ciągu ostatnich kilku 

lat w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki przeprowadziła wiele bardzo ciekawych 

imprez.  

W 2006 roku w okresie od kwietnia do października odbyło się w kraju 26 festiwali 

nauki, techniki i sztuki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku równieŜ jest 

placówką, która co roku aktywnie włącza się w popularyzację nauki i sztuki w ramach 

odbywającego się od roku 2003 Bałtyckiego Festiwalu Nauki. 
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Misja Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularno-naukową organizowaną przez 

wyŜsze uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

instytuty branŜowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane. 

Festiwal jest adresowany do szerokiego grona społeczeństwa WybrzeŜa i regionu 

niezaleŜnie od wykształcenia począwszy od starszych klas szkół podstawowych. 

Celem Festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań 

naukowych oraz przybliŜenie ich społeczeństwu w moŜliwie zrozumiałej, atrakcyjnej 

formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania. Chcielibyśmy zwrócić 

społeczną uwagę na wartość i przydatność badań prowadzonych w licznych laboratoriach 

i instytucjach naukowych. W kolejnych edycjach festiwalu szczególny nacisk kładziemy 

na przedstawienie miejsca, jakie zajmuje morze w badaniach naukowych i wartościach, 

jakie Bałtyk ma dla naszego regionu. 

śywimy głęboką nadzieję, Ŝe w przygotowanym programie imprez znajdą Państwo 

propozycje, które rozbudzą w Was chęci do zdobywania i pogłębiania wiedzy. 

Chcielibyśmy udowodnić, Ŝe nauka nie zamyka się jedynie w mądrych księgach. 

Wierzymy, Ŝe uda nam się połączyć naukę z ciekawą zabawą, czego i Państwu, i sobie 

gorąco Ŝyczymy.  

Czekamy na Was nad Bałtykiem! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misja Bałtyckiego Festiwalu Nauki [online]. [dostęp: 16 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: 
http://truskawka.univ.gda.pl:8080/sezamUG/servlet/WWW.TopicPresServlet2?TOP_ID=39 
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Udział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku 
w Bałtyckim Festiwalu Nauki w latach 2003-2007 

 
 
 

 ,,Jest wiele prac, których nie moŜesz wykonać, dopóki się nie odwaŜysz, lecz jeszcze 

więcej takich, których się nie nauczysz, nie wykonując.’’ (przysłowie armeńskie) 

 

  

Pod koniec listopada 2002 roku dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

w Gdańsku otrzymała pismo od Rady Rektorów Województwa Pomorskiego  

z zaproszeniem do poparcia wspólnej inicjatywy organizacji I Bałtyckiego Festiwalu 

Nauki. Wiele spotkań w gronie kierowników wydziałów, prowadzone burzliwe dyskusje, 

analizowane propozycje imprez i moŜliwości realizacji dały pozytywny efekt – Biblioteka 

złoŜyła deklarację uczestnictwa w połowie grudnia 2002 roku. 

Jako placówka wspierająca kadrę nauczycielską, studentów, licealistów  

i wszystkich, którzy szukają informacji naukowych do swoich działań, chcieliśmy pokazać 

naszym uŜytkownikom, Ŝe biblioteka to nie tylko miejsce do gromadzenia, 

przechowywania i wypoŜyczania ksiąŜek. Dzisiaj nasza placówka to szeroka i przyjazna 

brama do wiedzy oraz dostęp do wielu nowoczesnych źródeł informacji. 

Rozpoczynając prace przygotowawcze towarzyszył nam niepokój i obawa,  

czy damy radę? Nie mieliśmy doświadczeń w organizowaniu kilku duŜych imprez 

jednocześnie w ramach takiego przedsięwzięcia jak Festiwal Nauki. Ale mieliśmy ciekawe 

pomysły, sporo energii i wspaniały zespół, z którym nie mogło się nie udać. Wiele rzeczy 

musieliśmy wykonywać sami. Początkowo projektowaliśmy i drukowaliśmy plakaty, 

program imprez, ulotki i materiały promocyjne, wykonywaliśmy scenografię, dekoracje  

i kostiumy niezbędne do stworzenia odpowiedniego klimatu imprez, wystaw i prezentacji. 

Szerokie grono przyjaciół biblioteki, wielu aktywnych i twórczych nauczycieli chętnie 

włączało się do współpracy, uczestnicząc w prezentacji dorobku swoich szkół  

i popularyzacji ciekawych form i metod pracy dydaktycznej, współuczestnicząc w naszym 

sukcesie. 

Organizację imprez w ramach I Bałtyckiego Festiwalu Nauki przeŜyliśmy  

na głębokim wdechu. Mało czasu, mało doświadczeń, ale duŜo, bardzo duŜo pracy. 

Uczestnikom pierwszych spotkań festiwalowych zaproponowaliśmy interesujący 

i kształcący zestaw imprez, które były potwierdzeniem pomysłowości, zaangaŜowania  

i kwalifikacji organizatorów. 
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Inauguracja I Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Pedagogicznej Bibliotece 

Wojewódzkiej w Gdańsku odbyła się w nietypowej scenerii – w pięknym parku, w którym 

mieści się nasza biblioteka.  

Dzięki bardzo ciekawej propozycji naszych koleŜanek z Filii w Wejherowie, licznie 

zgromadzona widownia uczestniczyła w niezwykłej podróŜy przez wieki z ksiąŜką w roli 

głównej. Pomysłowe, własnoręcznie wykonane przez aktorów kostiumy, wartka akcja  

i dowcipne teksty, kaŜdego chyba przekonały, jak waŜną rolę w rozwoju nauki odegrały 

ksiąŜki. Czy odbyłby się jakikolwiek festiwal nauki, gdyby nie ksiąŜki – skarbnice ludzkich 

myśli i dokonań? Nierozerwalnym elementem towarzyszącym ksiąŜce jest oczywiście 

pismo. W duŜym skrócie, ale w interesującej formie plastycznej ukazano historię jednego 

z najwaŜniejszych wynalazków ludzkości na wystawie „Historia pisma czyli... tajemnica 

dziwnych znaków”. Dla uwaŜnych słuchaczy przedstawienia i wnikliwych obserwatorów 

informacji zamieszczonych na wystawie, rozszyfrowanie tekstu, zapisanego tajemnym 

alfabetem nie stanowiło Ŝadnego problemu. Zadanie było częścią konkursu, w którym 

wzięło udział blisko sto osób. 

Kolejną, ciekawą imprezą pt. „Multimedia w nauce” zainteresowani byli zwolennicy 

i pasjonaci technologii komputerowej. W Wydziale Zbiorów Audiowizualnych odbył się 

cykl prezentacji nowych programów edukacyjnych Wydawnictwa „eduROM – 

multimedialne podręczniki” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

O tym, Ŝe ksiąŜka moŜe być przyjacielem, niektórzy juŜ wiedzą. Kolejna impreza 

pt. „KsiąŜka leczy”, prowadzona przez wykładowców Ośrodka Biblioterapii, pokazała 

przybyłym nauczycielom i terapeutom, jak krótki tekst i umiejętna praca terapeutyczna 

na jego podstawie potrafi czynić cuda. Niejeden smutek, ból i zmartwienie znikają,  

a na twarzach pojawia się ulga, radość, czasem uśmiech, kiedy odpowiednio dobrana 

ksiąŜka poprawia samopoczucie, pozwala zaakceptować własne ograniczenia, pomaga 

rozwiązać róŜne problemy. 

Powrotem do klimatu szkoły sprzed 50 lat były spotkania w Muzeum Oświaty 

Pomorskiej. W zaaranŜowanej klasie, ze starymi, drewnianymi ławkami, z kałamarzami  

w „dziurkach” i obsadkami ze stalówką odbywała się nauka ładnego pisania. Zajęcia 

prowadził pan Henryk Kulesza – kaligraf, który „rysował” piękne litery nie patrząc nawet 

na tablicę. Niestety, uczestnicy tych Ŝmudnych ćwiczeń mieli sporo kłopotów  

z posługiwaniem się dawnymi narzędziami pisarskimi. Większości przydała się stara, 

niezawodna bibuła, ratując przed rozlaniem się kleksów na cały zeszyt. Szczególnym 

wyróŜnieniem dla organizatorów był udział w jednej z lekcji kaligrafii głównego 

koordynatora I Bałtyckiego Festiwalu Nauki, dr Tadeusza Zaleskiego. Ze wzruszeniem 

„wpasował się” w stare ławki i wspólnie z dyrekcją biblioteki starał się jak najlepiej 

wykonać swoje ćwiczenie. Okazało się, Ŝe w czasie 4 spotkań pojawiło się tylko kilka 

osób, które pan H. Kulesza pochwalił. Większość miała wielki kłopot z samym 

trzymaniem obsadki, nie mówiąc juŜ o ładnym pisaniu w linijkach. 
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Prawie pięć miesięcy przygotowań pozwoliło na podarowanie środowisku dwóch 

dni, wypełnionych licznymi, ciekawymi akcentami, które koncentrowały się wokół wielu 

dziedzin nauki. 

Po zakończeniu I Bałtyckiego Festiwalu Nauki byliśmy bardzo zadowoleni i dumni  

z naszych dokonań. Jednocześnie sądziliśmy, iŜ był to jednorazowy udział w takim duŜym 

i niecodziennym wysiłku, jakim był czas przygotowań. Gdy po kilku miesiącach 

otrzymaliśmy powtórne zaproszenie do organizacji kolejnego, II BFN, nie było wahań  

i wcześniejszych obaw. Propozycje kolejnych imprez, które nie zostały zrealizowane rok 

wcześniej, „schowane” czekały tylko na sygnał. 

W swoich codziennych działaniach wspieramy naukę, kulturę i sztukę, promując 

róŜne formy i metody zdobywania wiedzy w tych obszarach. „Nauka w szkołach powinna 

być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uwaŜali ją za cenny dar, a nie cięŜki 

obowiązek” (Albert Einstein). Pokazujemy, Ŝe edukacja nie zawsze musi się odbywać  

w szkolnych salach lekcyjnych. Nasza oferta edukacyjna zawiera nie tylko lekcje 

biblioteczne czy ciekawe zajęcia w Muzeum Oświaty Pomorskiej. Zapraszamy uczniów  

i nauczycieli do Edukacyjnej Izby Regionalnej, w której pomieszczeniach przekazujemy 

wiedzę na temat edukacji regionalnej – tak waŜnej w czasie integracji z Unią Europejską. 

Wiemy, jak waŜne miejsce w Ŝyciu młodego pokolenia powinna zajmować wiedza  

o najbliŜszym otoczeniu – wiedza o „małych ojczyznach” kaŜdego z nas. 

Imprezy w ramach II Bałtyckiego Festiwalu Nauki koncentrowały się właśnie 

wokół tematu „Regionalizm w nauce i kulturze” i adresowane były do tych wszystkich, 

którym bliskie są sprawy naszego pomorskiego regionu. Szczególną ofertę skierowaliśmy 

do uczniów klas integracyjnych i ich pedagogów. Zaprosiliśmy uczestników imprez  

do róŜnych form aktywności: literackiej, teatralnej, plastycznej i muzycznej. W ramach 

wzajemnej współpracy pragnęliśmy ukazać, jak wiele wartości edukacyjnych  

i wychowawczych moŜna osiągnąć w takim działaniu. 

Rozpoczęcie obchodów festiwalowych odbyło się tym razem w barwnej scenerii 

gdańskich kamieniczek, stanowiących plastyczne tło do pierwszej imprezy pt. „O czym 

mówią gdańskie uliczki?”. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku 

przedstawili teatralną wersję jednej z mniej znanych gdańskich legend. Scenariusz 

opracowały nauczycielki pani Dorota Salamon i pani Beata Konopińska. Artystom tak 

bardzo podobała się zabawa w teatr, Ŝe wkrótce dobry nastrój przeniósł się na całą 

widownię. Sposobem interpretacji zaskoczony był nawet sam autor legendy prof. Jerzy 

Samp, który przyjął nasze zaproszenie jako gość honorowy prawie całego dnia 

festiwalowego. Gorącymi brawami i głośnym aplauzem podziękowano wszystkim aktorom 

i ich opiekunom. 

W tym samym klimacie starego, pięknego Gdańska przebiegła kolejna impreza  

pt. „Czego uczą nas legendy?” – będąca finałem konkursu plastycznego, w którym udział 
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wzięli uczniowie szkół podstawowych z Trójmiasta i okolic. Inspiracją do działań 

plastycznych były gdańskie legendy i klechdy kaszubskie. Do festiwalowego finału 

przysłano ok. 200 prac wyłonionych w szkolnych eliminacjach, a wykonanych róŜnymi 

technikami. Specjalna komisja miała bardzo trudne zadanie z wyborem najlepszych prac. 

