Grażyna Dąbkowska

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki biblioteka
szkolna Publicznego Gimnazjum
nr 2 w Pionkach, przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej, w roku 2007 zrealizowała
zadanie pod nazwą „Dolina Zagożdżonki – Dolina Kreatywna”
obejmujące cykl spotkań z pisarzami i poetami naszego regionu.
Realizacja zadania była dofinansowana przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Wszystkie działania były poprzedzone prelekcjami dla młodzieży
prowadzonymi przez nauczycieli
bibliotekarzy, którzy w oparciu
o zbiory biblioteki szkolnej nakreślili dzieje życia i twórczości pisarzy
ziemi radomskiej. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie sylwetek
i twórczości mniej znanych autorów mieszkających w Pionkach,
Kozienicach i Radomiu oraz zainteresowanie młodzieży dziedzictwem kulturowym ziemi radomskiej opisanym w ich książkach.
W ramach projektu odbyły się trzy
spotkania w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pionkach.
Na pierwszym uczestnicy mieli możliwość bliższego poznania
twórczości i osoby samego autora
„Baśni i legend ziemi radomskiej”

– Zdzisława Gierały – oraz rozmowy z nim. Poznali autentyczne
miejsca związane z treścią legend.
Po prezentacji odbyły się warsztaty
plastyczne, na których młodzież
mogła wyrazić w formie plastycznej swoje odczucia i emocje.
Gościem drugiego spotkania była
absolwentka Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pionkach – Ewelina
Komorek. Jest ona autorką współczesnych opowiadań dla młodzieży. Wystąpiła w programie TV
„Dolina Kreatywna”. W środowisku lokalnym zaistniała jako młoda pisarka, która patrzy na swoją
Małą Ojczyznę – własne miejsce
na ziemi. Na spotkanie przyszła
grupa młodzieży zainteresowana
literaturą, próbująca pisać własne
wiersze czy opowiadania o tym, co
jest jej bliskie. Podczas spotkania
twórcza młodzież zaprezentowała
swoje prace literackie.
Na trzecim spotkaniu swój dorobek artystyczny zaprezentowała
poetka ludowa Zofia Kucharska.
Przedstawiła młodzieży wiersze,
fraszki i piosenki. Uczniowie mieli możliwość układania własnych
rymowanek, fraszek, jak również
wspólnego śpiewania piosenek
ludowych.

Z doświadczeń nauczycieli i szkół

czytania...
W spotkaniach o zasięgu miejskim wzięło udział około 150 osób.
Przedsięwzięcie było promowane
na plakatach, stronach internetowych miasta i szkoły oraz w prasie
lokalnej i gazetce szkolnej. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania otrzymali pamiątkowe foldery
wydane po zakończeniu projektu.
Znalazły się w nich efekty kolejnych spotkań – uczniowskie prace
plastyczne, opowiadania, wiersze.
Spotkania wpłynęły na rozbudzenie i zwiększenie zainteresowania
książką jako źródłem informacji
o najbliższym regionie, tym samym
przyczyniły się do promocji czytelnictwa w środowisku lokalnym.
Rezultatem projektu jest też zainteresowanie młodzieży tworzeniem jako antidotum na nudę
i jako sposób wartościowego spędzenia wolnego czasu.

Autorka jest nauczycielem
bibliotekarzem Biblioteki
Pedagogicznej w Radomiu
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