Nie było wątpliwości tylko w przyznaniu nagrody specjalnej, którą otrzymała uczennica 

klasy III b ze Szkoły Podstawowej Nr 67 w Gdańsku – Ania Dreslerska za piękny, 

witraŜowy wizerunek okrętu nad Motławą. Wszystkim laureatom  

(9 nagród i 12 wyróŜnień) nagrody i dyplomy wręczał prof. Jerzy Samp. Podziękowania 

otrzymali takŜe nauczyciele, pod okiem których powstały piękne prace, prezentowane  

na festiwalowej wystawie. 

Do regionalnego charakteru imprez nawiązywała wystawa towarzysząca  

pt. „Legendy Pomorza Gdańskiego”. Zakres ekspozycji obejmował legendy pomorskie, 

legendy i klechdy kaszubskie, przykłady legend w literaturze światowej oraz materiały 

metodyczne dla nauczycieli. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych czytelników i oczekiwaniom 

trójmiejskiego środowiska oświatowego staraliśmy się rozszerzać naszą ofertę równieŜ  

o tematy trudne i draŜliwe. „Bajki pomagają dzieciom” to warsztaty biblioterapeutyczne, 

ukazujące moŜliwości wykorzystania tekstu literackiego w pracy z dziećmi lekko 

upośledzonymi umysłowo. 

O tym, jak trudna jest polska ortografia, wiedzą nie tylko dzieci. Wiele dorosłych 

osób nie przyznaje się do takich kłopotów językowych. „Tajemnice Ortofrajdy” to impreza 

festiwalowa w formie lekcji pokazowej, w czasie której została zaprezentowana metoda 

Kolorowej Ortografii. Poprowadził ją autor pakietu dydaktycznego pan Roman Janiec  

z Pomorskiego Studia WdroŜeń Dydaktycznych i pani Marta Owczarek-Boratyńska, 

nauczycielka z Brodnicy. Obserwatorami było liczne grono nauczycieli – zwolenników tej 

skutecznej metody - oraz tych, którzy chcieli ją poznać i stosować w swoich szkołach. 

Po kolejnym sukcesie i dobrych recenzjach postanowiliśmy na stałe wpisać udział 

w Bałtyckich Festiwalach Nauki do bibliotecznego harmonogramu pracy na kolejne lata. 

AŜ nam się nie chciało wierzyć kiedy nadszedł rok 2005. Jak ten czas przeleciał! 

Pierwszy, drugi i juŜ... trzeci festiwal!!! Z uśmiechem wspominaliśmy obawy jakie 

towarzyszyły nam przed pierwszą edycją festiwalu. Dziś wiemy, Ŝe kaŜdy kolejny rok, 

następne imprezy, nowe doświadczenia pozwalały nam na coraz lepszą organizację. 

Staraliśmy się, aby spotkania festiwalowe były dla uczestników nie tylko coraz bardziej 

atrakcyjne, ale by ukazywały róŜne formy pracy bibliotekarskiej. Spotkania z ksiąŜkami, 

ilustracje, będące często pierwszymi „dziełami sztuki” dla najmłodszych czytelników, 

obrazy, które czynią cuda, bo mówią bez słów, egzotyczne podróŜe przez dalekie, 

nieznane kontynenty – to tylko niektóre z form zaprezentowane w czasie  

III Bałtyckiego Festiwalu Nauki. 
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Pierwszą imprezą rozpoczynającą kolejne obchody festiwalowe w naszej bibliotece 

była dyskusja panelowa na temat poznawczej, estetycznej i społecznej funkcji ilustracji  

w ksiąŜkach dla dzieci. Do dyskusji zaproszeni zostali pedagodzy, psycholodzy, plastycy, 

bibliotekarze i nauczyciele akademiccy. Do licznie zgromadzonej na sali młodzieŜy 

kierowane były słowa zachęty, aby rozwijać i doskonalić swoje uzdolnienia plastyczne, 

gdyŜ tworzenie pięknych przedmiotów, obrazów, ilustracji – to wspaniała przygoda 

dająca zadowolenie i satysfakcję zarówno twórcom jak i odbiorcom, np. czytelnikom 

ksiąŜek. Tłem do dyskusji była wystawa prac dyplomowych uczniów z Zespołu Szkół 

Plastycznych w Gdyni-Orłowie, poświęconych ilustracji ksiąŜkowej. Ostatnim gościem,  

na którego większość uczestników czekała z niecierpliwością, był pan Bogdan Koleszyński 

– kolekcjoner i zapalony miłośnik twórczości Jana Marcina Szancera. Bardzo ciekawy 

wykład urozmaicony unikatowymi ilustracjami w starszych uczestnikach wzbudził 

wspomnienia dzieciństwa, a młodym pokazał jeden ze sposobów ilustrowania utworów 

literackich i zmian zachodzących w tej dziedzinie na przestrzeni lat. Dzięki uprzejmości 

pana B. Koleszyńskiego udało się zorganizować wystawę pt. „Szancerowe ilustrowanie 

świata”, na której prezentowane były cenne eksponaty z prywatnej kolekcji, gromadzonej 

z pasją przez wiele lat. 

Impreza „Wędrówka przez kontynenty” odbywająca się drugiego dnia zgromadziła 

tak duŜą liczbę uczestników, Ŝe niestety nie wszyscy chętni mogli w niej uczestniczyć.  

Na spotkanie z egzotyczną Afryką, które organizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Integracji Kultur i Sztuki „JEDEN ŚWIAT” z Sopotu, przybyło do duŜej auli ponad 200 

osób. Pani Monika Gajdzińska pięknie opowiedziała dwie baśnie afrykańskie, a pan 

Tomasz Lipski prezentował oryginalne eksponaty sztuki z Czarnego Lądu i opowiadał  

o nich ciekawe historie. Podkreślał równieŜ, jak waŜne jest, aby w świecie, w którym nie 

ma granic terytorialnych, nie było równieŜ granic kulturowych. 

Ostatnią imprezą III BFN były zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem elementów 

terapii przez sztukę. Współczesna nauka i technika umoŜliwia realizację planów  

i - wydawać by się mogło - nierealnych marzeń. Z drugiej zaś strony ciągła rywalizacja, 

pośpiech, dąŜenie do gromadzenia dóbr materialnych powodują nasilenie róŜnego rodzaju 

nerwic i zaburzeń psychicznych. Przyczyn, które sprawiają, Ŝe działania terapeutyczne są 

potrzebne, jest wiele: dzieci niepełnosprawne intelektualnie lub ruchowo, zaburzenia 

osobowości, nerwice, psychozy, rodziny dysfunkcyjne, brak spełnienia podstawowych 

potrzeb miłości, bezpieczeństwa, tolerancji czy akceptacji. Zajęcia warsztatowe,  

w których wykorzystane zostały metody arteterapii poprowadziła wg własnego 

scenariusza pt. „Leśne wędrówki” pani Zdzisława Woźniak-Lipińska. Uczniowie  

klasy I wyruszyli na spacer po lesie w takt muzyki, słuchali odgłosów przyrody,  

w działaniach plastycznych tworzyli przeróŜne zwierzęta, wcielając się w postacie drzew 

stworzyli szumiący las. Terapia przez sztukę to działania będące przekraczaniem 

pewnej granicy, za którą myśli, słowa, emocje przemawiają barwą, plamą, kształtem, 
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ruchem czy dźwiękiem – tworząc szczególny rodzaj języka. Imprezie towarzyszyła 

wystawa publikacji i materiałów audiowizualnych ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Gdańsku, związanych z problematyką arteterapii i jej praktycznego 

zastosowania w pracy pedagoga-terapeuty, nauczyciela, bibliotekarza i rodzica. 

Nie opadły jeszcze emocje związane z zakończonym III BFN, a my juŜ układaliśmy 

program imprez do kolejnej edycji. Po trzech latach zdobywania doświadczeń, aktywnego 

wspierania się całego zespołu, ofiarnej współpracy takich pasjonatów jak pan Roman 

Janiec czy pan Bogdan Koleszyński – ludzi, których zapał, otwartość i gotowość  

do działania stanowiły dla nas niezastąpioną motywację i wiarę, Ŝe marzenia się 

spełniają. Część imprez IV Bałtyckiego Festiwalu Nauki stanowiło kontynuację działań 

podjętych wcześniej. Festiwalowe spotkanie z Ortofrajdą w roku 2004 zostało bardzo 

pozytywnie odebrane przez nauczycieli, rodziców, a takŜe uczniów, podejmowało bowiem 

waŜny temat, z którym nie wszyscy umieją sobie poradzić samodzielnie. 

Dzięki panu Romanowi Jańcowi, który Ŝmudną naukę trudnej ortografii uczynił 

świetną i skuteczną zabawą oraz zaprosił uczniów w całej Polsce do wspólnego 

pokonywania kłopotów ortograficznych mogliśmy gościć najlepszych uczniów, którzy 

przyjechali z róŜnych miast na Finał II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wielkie 

Malowanie Ortografii”. W oczekiwaniu na wyniki wielkiego finału uczniowie i zebrani 

goście doskonale się bawili przy występie teatrzyku dziecięcego ze Szkoły Podstawowej 

Nr 29 w Gdańsku. 

Rok 2006 – to czas Roku Kaszubskiego. Region pomorski z bogatą tradycją  

i kulturą idealnie wpisuje się w prowadzoną w bibliotece edukacją regionalną. „Kaszuby 

igłą malowane” to impreza, której celem była popularyzacja wiedzy o kulturze ludowej 

Kaszub. Teoretyczny wstęp w formie wykładu zakończony został atrakcyjnym występem 

zespołu artystycznego, działającego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach. Druga 

część imprezy, na którą wszyscy czekali z niecierpliwością odbyła się w Regionalnej Izbie 

Edukacyjnej. W otoczeniu wielu autentycznych przedmiotów uŜywanych na wsi polskiej 

około stu lat temu rozpoczęły się warsztaty hafciarskie dla dzieci i młodzieŜy. I chociaŜ 

nikomu nie udało się wyhaftować całego wzoru, to cierpliwość i zacięcie uczestników były 

godne pochwały. 

Na zakończenie festiwalu odbyło się spotkanie w „Baśniowej Akademii”. Były  

to otwarte zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z dziećmi. 

Na takie i podobne zajęcia w kaŜdy wtorek zaprasza małych, większych i tych całkiem 

duŜych uczniów zespół Akademii Czytania Bajek, działający pod patronatem fundacji 

 ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Warsztaty poprzedził krótki wykład z prezentacją 

 multimedialną, omawiający cel działalności Akademii, która jest skierowana  

na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieŜy. Imprezie towarzyszyła 

wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników zajęć w Akademii. 
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Rok 2007 to nasz pierwszy festiwalowy jubileusz. Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Gdańsku przystąpiła do współorganizowania Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

po raz piąty!!! I wtedy zrodził się pomysł zebrania tych wspaniałych, twórczych 

pięciu lat w całościową dokumentację w postaci biuletynu. Jedni rozpoczęli gromadzenie 

materiału do publikacji, inni energicznie zabierali się za organizację imprez 

V Bałtyckiego Festiwalu Nauki, który dopiero miał się odbyć. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, propagując od lat nowoczesną, 

bezstresową metodę nauki ortografii, popularyzuje wiedzę na temat specyficznych 

trudności w czytaniu i pisaniu. Efektem tych działań była właśnie III Edycja 

ogólnopolskiego konkursu „Wielkie Malowanie Ortografii”. Do finałowych zmagań 

zgłoszono 39 uczniów z klas II-VI szkół podstawowych i gimnazjów. Zadanie finałowe 

było znane – przy pomocy kolorowych kredek uzupełnić, oczywiście bez błędów, tekst 

dyktanda. Przerwę w oczekiwaniu na wyniki finałowej pracy uczniów wypełnił ciekawy 

program artystyczny. Rozpoczęli go uczniowie Szkoły Muzycznej II Stopnia w Gdańsku, 

którzy pod kierunkiem nauczycieli Gabrieli Rajchert i Alicji Wieczorek zaprezentowali 

ciekawą składankę utworów Witolda Lutosławskiego, Josepha Haydna i muzyki filmowej. 

RównieŜ aktor Teatru Miniatura Jacek Majok w artystycznej interpretacji przedstawił 

teksty, które rozbawiły prawie wszystkich uczestników imprezy. O tym, Ŝe trudne zasady 

naszej ortografii mogą stanowić doskonałą inspirację do plastycznej zabawy, moŜna się 

było przekonać oglądając wystawę „Kolorowa Ortografia”. Autorami prac byli uczniowie 

Szkoły Podstawowej Nr 1 i Podstawowej Szkoły Społecznej w Gdańsku. 

Od pięciu lat Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku realizuje program 

propagowania czytelnictwa dzieci i młodzieŜy w czasie zajęć w Akademii Czytania Bajek. 

Festiwalowa impreza „Lwie Opowieści” to spotkanie w formie happeningu, 

które rozpoczęło głośne czytanie bajki ElŜbiety Zubrzyckiej pt. „Lew. Bajka o dwóch 

królach” przez zaproszonych gości. Organizując imprezy w bibliotece, staramy się 

umoŜliwiać prezentację dorobku artystycznego uczniów i nauczycieli trójmiejskich szkół. 

I właśnie Festiwal Nauki był okazją do zaprezentowania się uczniów koła teatralnego 

ze Szkoły Podstawowej Nr 60 w Gdańsku. Ze swoim opiekunem – panią Agatą Szulc 

przygotowali i popisowo odegrali bajkę „Kopciuszek”. NajwaŜniejszym momentem 

imprezy, na który wszyscy niecierpliwie czekali był finał konkursu plastycznego 

„Malowanie Lwim Pazurem”, który stanowił podsumowanie kilkumiesięcznej akcji 

realizowanej raz w miesiącu w Akademii Czytania Bajek. Maskotką imprezy był włochaty 

lew, który towarzyszył dzieciom przy rozwiązywaniu zagadek oraz podczas wręczania 

licznych nagród, dyplomów i wyróŜnień. Na zakończenie kaŜdy chciał mieć zdjęcie 

właśnie z tytułowym bohaterem imprezy. 

Ostatnią imprezą V Bałtyckiego Festiwalu Nauki był cykl wykładów 

pt. „Czy muzyka jest dobra na wszystko?”, stanowiących naukowe spojrzenie na muzykę 

i jej oddziaływanie na człowieka. 
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W kaŜdym okresie muzyka towarzyszy nam w Ŝyciu, chociaŜ zajmuje róŜne 

miejsce i pełni róŜne role. Rozwój muzyczny dokonuje się w czasie „dialogu” z otaczającą 

nas rzeczywistością. Muzyka to odgłosy przyrody, ulicy, domu, róŜnych obrzędów. 

Zaproszeni goście podjęli próbę określenia preferencji, wyborów i oddziaływania muzyki 

w ujęciu psychologicznym oraz starali się wyjaśnić rolę muzykoterapii  w edukacji. 

 

Podsumowanie 

 

Na ciekawą imprezę potrzebny jest dobry pomysł. Jednak, aby wszystko do siebie 

pasowało, muszą szczerze i ofiarnie współpracować ludzie, którzy go realizują.  

Na pozytywną ocenę naszego udziału we wszystkich edycjach Bałtyckiego Festiwalu 

Nauki złoŜył się wysiłek wielu ludzi, wymienianych przy prezentacji kaŜdej imprezy.  

Ale w pracach towarzyszyli nam równieŜ koledzy i koleŜanki, których nazwiska nie 

pojawiały się w programach i folderach. Bez ich udziału trudno by było zrealizować wiele 

projektów i planów. Dzięki spontanicznej i ofiarnej pracy konserwatora – pana Adama 

Gołębiewskiego niejeden nierealny z załoŜenia pomysł został zrealizowany w sposób 

godny pozazdroszczenia. Harmonijnie układała się takŜe współpraca z głównym 

specjalistą od komputerów i sprzętu technicznego. Pan Ludwik Pasierbiewicz organizował 

całe zaplecze komputerowo-medialne, cierpliwie znosił brak naszych kompetencji  

w tej dziedzinie oraz zawsze czuwał w pogotowiu, dając nam poczucie bezpieczeństwa  

i powodzenia kaŜdej imprezy. Bardzo obszerna i fachowa dokumentacja fotograficzna  

w wykonaniu pana Waldemara Krótkiego stanowiła nie tylko dokumentacyjny zapis,  

ale pozwalała na wspomnienia w postaci utrwalonych chwil radości i wzruszeń.  

O wielu rzeczach, o których niejednokrotnie zapominali organizatorzy, pamiętały 

niezawodne panie Ania Kołodziej i Teresa Cuper. 

I jeszcze dwie bardzo waŜne osoby, dzięki którym zarówno przygotowania 

jak i przebieg imprez organizowanych przez bibliotekę przebiegał w sposób dający 

gwarancję powodzenia. W ciągu trzech pierwszych edycji festiwalowych koordynatorem 

całości działań była dyrektor PBW – Małgorzata Kłos, natomiast w czasie dwóch kolejnych 

edycji rolę tę pełniła wicedyrektor PBW Beata Symbor. Organizatorzy imprez dziękują 

koordynatorom za zaufanie, jakim nas obdarzono przy festiwalowych działaniach, a takŜe 

za wiarę w nasze doświadczenie i umiejętności wykorzystane dla dobra czytelników, 

środowiska i naszej placówki. 
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Harmonogram Imprez Festiwalowych 
organizowanych przez 

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku 
w ramach 

I Bałtyckiego Festiwalu Nauki 
 
 
Piątek  30 maja 

  9.00 - 10.00   Lekcja kleksografii (1) 

10.30 – 11.30   Multimedia w nauce (szkoła podstawowa) 

10.00 – 11.00  Tajemnica dziwnych znaków (spektakl teatralny, konkurs) 

     Uroczysta inauguracja I Bałtyckiego Festiwalu Nauki  

                        w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku 

10.00 – 11.30   KsiąŜka leczy 

11.00 – 12.00   Lekcja kleksografii (2) 

11.30 – 12.30   Tajemnica dziwnych znaków (spektakl teatralny, konkurs) 

12.00 – 13.00   Multimedia w nauce (gimnazjum) 

13.00 – 14.30   KsiąŜka leczy 

Sobota  31 maja 
 
  9.00 – 10.00   Lekcja kleksografii (3) 

10.30 – 11.30   Multimedia w nauce (szkoła podstawowa) 

11.00 – 12.00   Lekcja kleksografii (4) 

12.00 – 13.00   Multimedia w nauce (gimnazjum) 

 
Niedziela  1 czerwca 
 
10.00 – 11.00   Multimedia w nauce (szkoła podstawowa) 

11.30  konkurs multimedialny dla uczniów szkół podstawowych 
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„Tajemnica dziwnych znaków” 
 

„Z ksiąŜką przez wieki” 
 

 

 

                        Forma: inscenizacja teatralna  

                Wykonanie: uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Wejherowie 

     Autor scenariusza: Ewa Szymerowska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  

                                   w Gdańsku, Filia w Wejherowie 

Organizacja Imprezy: Aleksandra Kirczuk (PBW), Małgorzata Krasnodębska (PBW),  

                                   Agnieszka Runewicz (PBW), Ewa Szymerowska  (PBW Filia  

                                   w Wejherowie) 

 

 

Inscenizacja odbyła się w parku przed budynkiem, w którym biblioteka ma swoją 

siedzibę. Sami uczniowie, pod okiem swoich nauczycieli, przygotowali i przywieźli 

pomysłowe kostiumy, rekwizyty i elementy dekoracji. Celem przedstawienia było 

zapoznanie widzów z róŜnymi formami, jakie przybierała ksiąŜka na przestrzeni wieków - 

od kamiennej tabliczki do ksiąŜki drukowanej. Na tym tle omówione zostały w skrócie 

zmiany zachodzące w piśmiennictwie.  
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Scenariusz przedstawienia autorstwa Ewy Szymerowskiej publikowany był w Bibliotece  

w Szkole 2005, Nr 2. 
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„Historia pisma czyli... 
tajemnica dziwnych znaków” 

 

                        Forma: wystawa 

         Autor wystawy: Halina Menegon-Kozel (PBW) 

 

„Człowiek zniknął, jego zwłoki w proch się rozsypały, jego współcześni złączyli 

się z ziemią. I księga tylko sprawia, Ŝe pamięć o nim krąŜy z ust do ust. Pismo jest 

bowiem bardziej poŜyteczne niźli dom z kamienia, niŜ grobowiec na Zachodzie, 

lepsze jest niŜ rozkoszny pałac, niŜ pomnik w świątyni." (papirus Cheaster Beatty IV) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa pt. „Historia pisma czyli... tajemnica dziwnych znaków” adresowana była 

do wszystkich zainteresowanych dziejami jednego z najwaŜniejszych wynalazków 

ludzkości. Począwszy od niezgrabnych znaków i symboli na ścianach grot i jaskiń, przez 

wielowiekowe zmiany, aŜ do czasów ksiąŜki drukowanej – przedstawiono na 35 planszach 

najwaŜniejsze etapy w ewolucji pisma, najstarsze zachowane przykłady, najpiękniejsze 

zabytki sztuki literniczej. Prezentowane treści były ciekawym i nietypowym 

uzupełnieniem wiadomości zawartych w ścieŜce międzyprzedmiotowej „Edukacja 

czytelnicza i medialna” zarówno dla szkół podstawowych, gimnazjalnych jak równieŜ dla 

szkół ponadgimnazjalnych. 
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Dziewięć pierwszych plansz prezentowanych na wystawie (Fot. H. Menegon-Kozel) 
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„Tajemnica dziwnych znaków” 
 

 

                Forma: konkurs dla uczestników imprezy 

 Autor konkursu: Aleksandra Kirczuk (PBW) 

 Sponsor nagród: Księgarnia „Świat KsiąŜki” 

 

Konkurs był jednym z elementów towarzyszących imprezie happeningowej  

w całości poświęconej dziejom pisma i historii ksiąŜki. Dla wszystkich uczestników 

przygotowano około stu kart konkursowych z trzema wersjami tekstu. Zadaniem było 

odczytanie zaszyfrowanego tekstu, posługując się tajemnym, chociaŜ wymyślonym 

alfabetem. W przerwie między spektaklami teatralnymi wszyscy, siedząc po prostu 

na trawie w parku, starali się rozwiązać te piśmiennicze łamigłówki. Ci, którzy chcieli 

zrobić to jak najszybciej, tak bardzo się spieszyli, Ŝe wrzucili do skrzynki 

 z odpowiedziami karty bez wpisanego swojego nazwiska!! Niemniej na zakończenie 

imprezy, gdy odbywało się losowanie 

nagród, prawie cały komplet 

uczestników z niecierpliwością 

oczekiwał na wyniki. Sprawdzone 

karty losowała jedna z najmłodszych 

uczestniczek imprezy. Ci, do których 

uśmiechnęło się szczęście, otrzymali 

bardzo ciekawe ksiąŜki ufundowane 

przez księgarnię „Świat KsiąŜki”. 
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Jedna z trzech wersji karty konkursowej 



Multimedia w nauce 
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„Multimedia w nauce” 

                       Forma: pokazy multimedialne i konkurs 

                       Udział: „Young Digital Poland – wydawnictwa interaktywne” 

Organizacja imprezy: Marzanna Łyszkowska (PBW), Fryderyk Wojda (PBW), 

                                  Małgorzata Krasnodębska (PBW), Ewa Podumis (PBW) 

        Sponsor nagród: „Young Digital Poland – wydawnictwa interaktywne”

Impreza „Multimedia w nauce” składała się z 5 pokazów multimedialnych, 

odbywających się w ciągu dwóch dni dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

Biblioteka dzięki współpracy z „Young Digital Poland” mogła zaprezentować nowe, bardzo 

ciekawe programy edukacyjne, umoŜliwiające w interesujący sposób przyswojenie 

obowiązującego materiału szkolnego. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele biorący udział 

w pokazach, wyraŜali pozytywne opinie o prezentowanych nowych nośnikach informacji. 

W ostatnim dniu imprezy, który przypadał 1 czerwca w Dniu Dziecka, spotkania 

zakończyły się konkursem związanym oczywiście z terminami i wiadomościami 

dotyczącymi komputerów i informatyki. 
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Firma Young Digital Planet SA działa na rynku oprogramowania komputerowego  

od 1990 roku. Jest dostawcą systemów szkoleniowych i treści edukacyjnych, opartych  

na technologiach informacyjnych, dla klientów indywidualnych, instytucji oświatowych 

oraz przedsiębiorstw. Celem firmy jest dostarczanie rozwiązań edukacyjnych, które 

charakteryzują się najwyŜszą jakością oraz sprawdzoną efektywnością. Do głównych 

produktów zaliczamy:  

� EuroPlus+ - seria interaktywnych kursów językowych, 

� EduROM - seria multimedialnych podręczników do szkoły podstawowej 

i gimnazjum, 

� EduSensus - seria programów wspomagających rozwój dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

� Platforma e-learningowa LEO - kompletna platforma szkoleniowa do 

wykorzystania w Internecie lub w sieci korporacyjnej. 

W 2001 roku Young Digital Planet SA wprowadziła na rynek serię pierwszych  

na świecie multimedialnych podręczników eduROM. Jest to bezprecedensowa w skali 

Europy seria produktów edukacyjnych skierowanych do wielomilionowej rzeszy uczniów  

w Polsce, a takŜe w kilku innych krajach europejskich. Jednym z nadrzędnych załoŜeń 

projektu jest stworzenie teleinformatycznej platformy współpracy między grupami  

i instytucjami uczestniczącymi w procesie edukacji tj. między nauczycielami, uczniami  

i rodzicami. ZałoŜenie to jest realizowane dzięki zastosowaniu nowych moŜliwości  

w procesie nauczania, jakie niesie ze sobą wykorzystanie Internetu.  

 
 
 
 
Young Digital Planet [online]. [dostęp: 16 lutego 2009].  
http://www2.ydp.com.pl/ydp/multimedia/1065,Profil-firmy.html 
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„KsiąŜka leczy” 
 

 
                        Forma: zajęcia biblioterapeutyczne 

             Prowadzenie: Marta Franaszczuk-Truszkowska i Dorota Domeracka  

                                   z Ośrodka  Biblioterapii przy Towarzystwie Przyjaciół PBW  

                                   w Gdańsku. 

Organizacja imprezy: Beata Korpyta (PBW), Zdzisława Woźniak-Lipińska (PBW),  

                                   Jolanta Kąkol (PBW) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Impreza „KsiąŜka leczy” składała się z dwóch pokazów zajęć terapeutycznych. 

Pierwsze zajęcia nosiły tytuł: „Dopada cię złość – czy umiesz sobie z nią poradzić?” i były 

poświęcone metodom pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi. Prowadziła  

je z uczniami klasy V pani Marta Franaszczuk-Truszkowska. Drugie spotkanie, 

prowadzone przez panią Dorotę Domeracką pt. „Czy umiesz się cieszyć?”, oparte  

na utworze Bruno Ferrero „Nadąsany”,  miały na celu przedstawienie sposobów pracy 

biblioterapeutów z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia obejrzeli zaproszeni pedagodzy  

i terapeuci zainteresowani tematyką biblioterapii. Z załoŜenia były to zajęcia  

o charakterze kameralnym, dla niewielkiej grupy obserwatorów, poniewaŜ w tego typu 

zajęciach, nie powinno być zbyt duŜo „widzów”. 
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Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem spotkań festiwalowych związanych  

z biblioterapią pełniła dr Iwona Zachciał, kierownik Ośrodka Biblioterapii przy 

Towarzystwie Przyjaciół PBW w Gdańsku, adiunkt Zakładu Nauki o KsiąŜce Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

 

„KsiąŜka jest jednym ze środków, który pomaga zapomnieć o codzienności, 

stanowi relaks w ciągłym pośpiechu i nerwowości Ŝycia. MoŜe teŜ pomóc w rozwiązaniu 

niejednego trudnego problemu, przywrócić równowagę wewnętrzną, poprawić 

samopoczucie. Odpowiednio dobrana lektura słuŜy człowiekowi do samorealizacji, 

pomaga w samookreśleniu, ułatwia zmianę własnych przekonań, pomaga w znalezieniu 

nowych celów Ŝyciowych. Ale teŜ moŜe wpłynąć na poprawę poczucia własnej wartości, 

akceptację siebie takim, jakim się jest, uznanie własnych ograniczeń i zdolności, co moŜe 

prowadzić do większej aktywności w Ŝyciu.”1 

 

 „Nowa szkoła ma wspomagać rozwój młodego człowieka, ale aby mogła spełnić  

to zadanie, naleŜałoby podstawowy proces edukacji wesprzeć zajęciami psychologiczno-

pedagogicznymi. Przydatną formą takich zajęć moŜe okazać się biblioterapia. Ta mało 

doceniana metoda psychoterapii moŜe być pomocna przede wszystkim w szkolnictwie 

specjalnym, szkolnictwie sanatoryjnym czy szpitalnym, w szkolnictwie masowym w celu 

łagodzenia stresów, integracji w grupach rówieśniczych, czy teŜ w odniesieniu do uczniów 

niedostosowanych społecznie (jako wspomaganie socjoterapii). Jak podaje Irena Borecka, 

biblioterapia jest działaniem terapeutycznym opierającym się o zastosowanie materiałów 

czytelniczych, rozumianych jako środek wspierający proces terapeutyczny, jest rodzajem 

psychicznego wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów danej osoby 

przez ukierunkowane czytanie. Techniki biblioterapii mogą pomóc lepiej radzić sobie 

z własnym niedomaganiem, mogą przyczyniać się do zmiany samopoczucia, postaw 

i sposobu akceptacji siebie i innych osób. Podstawową umiejętnością, która decyduje 

o powodzeniu zabiegów biblioterapeutycznych jest zdobycie umiejętności przetwarzania 

tekstu literackiego na tekst terapeutyczny.” 2 

                                                
1 ZACHCIAŁ, Iwona. A moŜe biblioterapia?. EDUKACJA POMORSKA, 2003 nr 5, s. 9. 

2 GUTOWSKA, Magdalena. Lecznicza funkcja literatury w edukacji. W: Biblioteka Pedagogiczna – serwis   
informacyjny [online]. [dostęp: 26 kwietnia 2008]. Dostępny w Word Wide Web: 
http://www.bib.edu.pl/biblioterapia_pila1.html   
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„Lekcja kleksografii” 

                        Forma: zajęcia warsztatowe 

             Prowadzenie: Henryk Kulesza, Prezes Nadbałtyckiego Stowarzyszenia    

                                   Kaligraficznego 

Organizacja imprezy: Halina Menegon-Kozel (PBW), Maria Golly-Nowak (PBW) 

 

 

W dobie komputerów i maszyn do pisania umiejętność odręcznego pisania 

zaczyna zanikać, a piękne i czytelne pismo bywa prawdziwą rzadkością. Celem 

zaproszenia, szczególnie młodych uczestników, było przekazanie poprawnych zasad 

pisma kaligraficznego oraz nauka wraŜliwości i estetyki w odniesieniu do symboli  

i znaków graficznych. Wysłuchanie krótkiego wykładu pana Henryka Kuleszy dla wielu 

było ciekawą lekcją historii. 

Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Muzeum Oświaty Pomorskiej, 

stanowiącego część Wydziału Zbiorów Specjalnych. Uczestnicy tych nietypowych lekcji 

zasiedli w starych, drewnianych ławkach, a w dłoń dostali obsadkę ze stalówką  

i specjalnie przygotowany zeszyt z bibułą. Większość „uczniów” dziwiła się, jak kiedyś 

moŜna było posługiwać się takimi narzędziami.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kaligrafia – sztuka starannego i estetycznego pisania, a często równieŜ zdobionego 

artystycznie. Do ok. 1960 r. była w Polsce przedmiotem nauczania początkowego, 

mającym na celu doskonalenie pisma odręcznego. Kaligrafia była takŜe przedmiotem 

kształtującym charakter, cierpliwość, była podstawowym przedmiotem w szkołach. 
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Lekcja kleksografii 

 

Tych, którzy choć trochę pisać potrafią, 

dziś zapraszamy na kleksografię! 

Spytacie mili: - Co to takiego? 

JuŜ odpowiadam: - To nic trudnego! 

Słuchajcie pilnie, zaraz wyjaśnię, 

opowiem krótko, nim zapał zgaśnie. 

Arkusik biały w szereg linijek, 

jak w płocie babci przy kijku kijek. 

W dłoni teŜ kijek, obsadką zwany, 

do wielu czarów był uŜywany. 

Na końcu kijka ostry pazurek, 

bez atramentu nic nie zwojuje. 

W dziurkę wetknięty szklany kałamarz, 

do niego obsadka da nurka zaraz. 

Mokra stalówka po same uszy, 

do tańca po równych linijkach ruszy. 

To nic trudnego! – Tak wam mówiłam? 

- Myślę, Ŝe wcale nie przesadziłam! 

- Spróbujcie sami, jak kto potrafi. 

- Kto dziś chce mistrzem być kaligrafii? 

A kiedy w pracy kleks się przydarzy, 

niech łzy nie płyną po Waszej twarzy. 

Chętna bibuła kleksa wysuszy, 

Ty dorysujesz oczy i uszy, 

jak chcesz, to jeszcze dodatków wiele 

i juŜ kleks Twoim jest przyjacielem!! 

 

/Halina Menegon-Kozel/ 

 

 

 

    
 
Ogólnopolska kampania ładnego pisania [online]. [dostęp: 16 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.ladnepisanie.pl/index.php?parent_id=22&menu_id=1 
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  Źródło: Nowy Kurier Nadbałtycki. 2003, nr 6, s. 14. 
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Harmonogram Imprez Festiwalowych 

organizowanych przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku 

w ramach 

II  Bałtyckiego Festiwalu Nauki 
 
 
Czwartek  27 maja 

   8.00 – 18.00    Legendy Pomorza Gdańskiego (wystawa) 

10.00 – 10.45    O czym mówią gdańskie uliczki? (spektakl teatralny) 

               Uroczysta inauguracja II Bałtyckiego Festiwalu Nauki  

                         w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku 

11.00 – 13.00    Czego uczą nas legendy? (finał konkursu) 

 

Piątek  28 maja 
 
  8.00 – 18.00   Legendy Pomorza Gdańskiego (wystawa) 

  9.30 – 10.15   O czym mówią gdańskie uliczki? (spektakl teatralny) 

10.15 – 11.30   Bajki pomagają dzieciom (warsztaty biblioterapeutyczne) 

11.45 – 13.00   Tajemnice Ortofrajdy (prezentacja) 

 

Sobota  29 maja 
 
  8.00 – 15.00   Legendy Pomorza Gdańskiego (wystawa) 

 
 



O czym mówią gdańskie uliczki? 
 

36 

„O czym mówią gdańskie uliczki?” 

 
                        Forma: inscenizacja teatralna 

                Wykonanie: Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku 

Organizacja imprezy: Aleksandra Kirczuk (PBW) 

 

Impreza inauguracyjna miała formę przedstawienia teatralnego, opartego  

na legendzie prof. Jerzego Sampa pt. „Przypowieść o złodzieju”, do którego scenariusz 

napisały pani Dorota Salamon i pani Beata Konopińska. Z uczniami Zespołu Szkół 

Specjalnych Nr 2 w Gdańsku przygotowały  spektakl w ciekawej, zmieniającej  się kilka 

razy scenografii, którą wykonali sami uczniowie. Barwne kostiumy, Ŝywiołowa gra 

aktorów i duŜe zainteresowanie widzów, zachwyciły samego autora legendy – profesora 

Jerzego Sampa, który był gościem specjalnym festiwalu. 
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Celem imprezy było propagowanie edukacji regionalnej i ścieŜki edukacyjnej „Moja 

mała ojczyzna”. Dodatkowym celem było przypomnienie, Ŝe osoby niepełnosprawne  

są częścią naszego społeczeństwa. Integracja z nimi pomaga w przezwycięŜeniu  

ich własnych słabości i daje moŜliwość zaprezentowania swoich często niezwykłych 

moŜliwości.  

 

Po przedstawieniu profesor Jerzy Samp rozmawiał z uczestnikami imprezy  

o legendach, starym Gdańsku i... o czytaniu. Ci, którzy wykazali się największą 

cierpliwością stojąc w długiej kolejce, otrzymali pamiątkowy wpis z autografem gościa. 

Prof. Jerzy Samp jest badaczem literatury i kultury Pomorza, ze szczególnym 

uwzględnieniem Gdańska i Kaszub, specjalistą w zakresie folkloru literackiego i cenionym 

znawcą mitologii bałtosłowiańskiej. Związany równieŜ z uniwersytetami niemieckimi 

/Brema, Lubeka/, członek Komisji Folklorystycznej Komitetu Nauk o Literaturze PAN, 

licznych rad naukowych i kolegiów redakcyjnych. Skupia wokół siebie coraz liczniejsze 

grono młodych badaczy problematyki regionalnej. Jest m.in. autorem ksiąŜek 

naukowych: Droga na sabat (Gdańsk 1981), Smętek. Studium kreacji literackich (Gdańsk 

1984), Z woli morza. Bałtyckie mitopeje (Gdańsk 1984) oraz licznych ksiąŜek i artykułów 

popularyzujących wiedzę o regionie pomorskim i jego kulturze. Jest laureatem wielu 

nagród. 
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„Czego uczą nas legendy?” 
 
 
                       Forma: konkurs plastyczny, wystawa prac konkursowych 

Organizator imprezy: Halina Menegon-Kozel (PBW) 

    Sponsorzy nagród: Towarzystwo Przyjaciół PBW w Gdańsku, 

                Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

 

,,W ciągu tych dziesięciu wieków wiele wydarzyło się [...] rzeczy dobrych i złych, 

radosnych i smutnych, szczęśliwych i tragicznych, zwyczajnych, ale i niezwykłych.  

W niektóre z nich trudno nawet uwierzyć, tak bardzo bowiem z czasem zdołały obrosnąć 

legendą. A jednak zawsze tkwi w nich jakieś mniej lub bardziej ukryte ziarenko prawdy.’’ 

                                          (Jerzy Samp „Legendy Gdańskie dawne, nowe i najnowsze”) 

 

„Czego uczą nas legendy?” – 

to impreza, która w szkołach trwała 

od wielu miesięcy. Ogłoszony konkurs miał 

kilka etapów, a końcowy w formie 

finałowej odbył się właśnie w dniach 

festiwalowych. Inspiracją do prac 

plastycznych uczniów szkół podstawowych 

były dwie pozycje: „Legendy Gdańskie: 

dawne, nowe i najnowsze” Jerzego Sampa 

i „Klechdy kaszubskie”, których wyboru dokonał Stanisław Janke. Zaprosiliśmy uczniów 

w trzech kategoriach wiekowych do plastycznej zabawy połączonej z literacką podróŜą 

w odległe czasy naszego pięknego Gdańska i całej pomorskiej krainy. 

Przez łączenie przyjemności 

(działania plastyczne) z poŜytkiem 

(aktywność czytelnicza) pragnęliśmy 

zachęcić do obcowania z ksiąŜkami, 

rozbudzić zainteresowania czytelnicze 

związane z historią, kulturą i sztuką 

naszego regionu, kształtować 

szacunek i dumę dla tradycji 

oraz zachęcać do rozwijania 

wraŜliwości i wyobraźni plastycznej. 
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W kaŜdej legendzie jest chociaŜ maleńkie ziarenko prawdy. Dlatego teŜ trudno  

im odmówić walorów poznawczych, stanowią bowiem ciekawe urozmaicenie źródeł 

historycznych i baśniową ilustrację do zagadnień całkiem niebaśniowych. Legendy 

potrafią zaciekawiać, zachęcać do odkrywania faktów. Zawsze związane z jakimś 

miejscem, zdarzeniem, postacią. Tłumaczą pochodzenie nazw, opisują fakty. Są fikcją, 

ale zawierają elementy rzeczywistości: konkretną nazwę, Ŝyjących kiedyś ludzi, istniejące 

do dziś miejsca. 

 

Stary, ponad tysiącletni Gdańsk  

i cała pomorska kraina to prawdziwe 

skarbnice tajemniczych opowieści.  

Od zawsze fascynowały artystów i pisarzy, 

którzy odkrywaniem i utrwalaniem tych 

tajemnic tworzą międzykulturowy pomost 

miedzy naszą regionalną spuścizną,  

a światową historią i kulturą.  

 

Po ogłoszeniu wyników, laureatom konkursu i ich nauczycielom nagrody i dyplomy 

wręczał profesor Jerzy Samp. Na zakończenie gość specjalny opowiadał uczestnikom 

imprezy o swojej pasji, miłości i sentymentach związanych z Gdańskiem i Pomorzem. 

 
 
 

Nagrodę Specjalną w konkursie otrzymała 

uczennica klasy IIIb ze Szkoły Podstawowej  

Nr 67 w Gdańsku – Ania Dreslerska. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Legendy Pomorza Gdańskiego 
 

40 

„Legendy Pomorza Gdańskiego” 
 

 

  Forma: wystawa publikacji ze zbiorów PBW w Gdańsku 

Opracowanie wystawy: Jadwiga Blacharska (PBW), Anna Zaperty (PBW) 

 
 

„Legendy Pomorza Gdańskiego” to wystawa towarzysząca imprezom festiwalowym 

związanym z edukacją regionalną, a prezentująca pozycje z księgozbioru Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku: legendy pomorskie, legendy i klechdy kaszubskie, 

przykłady legend w literaturze światowej, a takŜe materiały metodyczne dla nauczycieli. 

  

 

   

ŚcieŜka „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” wprowadza  

do programów szkolnych bardzo waŜne elementy kształcące i wychowawcze.  Zadaniem 

współczesnej szkoły jest wychowanie twórczych i otwartych młodych ludzi, o stabilnym 

systemie wartości, umiejących podejmować właściwe decyzje. Młodzi ludzie, poznając 

swoje dziedzictwo kulturowe, mając świadomość przynaleŜności terytorialnej będą 

posiadać siłę potrzebną do zaangaŜowania się w funkcjonowanie najbliŜszego środowiska 

oraz nauczą się tolerancji i akceptacji innych społeczności i kultur. Współczesny świat 

bez granic terytorialnych, tym bardziej wymaga szerokich działań edukacyjnych 

skierowanych na tradycję, historię i kulturę regionalną. DuŜym wsparciem dla nauczycieli 

języka polskiego, historii, plastyki i muzyki, zaangaŜowanych w edukację regionalną jest 

Regionalna Izba Edukacyjna w PBW oraz bogaty księgozbiór oferujący oprócz literatury 

regionalnej, wiele materiałów metodycznych z regionalnymi programami edukacyjnymi 

i scenariuszami zajęć. Część tych materiałów prezentowana była na wystawie „Legendy 

Pomorza Gdańskiego”. 
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Legendy – mądre myśli, 

proste, dobre słowa. 

Pochyl się nad nimi – 

rozbłysną od nowa. 

Znowu zapukają 

do drzwi twej pamięci 

rycerze, królowie, 

pasterze i święci. 

Łypną okiem smoki, 

przybiegną skądś dzieci, 

stary Skarbnik lampę 

górniczą zaświeci... 

Błyśnie w Wiśle Syrenka 

srebrzystym ogonem, 

lwy z gdańskiego ratusza 

spojrzą w twoją stronę. 

Usłyszysz głos rogu 

i skrzypeczek dźwięki, 

stary hejnał i echo 

pastuszej piosenki. 

Potem wszystko ucichnie, 

aby znowu oŜyć, 

kiedy zechcesz tę ksiąŜkę 

raz jeszcze otworzyć. 

 

/Ewa Stadtmüller/ 

 

 

 

 
 
Legendy Polskie : od Tatr do Bałtyku. Wybór i oprac. Ewa Stadtmüller. Kraków : Skrzat, 2004. 167 s.  
ISBN 83-89310-33-3. 
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„Bajki pomagają dzieciom” 
 
 
             Forma: warsztaty biblioterapeutyczna 

 Organizacja imprezy: Zdzisława Woźniak-Lipińska (PBW) 

    Prowadzenie zajęć: Zdzisława Woźniak-Lipińska (PBW) 

Opieka merytoryczna: dr Iwona Zachciał, Kierownik Ośrodka Biblioterapii przy TP PBW   

                                    w Gdańsku, adiunkt Zakładu Nauki o KsiąŜce Uniwersytetu   

                                    Gdańskiego 

 
,,W bajkach problemy nie zawsze rozwiązują się w „racjonalny” sposób, czasami 

zdarzają się cuda. Jest to korzystne dla dzieci, prowokuje je do tego, Ŝeby się nieco 

zdystansowały. Bajki mogą zatem dodawać odwagi, budzić nadzieję i pocieszać.  

Jeśli w bajkach problemy dają się rozwiązywać jak za dotknięciem czarodziejskiej róŜdŜki, 

to być moŜe w rzeczywistości teŜ – kto wie. Dzieci wierzą w cuda.’’ 1 

 
„Bajki pomagają dzieciom” to spotkanie warsztatowe, w trakcie którego 

nauczyciele, pedagodzy i terapeuci mogli zobaczyć, jak wykorzystuje się formę zajęć 

biblioterapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieŜą niepełnosprawną intelektualnie. 

Zajęcia prowadziła pani Zdzisława Woźniak-Lipińska wg specjalnie opracowanego 

na tę okazję scenariusza. Wybrany tekst poruszał bardzo waŜny temat – problem braku 

tolerancji i akceptacji w środowisku, odrzucenia przez grupę, inności. Przebieg zajęć był  

dobrze zaplanowany, osoba prowadząca wykorzystała kilka ciekawych form pracy,  

a młodzieŜ zaangaŜowana w zaplanowaną akcję, zupełnie nie zwracała uwagi na liczne 

grono obserwatorów. Spotkanie zakończył krótki wykład pani Z. Woźniak-Lipińskiej  

na temat pracy biblioterapeutycznej, zachęcający pedagogów specjalnych  

do wykorzystywania róŜnych tekstów w codziennej pracy z dziećmi głębiej 

upośledzonymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
NITSCH, Cornelia. Bajki pomagają dzieciom : opowieści, które uzdrawiają, pocieszają i dodają energii. 

Warszawa : Diogenes, 2001. 207 s. ISBN 83-7311-116-6. 
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Uczestnikami festiwalowego spotkania 

warsztatowego byli uczniowie Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 2 w Gdańsku 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Biblioterapia osób niepełnosprawnych jako forma terapii nie znalazła dotąd 

szerszego zastosowania, a ze względu na pozytywne efekty pedagogiczne powinna być 

propagowana wśród terapeutów, szczególnie pedagogów specjalnych – temu słuŜyły  

te zajęcia. 

 

 
 



Tajemnice Ortofrajdy 
 

44 

„Tajemnice Ortofrajdy” 

                       Forma: prezentacja multimedialna 

            Prowadzenie: Roman Janiec, Pomorskie Studio WdroŜeń Dydaktycznych,  

                                  Marta Owczarek-Boraczyńska, nauczycielka z Brodnicy 

Organizacja imprezy: Marzanna Łyszkowska (PBW), Ewa Podumis (PBW) 

        Sponsor nagród: Pomorskie Studio WdroŜeń Dydaktycznych 

 

Na lekcji Kolorowej Ortografii licznie zebrane grono nauczycieli mogło poznać 

wszystkie tajemnice Ortofrajdy - metody, umoŜliwiającej szybsze i trwalsze przyswojenie 

poprawnej pisowni wyrazów. Zabawa w kojarzenie kolorów z literami daje bardzo dobre 

efekty dydaktyczne. Dzieci lubią naukę tą metodą, co było widać w czasie zajęć.  

Nie wymaga ona zakupu nowych środków, wystarczy kolorowy papier i kredki. Pakiet 

dydaktyczny „ORTOFRAJDA” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. SłuŜy 

zarówno nauce ortografii, jak i wspomaga naukę czytania na poziomie elementarnym. 

Zastosowana metoda pamięciowo-wzrokowa, połączona z czynnościami ruchowymi, 

pozwala na pracę z dziećmi w kaŜdym wieku.  

W prezentowanych zajęciach wzięli udział 

uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej  

Nr 52 w Gdańsku. 
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Recenzja pamięciowo-wzrokowego słownika ortograficznego „ORTOFRAJDA” 
 

 „...System Ortofrajda moŜna uznać za metodę uczenia się, jak i nauczania ortografii. 

AngaŜuje i usprawnia on koncentrację uwagi na materiale wizualnym, percepcję, pamięć 

i wyobraźnię wzrokową, a więc odwołuje się do prawopółkulowych strategii 

percepcyjnych. Jest to poŜądane we wczesnym okresie nauki czytania i pisania oraz  

w przypadkach dysleksji rozwojowej, poniewaŜ wykorzystuje uzdolnienia osób  

ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Metoda rozwija integrację funkcji 

wzrokowych, słuchowych - i motorycznych, a więc odwołuje się do uczenia 

polisensorycznego, najbardziej wskazanego podejścia w przypadkach trudności  

w uczeniu się. Metoda ta zapewnia szybsze i trwalsze zapamiętanie pisowni wyrazów, 

jak równieŜ doskonali umiejętność czytania we wczesnym okresie nauczania. MoŜe być 

skuteczna w przypadkach trudności w czytaniu, gdy dziecko czyta szybko lecz popełnia 

wiele błędów (tzw. typ "L" dysleksji, według D. Bakkera). Jest to zatem metoda, 

która moŜe być wykorzystywana zarówno w edukacji jak i w terapii pedagogicznej.  

Uczenie się ortografii jest tu zabawą, co jak wiadomo dobrze słuŜy dla osiągnięcia celów 

dydaktycznych, poniewaŜ wywołuje silną motywację, dziecko nie musi z wysiłkiem 

angaŜować uwagi dowolnej lecz mimowolnie uczy się czytania i poprawnej pisowni 

wyrazów...” 1 

             Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz - Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego 

    

  

                                                
1

BOGDANOWICZ, Marta. Recenzja pamięciowo-wzrokowego słownika ortograficznego „ORTOFRAJDA” [online]. 

[dostęp: 25 kwietnia 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ortofrajda.pl/ 
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  Źródło: Nowy Kurier Nadbałtycki. 2004, nr 7, s. 10. 
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Harmonogram Imprez Festiwalowych 

organizowanych przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku 

w ramach 
III  Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

 
 
 
Czwartek  19 maja 

10.00 – 18.00   Świat w obrazach – poznawcza, estetyczna i społeczna funkcja   

                        ilustracji w ksiąŜkach dla dzieci (wykłady i dyskusja panelowa) 

               Uroczysta inauguracja III Bałtyckiego Festiwalu Nauki  

                         w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku 

  8.00 – 18.00   Szancerowe ilustrowanie świata (wystawa) 

 

Piątek  20 maja 
 
10.00 – 12.00   Wędrówka przez kontynenty (przedstawienie) 

12.30 – 14.00   Rysunki zamiast słów (zajęcia warsztatowe) 

  8.00 – 18.00   Szancerowe ilustrowanie świata (wystawa) 
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„Świat w obrazach 
- poznawcza, estetyczna i społeczna funkcja ilustracji  

w ksiąŜkach dla dzieci” 

                       Forma: dyskusja panelowa, wystawa prac dyplomowych uczniów Zespołu   

                                  Szkół Plastycznych w Gdyni-Orłowie 

Organizacja imprezy: Magdalena Schramm (PBW), Mirosława Ciesielska (PBW) 

     Udział w dyskusji: Ewa Wojciszke-Orska (psycholog, psychoterapeuta, konsultant   

                                   psychologiczny serii „GWP dla dzieci”), Wojciech Kołyszko (autor   

                                   tekstów i ilustracji ksiąŜek dla dzieci, GWP), Andrzej Jurkiewicz  

                                   (plastyk, nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni- 

                                   Orłowie), dr hab. Jadwiga Okrassa – artysta grafik i dr hab.  

                                   Zygmunt Okrassa – artysta grafik (nauczyciele akademiccy  

                                   Pracowni Podstaw Projektowania Graficznego i Ilustracji ASP  

                                   w Gdańsku), Bogdan Koleszyński (kolekcjoner ilustracji i znawca  

                                   twórczości Jana Marcina Szancera) 

Prowadzenie dyskusji: Magdalena Schramm (PBW) 

„Jaki moŜe być poŜytek z ksiąŜki w której nie ma ilustracji?" - słowa te, 

wypowiedziane przez Alicję, bohaterkę  „Alicji w Krainie Czarów" L. Carolla, uświadamiają 

nam, Ŝe rola ilustracji w ksiąŜce dla dzieci ma ogromne znaczenie. O poznawczej, 

estetycznej i społecznej funkcji tych niewielkich „dzieł sztuki” rozmawiali zaproszeni 

goście. Organizatorzy do dyskusji panelowej zaprosili osoby, które same tworzą ilustracje 

ksiąŜkowe, mają wpływ na szatę graficzną wydawanych pozycji dla najmłodszych 

czytelników lub tych, którzy starają się przekazać swoją wiedzę i umiejętności młodym, 

przyszłym ilustratorom. 

„Uczucia są uczciwe. Jak obchodzić 

się z uczniami by nie musieć korzystać  

z pomocy psychologa?’’ Takim 

stwierdzeniem rozpoczęła się rozmowa 

psychologa, pani Ewy Wojciszke-Orskiej, 

z malarzem, grafikiem, ilustratorem 

 i autorem ksiąŜek dla dzieci, panem 

Wojciechem Kołyszko, który otwarcie 

przyznał, Ŝe aby dobrze pisać dla dzieci, 

trzeba wiele z dziecka w sobie jeszcze 

posiadać. 
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Czy wiedza z zakresu psychologii 

dziecka, dotycząca sposobu percepcji 

otaczającego świata i rozwoju 

emocjonalnego jest przydatna autorowi 

ilustracji ksiąŜki dziecięcej? Te zagadnienia 

przedstawił pan Andrzej Jurkiewicz, 

plastyk, nauczyciel podstaw projektowania 

i reklamy wizualnej w Zespole Szkół 

Plastycznych w Gdyni Orłowie w wykładzie 

                                                                pt. „Tekst a ilustracja: nauczanie ilustracji 

        w średnich szkołach plastycznych”.  

 

Pozostając przy zagadnieniach 

i problemach kształcenia ilustratorów, głos 

w dyskusji zabrali artyści plastycy, 

pracownicy naukowi Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku, państwo Jadwiga 

i Zygmunt Okrassowie. Oboje prowadzą 

zajęcia ze studentami w Pracowni Podstaw 

Projektowania Graficznego i Ilustracji ASP. 

Podzielili się z licznie zgromadzoną 

młodzieŜą swoimi doświadczeniami 

i wiedzą nt. relacji słowa i obrazu w ksiąŜce 

dla dzieci i młodzieŜy. Wykład, mówiący o przygotowaniu szaty graficznej ksiąŜki 

i ludziach, którzy ją tworzą, miał intrygujący i lekko prowokujący tytuł – „Autor jest 

nagi...” 

Ostatnim gościem i uczestnikiem dyskusji był pan Bogdan Koleszyński, 

kolekcjoner ilustracji Jana Marcina Szancera. Wygłosił pogadankę nt. własnej kolekcji 

i pasji związanej z Ŝyciem i twórczością jednego z najbardziej znanych ilustratorów. 

Prelekcja była wstępem do wystawy prezentującej  unikatowe egzemplarze prac 

„Ilustratora Stulecia”.  
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„Szancerowe ilustrowanie świata” 
 

                         Forma: wystawa ilustracji ksiąŜkowych Jana Marcina Szancera  

                                    ze zbiorów Bogdana Koleszyńskiego 

Organizacja wystawy: Mirosława Ciesielska (PBW), Magdalena Schramm (PBW) 

 

 ,,KsiąŜka dla dzieci była moim szczególnie ulubionym tematem, bo właśnie 

w bajkach i niezwykłych opowieściach, skryła się fantastyka, co dawało pole dla bogactwa 

rozwaŜań kolorystycznych i kompozycyjnych’’.  (Jan Marcin Szancer) 

 
 

 Przygotowana wystawa tematycznie związana była z inną imprezą festiwalową – 

wykładem i dyskusją nt. poznawczych, estetycznych i społecznych funkcji ilustracji  

w ksiąŜkach dla dzieci. Prezentowane na wystawie eksponaty pochodziły z prywatnych 

zbiorów znanego gdańskiego kolekcjonera, Bogdana Koleszyńskiego. Znalazły się przede 

wszystkim ilustracje ksiąŜkowe, będące najpiękniejszymi barwnymi interpretacjami 

plastycznymi tekstów klasyki dziecięcej – Brzechwy, Andersena, Tuwima. MoŜna było 

równieŜ poznać mniej znanego Szancera – ilustratora literatury dla dorosłych, 

współtwórcę i ilustratora czasopism okresu międzywojennego oraz twórcę ekslibrisów.  

 

 

 

Pan Bogdan Koleszyński 

poświęcił Szancerowi 25 lat Ŝycia. 

Pieczołowicie zebraną  i opracowaną 

wiedzą chętnie się dzielił, 

popularyzując twórczość Szancera – 

malarza, grafika, rysownika, 

ilustratora, scenografa teatralnego, 

aktora, felietonisty, pedagoga, znawcy 

teatru, muzyki i literatury.  
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„Zawsze kochałem ksiąŜki i jakiekolwiek były moje poszukiwania w róŜnych dziedzinach 

sztuki, gdzie tylko poniosła mnie fantazja czy zachcianka, zawsze jednak wracałem do tej 

głównej drogi, która biegła przez całe moje Ŝycie, do ksiąŜki.(...) Jako dziecko czytałem 

najchętniej ksiąŜki z obrazkami. Ale nie zawsze odpowiadały one mojej wyobraźni." 1 

                                                
1 KWAŚNICKA, A., PAWŁOWSKA, M. Jan Marcin Szancer : pan co rysował androny : scenariusz wystawy 
poświęconej j. M. Szancerowi z okazji setnej rocznicy urodzin (1902-1973) [online]. [dostęp: 24 kwietnia 
2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bibliotekawszkole.pl/archiwum/2002/10/jan_szancer.php 
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„Wędrówka przez kontynenty” 

 
  Forma: opowiadanie bajek afrykańskich, prezentacja eksponatów  

                                   z Afryki, tematyczna wystawa zbiorów PBW 

Organizacja imprezy: Marzanna Łyszkowska (PBW), Katarzyna Podobińska (PBW),  

                                   Agnieszka Pyra (PBW) 

                   Tomasz Lipski (Centrum Integracji z Kulturą i Sztuką Afryki  

                                   Pomorskiego Stowarzyszenia Integracji Kultur i Sztuki  

                                   „JEDEN ŚWIAT” w Sopocie) 

 

 Europa i Afryka to dwa kontynenty bardzo odległe od siebie nie tylko 

geograficznie, ale takŜe, a moŜe przede wszystkim - klimatycznie, kulturowo 

i historycznie. Trójmiejska Pracownia Artystyczna w Sopocie „JEDEN ŚWIAT” – 

współorganizator imprezy festiwalowej – prowadzi działania, które mają na celu zachęcić 

młodzieŜ o róŜnym rodowodzie kulturowym do otwartości i tolerancji wobec 

róŜnorodności i bogactwa kulturowego krajów świata. Celem spotkania z egzotycznym 

kontynentem było wprowadzenie dzieci w świat kultury afrykańskiej, pogłębienie wiedzy 

o Ŝyciu innych narodów, rozwijanie aktywności twórczej w oparciu o sztukę, literaturę 

i muzykę z Czarnego Lądu. Dzięki uprzejmości Pomorskiego Stowarzyszenia Integracji 

Kultur i Sztuki uczestnicy imprezy mogli  obejrzeć autentyczne rzeźby, maski i bębny 

afrykańskie na wystawie w Wydziale Zbiorów Audiowizualnych. Uzupełnieniem tematu 

była równieŜ wystawa prezentująca wybrane publikacje ze zbiorów PBW dotyczące 

kontynentu afrykańskiego. 
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Bajki afrykańskie z angielskiego wydania ksiąŜki 
„African Myths and Legends” autorstwa Kathieen Arrioth 

 
 

Dzieci z kalabaszów 
„The Calabash Children” 

 
Baśń pochodzi ze wschodniej Nigerii zamieszkiwanej przez lud Joruba.  

To stara opowieść o samotności, marzeniach i tęsknocie.  
Tylko Wielki Duch moŜe spełnić marzenia bohaterki...  

Czy będzie juŜ szczęśliwa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czarodziejski bębenek 
„The Magic Drum” 

 
Baśń zawierająca wątki znane na całym świecie pochodzi z Tanganiki. 

Czarodziejski bębenek potrafi zapewnić szczęście i dobrobyt. 
Kiedy jednak dostaje się w ręce złego i chciwego człowieka... 

 
 

Bajki opowiadała Monika Gajdzińska, bajkopisarka i tancerka, z Pracowni Baśni  

i Opowieści Pomorskiego Stowarzyszenia Integracji Kultur i Sztuki „JEDEN ŚWIAT”. 

 

Pan Tomasz Lipski – muzyk i poeta, działający w PSIKiS 

„JEDEN ŚWIAT”, prezentując oryginalne instrumenty 

afrykańskie, ciekawie opowiadał o tym, jak się je wykonuje 

oraz co trzeba zrobić, aby wydobyć z nich dźwięk. KaŜdy, 

kto miał ochotę, mógł spróbować gry na bębnie. Okazało się 

jednak, Ŝe chociaŜ instrument był sporych rozmiarów, wcale 

nie trzeba było mocno uderzać. Zdolny nauczyciel kilkoma 

wskazówkami zamieniał uczniów w afrykańskich szamanów. 
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„Rysunki zamiast słów” 

   Forma: wykład i zajęcia warsztatowe  

Organizacja imprezy: Halina Menegon-Kozel (PBW), Zdzisława Woźniak-Lipińska (PBW) 

   Prowadzenie zajęć: Zdzisława Woźniak-Lipińska (PBW) 

 
 

Na zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem elementów terapii przez sztukę pani 

Zdzisława Woźniak-Lipińska zaprosiła uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej Nr 80  

w Gdańsku. Zajęcia poprzedził krótki wykład na temat form i metod oraz znaczenia 

arteterapii w pracy z dziećmi w kaŜdym wieku. Celem spotkania była między innymi: 

integracja między dziećmi, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i przynaleŜności  

do grupy. Wykorzystano muzykę i działania plastyczne do poprawy sprawności 

psychofizycznej oraz kształtowania poczucia rytmu i świadomości własnego ciała. 
Arteterapia (terapia przez sztukę) to określenie obejmujące wiele obszarów 

działań takich jak: muzykoterapia, teatroterapia, choreoterapia oraz działania 

przez sztuki plastyczne. 

 
Teoretyczny materiał uzupełniający  

do przeprowadzonych warsztatów i krótkiego 

wykładu pani Zdzisławy Woźniak-Lipińskiej  

na temat arteterapii i jej praktycznego 

zastosowania  w pracy pedagoga – terapeuty, 

nauczyciela, bibliotekarza i rodzica 

zaprezentowany był na wystawie publikacji  

z księgozbioru PBW. 
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,,Dla człowieka, który nie moŜe mówić, sztuka stanowi język sama w sobie.  

Dla tych, którzy mają trudności w rozumieniu, sztuka wynurza się z głębi ich duszy.  

Dla człowieka, który ma trudności zorganizowanego działania, sztuka sprowadza się do 

łączenia ze sobą myśli, kształtów i kolorów w jedną całość. Dla tych, którzy nigdy  

nie zaznali satysfakcji ze swoich dokonań, sztuka niespodziewanie okazuje się dowodem 

tego, Ŝe moŜe im się udać.’’ 

                                                 (Florence Ludins-Katz i Elias Katz „Wolność tworzenia”) 

 
 

 

Muzyka, taniec, ruch, malarstwo, 

rysunek czy rzeźba są tymi formami 

komunikacji, w których dzieci czują się 

najpewniej. Takimi działaniami przekazują  

w bezpieczny – nie wymagający 

komentarza sposób – swój stosunek do 

otaczającej ich rzeczywistości. Otwartość  

i spontaniczność w wyraŜaniu nastrojów, 

emocji, czasami strachu jest niczym innym 

jak pozawerbalnym sposobem 

porozumiewania się. 

Stosowanie metod arteterapii 

szczególnie polecane jest w czasie zajęć 

terapeutycznych. Dzieci obok rozwijania 

własnych działań twórczych, dających im 

radość i odpręŜenie, przekazują otoczeniu 

stan swoich przeŜyć i odczuć, zaspakajają 

potrzeby akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Stosowanie tych prostych i lubianych 

przez dzieci form pracy rozwija ich inteligencję, usprawnia percepcję i wraŜliwość 

plastyczną. Często likwiduje niepoŜądane zachowania, prowadząc do większej otwartości 

i zaufania do ludzi i świata. 
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Źródło: Edukacja Pomorska. 2005, nr 16, s. 12. 
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Harmonogram Imprez Festiwalowych 

organizowanych przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku 

w ramach 

IV  Bałtyckiego Festiwalu Nauki 
 
 
 
Czwartek  25 maja 

11.00 – 13.00   Wielkie Malowanie Ortografii (II edycja konkursu) 

               Uroczysta inauguracja IV Bałtyckiego Festiwalu Nauki  

                         w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku 

  8.00 – 18.00   Baśniowa Akademia (wystawa) 

  8.00 – 18.00   Kolorowa Ortografia (wystawa) 

  8.00 – 18.00   Szkoły hafciarstwa z regionu Pomorza (wystawa) 

 

 

Piątek  26 maja 
 
  9.30 – 13.00   Kaszuby igłą malowane (wykład, warsztaty, występ zespołu) 

11.30 – 13.30   Baśniowa Akademia (zajęcia pokazowe) 

  8.00 – 18.00   Baśniowa Akademia (wystawa) 

  8.00 – 18.00   Kolorowa Ortografia (wystawa) 

  8.00 – 18.00   Szkoły hafciarstwa z regionu Pomorza (wystawa) 
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Wielkie Malowanie Ortografii 

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego 
 
 

   Forma: ogólnopolski konkurs ortograficzny 

Organizacja imprezy: Marzanna Łyszkowska (PBW), Anna Zawistowska (PBW) 

                                   Renata Czabaj (Polskie Towarzystwo Dysleksji) 

                                   Roman Janiec, Irena Janiec, Tomasz Garewicz (Pomorskie Studio  

                                   WdroŜeń Dydaktycznych) 

                    Patronat: Minister Edukacji i Nauki, Pomorski Kurator Oświaty,  

    Patronat medialny: TVP 1, TVP 3, Komputer Świat 

Rymowany wierszyk Kolorowej Ortofrajdy 

znają wszystkie dzieci, które uczestniczyły 

w szkolnych eliminacjach ogólnopolskiego 

konkursu ortograficznego. Finaliści spotkali się 

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 

w Gdańsku na ostatnim konkursowym 

dyktandzie. Zanim w ruch poszły kolorowe  

 

kredki, uczniowie wysłuchali  trzech 

wersji dyktand dla róŜnych grup 

wiekowych. Dyktanda zostały 

przygotowane przez nauczycieli, którzy 

brali udział w konkursie. I właśnie 

te nagrodzone teksty stanowiły 

ortograficzne łamigłówki, z którymi 

zmagali się finaliści. 

 
 
 
 
Nagrody za teksty dyktand otrzymali nauczyciele: 

Poziom I – III 

I miejsce: GraŜyna Młynarska, SP Nr 5 w Gdańsku („Przyjaciele z Szafarni”), 

II miejsce: Danuta Popławska, SP Nr 29 w Gdańsku („PodróŜe Ortofrajdka 

Hel-Fokarium”), 

III miejsce: Mirosława Pawlicka, SP Nr 69 w Gdańsku („Nowy kolega w klasie”); 
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Poziom IV – VI 

I miejsce: Hanna Rybka, SP Nr 3 w Pruszczu Gdańskim („Przygoda Krzysia w Radzyniu 

Chełmińskim”), 

II miejsce: Adrianna Puchała, ZKPiG Nr 12 w Gdańsku („ZOO”), 

III miejsce: Justyna Bielicka, PSP Nr 4 w Starogardzie Gdańskim („Muzeum 

w śarnowcu”); 

Poziom gimnazjum 

I miejsce: ElŜbieta Jakubowska, Gimnazjum Nr 6 we Włocławku („Przyjaciele Ortofrajdy  

z Fokarium na Helu”), 

II miejsce: Beata Wąs i Jolanta Zielińska, Gimnazjum Nr 12 w Gdańsku („Wizyta 

Ortofrajdka w Muzeum Morskim w Gdańsku”), 

III miejsce: Iwona Kaczmarek, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku („Instytut 

Problemów Jądrowych w Świerku”). 

 

Dla jednych ortografia jest utrapieniem językowym, a dla innych stanowi 

wspaniałą inspirację do zabawy i działań plastycznych. Na I piętrze prezentowana była 

wystawa bardzo ciekawych, barwnych prac uczniów z XIX LO w Gdańsku, wykonanych 

pod artystyczną opieką pana Mariusza Kułakowskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W oczekiwaniu na sprawdzenie dyktand przez kilka komisji, uczestników i licznie 

zgromadzonych gości organizatorzy zaprosili na część artystyczną, która rozpoczęła się 

występem Zespołu Muzyki Tradycyjnej „Źdźbło”. Na mały koncert zaprosili uczniowie 

Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku, którzy swój repertuar przygotowali 

pod kierunkiem nauczycieli pani Gabrieli Rajchert i pani Karoliny Lewandowskiej. 

Uczestnicy finału i zebrani goście doskonale bawili się przy występie teatrzyku 

dziecięcego ze Szkoły Podstawowej Nr 29, który przygotowała pani Danuta Popławska. 

Tematyka przedstawienia nawiązywała oczywiście do ortografii i związanych z nią 

kłopotów. Na szczęście kolorowy Ortofrajdek razem z dziećmi doskonale sobie poradził 

z Czarną Ortografią. Wiadomo przecieŜ - „z Ortofrajdą jasna sprawa, ortografia 

to zabawa”. 
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„Kaszuby igłą malowane” 

                        Forma: wykład, występ zespołu artystycznego, warsztaty hafciarskie,  

                                   wystawa 

Organizacja imprezy: Jadwiga Blacharska (PBW), Anna Zaperty (PBW), 

                                   BoŜena Serej (PBW) 

 

 

 

 

 

 

Polska, będąc prawnym członkiem Zjednoczonej Europy, musi uwzględniać 

w edukacji XXI wieku edukację regionalną, stanowiącą fundament toŜsamości narodowej. 

Programy nauczania, zawierające treści regionalne, prezentują takie tematy jak: historia 

regionu, środowisko naturalne i kultura w postaci zwyczajów, tradycji, sztuki i języka.  

Impreza „Kaszuby igłą malowane” 

doskonale wpisała się w program edukacji 

regionalnej oraz w obchody Roku 

Kaszubskiego. Ciekawą formą 

popularyzacji wiedzy o tym pięknym 

regionie Pomorza był wykład pani Ewy 

Gilewskiej z Muzeum Etnograficznego 

w Oliwie, połączony z prezentacją 

eksponatów charakterystycznych dla tego                                         

 regionu.  

Sporo emocji wywołał występ 

Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 

"Słunoszka", który działa przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Kartuzach. Młodzi 

artyści, pod kierunkiem pana Henryka 

Klimka, przedstawili atrakcyjny program, 

który "głośnym echem" odbił się po całym 

budynku. Członkowie dość licznego 

zespołu, w tradycyjnych kaszubskich strojach, z tańcami i pieśniami regionalnymi zrobili 

spore wraŜenie na publiczności. 
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Ostatnią częścią, na którą sporo uczniów czekało z niecierpliwością były warsztaty 

hafciarskie. Organizatorzy na te praktyczne działania zaprosili Regionalnej Izby 

Edukacyjnej, w której na co dzień odbywają się lekcje regionalne dla uczniów. Zajęcia 

prowadziły prawdziwe mistrzynie haftu pani Gabriela Wasilczuk i pani Magdalena 

Małkowska. Z podziwem patrzyły na mozolne i cierpliwe próby rękodzieła artystycznego 

młodzieŜy i dorosłych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haft kaszubski jest bardzo związany z Kaszubami, ich strojami i dekoracjami. 

Pierwszym ośrodkiem haftu były klasztory norbertanek w śukowie i benedyktynek  

w śarnowcu. Haft kaszubski cieszy się jedyną w swym rodzaju kompozycją  

i bogactwem barw. Haftem zajmują się całe pokolenia: babcie, córki i wnuczki.  Zdarza 

się, Ŝe haftują równieŜ męŜczyźni. W hafcie kaszubskim występuje siedem zasadniczych 

kolorów: trzy niebieskie – od jasnego do ciemnego, Ŝółty, czerwony, zielony i czarny. 

Haft jest bogaty w róŜne motywy: dzwonki, niezapominajki, lilie, goździki, margerytki, 

róŜe, chabry, bratki i koniczynki. 

Imprezie towarzyszyła wystawa prezentująca przykłady licznych szkół hafciarstwa 

z regionu Pomorza. 



Baśniowa Akademia 
 

66 

„Baśniowa Akademia” 

                       Forma: wykład z prezentacją multimedialną, zajęcia warsztatowe  

                                   z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z dziećmi 

   Prowadzenie zajęć: Aleksandra Kirczuk (PBW) 

Organizacja imprezy: Aleksandra Kirczuk (PBW), Halina Menegon-Kozel (PBW),  

                                  Zdzisława Woźniak-Lipińska (PBW) 

  Autorzy prezentacji: Halina Menegon-Kozel (PBW), Zdzisława Woźniak-Lipińska  

                                   (PBW) 

 

Spotkanie rozpoczęło się krótkim 

wykładem i prezentacją multimedialną pań 

Zdzisławy Woźniak-Lipińskiej i Haliny 

Menegon-Kozel.  Zgromadzeni  nauczyciele  

i pedagodzy poznali cel powstania i zadania 

Akademii Czytania Bajek, której działania  

skierowane są na rozbudzanie wśród dzieci  

i młodzieŜy  zainteresowań czytelniczych.  

Po wykładzie i prezentacji pani 

Aleksandra Kirczuk poprowadziła otwarte 

zajęcia  z wykorzystaniem aktywizujących 

metod, będące przykładem zajęć, na które 

w kaŜdy wtorek zaprasza zespół Akademii 

Czytania Bajek.  

Uczestnikami zajęć o tematyce 

morskiej byli uczniowie klasy III ze Szkoły 

Podstawowej Nr 80 w Gdańsku pod opieką 

pani Magdaleny Kamienieckiej. Czytanie 

tekstu, zabawy ruchowe, działania 

plastyczne, to tylko niektóre elementy zajęć. 

Uczniowie bardzo byli zainteresowani 

rekwizytami, o które zadbała osoba 

prowadząca: model pięknego Ŝaglowca, 

lornetka czy teleskopowa lupa. Niektórzy 

takie przedmioty mieli w rękach po raz 

pierwszy. 
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Jedną z form aktywizacji uczniów 

na zajęciach są działania plastyczne. Bardzo 

często zapraszamy dzieci do takiej formy 

wypowiedzi, która ma zawsze związek  

z czytanym na zajęciach tekstem, rozmową  

i wypowiedziami uczniów.  

 Wszechstronny rozwój dzieci osiągamy w procesie wychowania ogólnego, którego 

część stanowi wychowanie estetyczne. Wykorzystując naturalną aktywność, otwartość  

i chęć działania staramy się te cechy pielęgnować i rozwijać. Zabawy plastyczne mają być 

powodem do radości, odpręŜenia, rozładowania napięć i negatywnych emocji. Poczucie 

waŜności wyzwala inicjatywę, kształtuje samodzielność, wytrwałość, rozwija wyobraźnię. 

Połączenie tekstu literackiego z działaniem plastycznym pobudza do wyraŜania swoich 

uczuć. Umiejętny dobór form i metod pracy z dziećmi sprzyja odkrywaniu wrodzonych 

uzdolnień i moŜliwości. Dzieci słuchają tekstów, uczestniczą w róŜnych działaniach, zadają 

pytania, proponują rozwiązania. W przyjaznej atmosferze, w miłym klimacie dzieci chętnie 

działają zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Efekty tych, często spontanicznych działań 

prezentujemy w Galerii Akademii Czytania Bajek oraz na wystawach w naszej bibliotece. 

Dzieci, oglądając swoje prace na wystawie, czują się docenione, waŜne i zdolne.  
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Harmonogram Imprez Festiwalowych 

organizowanych przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku 

w ramach 

V  Bałtyckiego Festiwalu Nauki 
 
 
 
Czwartek  24 maja 

11.00 – 13.00   Wielkie Malowanie Ortografii (III edycja konkursu) 

               Uroczysta inauguracja V Bałtyckiego Festiwalu Nauki  

                         w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku 

  8.00 – 18.00   wystawa prac plastycznych na temat Ortofrajdy 

  8.00 – 18.00   Malowanie Lwim Pazurem (wystawa prac konkursowych) 

 

Piątek  25 maja 
 
  9.30 – 11.30   Lwie Opowieści 

12.00 – 14.30   Czy muzyka jest dobra na wszystko? 

  8.00 – 18.00   wystawa prac plastycznych na temat Ortofrajdy 

  8.00 – 18.00   Malowanie Lwim Pazurem (wystawa prac konkursowych) 
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„Wielkie Malowanie Ortografii” 

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego 

                           Forma: ogólnopolski konkurs ortograficzny 

Organizatorzy imprezy: Marzanna Łyszkowska (PBW), Anna Zawistowska (PBW), 

                                      Renata Czabaj (Polskie Towarzystwo Dysleksji), Anna   

                                      Janczewska (Centrum Edukacji Nauczycieli), Irena Janiec,         

                                       Tomasz Gasewicz (Pomorskie Studio WdroŜeń Dydaktycznych)  

      Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdańska, Pomorski Kurator Oświaty, 

                                      Marszałek Województwa Pomorskiego, Burmistrz Radzynia   

                                      Chełmińskiego 

       Patronat medialny: TVP 1, TVP 3 

                                       

 

Kolejna, III Edycja ogólnopolskiego 

konkursu „Wielkie Malowanie Ortografii”, 

była okazją do finałowego sprawdzenia się 

dla 39 uczniów ze szkół podstawowych  

i gimnazjów. Najmłodsi musieli pokonać 

krótki tekst o śuławach Wiślanych. Starsi 

uczniowie ze szkoły podstawowej 

uzupełniali rymowany tekst o Fromborku, 

planetarium i... oczywiście o Mikołaju 

Koperniku. Gimnazjaliści zmagali się z całostronicowym opisem zamku w Radzyniu 

Chełmińskim, pełnym wieŜ, rycerzy, refektarzy i kruŜganków.  

Część artystyczna była koncertem uczniów Szkoły Muzycznej II Stopnia  

w Gdańsku, przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli pani Gabrieli Rajchert  

i pani Alicji Wieczorek. Zabawny tekst w artystycznej interpretacji przedstawił aktor 
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Teatru Miniatura, Jacek Majok. Imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych 

uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Podstawowej Szkoły Społecznej w Gdańsku, 

którzy trudną ortografię potraktowali z lekkim przymruŜeniem oka. 

 

                                            

          Kolejny festiwal, kolejna, III juŜ Edycja Konkursu Wielkie Malowanie Ortografii       

          i... kolejne pamiątkowe zdjęcie. 

 

 

Niestety, wśród organizatorów, laureatów i zaproszonych gości zabrakło osoby, 

która tę Ortofrajdkową przygodę wymyśliła i rozpropagowała. Po raz pierwszy nie było  

z nami pana Romana Jańca. Odszedł po długiej i cięŜkiej chorobie. KaŜdą wolną chwilę 

poświęcał na spotkania z uczniami i nauczycielami w całej Polsce. Pracował duŜo, szybko, 

ostatnio bardzo nerwowo, jakby w obawie, Ŝe nie zdąŜy zrobić wszystkiego. A wiedział 

doskonale, jak trudno czasami „przebić się” z rzeczami prostymi i oczywistymi.  

Ale metoda Kolorowej Ortofrajdy jest znana, stosowana i lubiana – tak jak lubiany był 

pan Roman, wielki przyjaciel dzieci i nauczycieli. 
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„Lwie Opowieści” 

                       Forma: happening (finał konkursu plastycznego „Malowanie Lwim   

                                  Pazurem”, głośne czytanie tekstów literackich, występ   

                                  artystyczny, wystawa prac konkursowych) 

Organizacja imprezy: Aleksandra Kirczuk (PBW), Halina Menegon-Kozel (PBW),  

                                  Jolanta Kąkol (PBW), Natalia Jakimiuk (PBW) 

    Sponsorzy nagród: PBW w Gdańsku, Towarzystwo Przyjaciół PBW w Gdańsku,  

                                  Anna i Rafał Bednarscy z Gdańska 

Impreza „Lwie Opowieści” to część prowadzonej od kilku lat akcji promowania 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieŜy w Akademii Czytania Bajek. Spotkanie rozpoczęło 

się od głośnego czytania bajki ElŜbiety Zubrzyckiej pt. „Lew. Bajka o dwóch królach”, 

do którego zaprosiliśmy szczególnych gości: panią Krystynę Pajurę – Członka Zarządu 

Województwa Pomorskiego, dr. Jerzego Wiśniewskiego – Dyrektora Wydziału Diagnoz 

i Analiz Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Gdańsku i panią Małgorzatę Kłos – 

Dyrektora PBW w Gdańsku. 

 

 

Teatralna interpretacja tekstu 

literackiego to jedna z ciekawszych 

i lubianych przez dzieci form kontaktu 

z ksiąŜką. Uczniowie koła teatralnego 

ze Szkoły Podstawowej Nr 60 w Gdańsku 

pod opieką pani Agaty Szulc przygotowali 

przedstawienie, za które otrzymali głośne 

brawa. 

 

Część główna imprezy – odczytanie 

protokołu komisji, wręczenie nagród, 

wyróŜnień i dyplomów uczniom  

i nauczycielom - była dość długa, ale nikt 

nie narzekał i wszyscy doczekali się 

końcowych zdjęć z maskotką imprezy – 

włochatym lwem, który towarzyszył 

dzieciom cały dzień. 
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Zdobywcy nagród w konkursie „Malowanie Lwim Pazurem” 

Decyzją Komisji Konkursowej została przyznana Nagroda Specjalna. Otrzymał ją  uczeń  

klasy I g SP 8 w Gdańsku, Michał Wencek. 

 

Grupa I (klasy „0”, I) 

Paulina Patryka, klasa I a, SP Nr 8 w Gdańsku, 

Kinga Filińska, klasa I a, SP Nr 8 w Gdańsku, 

Daniel Kowalewski, klasa I g, SP Nr 8 w Gdańsku, 

Ola Sławińska, klasa I a, SP Nr 28 w Gdyni, 

Iza Machowska, klasa I a, SP Nr 28 w Gdyni; 

 

Grupa II (klasy II-III) 

Ola Urbańska, klasa III a, SP Nr 28 w Gdyni, 

Marta Gałda, klasa II a, SP Nr 28 w Gdyni,  

Weronika Symbor, klasa II a, SP Nr 86 w Gdańsku; 

 

Grupa III (klasy IV) 

Weronika Pryłowska, klasa IV a, SP Nr 17 w Gdyni. 

Komisja Konkursowa przyznała ponadto 22 wyróŜnienia, równieŜ z upominkami. 

                              Laureaci konkursu plastycznego 
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„Czy muzyka jest dobra na wszystko?” 

                        Forma: wykłady, prezentacja multimedialna, występ artystyczny 

                        Udział: Karol Karasiewicz (Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej,  

                                   PAN Warszawa), Rafał Lawendowski (Akademia Pomorska  

                                   w Słupsku), dr Kinga Lewandowska (Uniwersytet Gdański), 

 Zespół Muzyki Tradycyjnej „Źdźbło” 

Organizacja imprezy: Fryderyk Wojda (PBW) 

 

,,Ze wszystkich sztuk pięknych to właśnie muzyka ma największy wpływ na emocje’’. 
                                                                                   (Napoleon I, cesarz Francji) 
 

 

 

Muzyka to najpiękniejszy dar od ludzi dla ludzi. Zwykło się mówić, Ŝe człowiek, 

który nie słucha i nie lubi muzyki (Ŝadnej muzyki), to zły człowiek. A jednak melodyjny 

dźwięk prawie kaŜdemu towarzyszy przez całe Ŝycie - od dziecięcej kołysanki, 

rymowanych piosenek maluchów, poprzez fascynacje muzyką młodzieŜową, 

dyskotekową, czasami jazzową lub klasyczną. Muzyka łagodzi obyczaje, bywa „lekiem 

na całe zło”, moŜe być słowami miłości, rozpaczy, gniewu, buntu, protestu… Słuchamy jej 

namiętnie, nucąc znajome lub ulubione fragmenty piosenek i szlagierów. 

Nadmiar otaczających nas dźwięków sprawia, Ŝe od czasu do czasu pragniemy 

pogrąŜyć się w ciszy… wypełnionej kojącymi dźwiękami. To właśnie te magiczne chwile są 

dla nas konieczną przerwą, sposobem wyzwolenia się z pośpiechu, nerwowości  

i zmęczenia. 

Czasy się zmieniają i kaŜdy okres przynosi nową muzykę, nowe trendy i style. 

Czasami jeden rodzaj muzyki szczególnie nas pasjonuje a inny draŜni lub śmieszy.  

Ale nie styl, forma czy wykonawca jest najwaŜniejszy. Istotą obcowania z muzyką jest 

magia chwili, nastrój, który ogarnia człowieka, budząc wspomnienia, zmuszając 

do wzruszeń, dodając nam skrzydeł. Słuchając muzyki – snujemy marzenia, stajemy się 

lepsi, Ŝyjemy… 
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„Czy muzyka jest dobra 

na wszystko?" - to wspólny tytuł wykładów 

będących próbą naukowego spojrzenia na 

muzykę i jej wpływu na człowieka. 

Prezentowany cykl wykładów miał pomóc 

dojrzeć nasze preferencje, przyjrzeć się 

wyborom muzycznym, odczuciom 

związanym z muzyką, a  takŜe     

oddziaływaniu muzyki w ujęciu 

psychologicznym.  

 

Cykl miał pozwolić na wyjście poza 

obiegowe sądy o roli muzyki w naszym 

Ŝyciu. Z wykładów wygłoszonych przez 

psychologów: Karola Karasiewicza (Szkoła 

WyŜsza Psychologii Społecznej, PAN 

Warszawa), Rafała Lawendowskiego 

(Akademia Pomorskaw Słupsku), dr Kingę Lewandowską (Uniwersytet Gdański), 

dowiedzieliśmy się o funkcji muzyki w świecie młodzieŜy, o preferencjach muzycznych 

człowieka, a takŜe o roli jaką moŜe odgrywać muzykoterapia w edukacji. 

 

Część teoretyczna została ozdobiona 

koncertem muzycznym w wykonaniu 

zaproszonego Zespołu Muzyki Tradycyjnej 

"Źdźbło". Członkowie zespołu interesują się 

archaicznymi technikami śpiewu róŜnych 

regionów świata i związanymi 

ze śpiewem obrzędami ludowymi. 

W repertuarze mają między innymi pieśni 

ukraińskie, bułgarskie, mołdawskie, rosyjskie 

i polskie. Wybrane utwory zostały zaprezentowane w czasie festiwalowego spotkania.  

 

„Czym jest muzyka? Nie wiem. 

MoŜe po prostu niebem 

z nutami zamiast gwiazd…” 

(Ludwik Jerzy Kern) 
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Zakończenie 

 
Pięć lat udziału Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku w Bałtyckich 

Festiwalach Nauki pozwoliło pracownikom biblioteki na zorganizowanie ponad 20 

ciekawych imprez dla szerokiego grona odbiorców. Mieliśmy okazję sprawdzenia się  

w wielu nietypowych formach pracy, czasem po raz pierwszy. Podejmowaliśmy się 

działań, które wydawały się niemoŜliwe do realizacji. Bywało, Ŝe do ostatniej chwili nie 

byliśmy pewni przebiegu oraz powodzenia. Pomimo tego imprezy cieszyły się duŜym 

zainteresowaniem i pozytywną oceną uczestników. 

 W czasie prac przygotowawczych mieliśmy okazję poznać wielu wspaniałych ludzi, 

prawdziwych pasjonatów, społeczników, dla których nie waŜne były przeszkody  

i trudności. AngaŜowali się w nasze działania, poświęcając czas, swoje doświadczenia  

i talenty. Często motywowali nas do pracy, podtrzymując na duchu, Ŝe na pewno 

wszystko się uda. Był to równieŜ czas poznawania samych siebie, swoich moŜliwości, 

często uśpionych uzdolnień. Współpraca wielu pracowników biblioteki sprzyjała integracji 

i mimo zbiorowej odpowiedzialności prowadziła równieŜ do zbiorowego sukcesu. 

 W czasie prac rodziły się nowe, czasami zaskakujące  pomysły, które będziemy się 

starali realizować w czasie kolejnych spotkań festiwalowych, być moŜe juŜ w 2008 roku. 


