Magdalena Płatonow
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

3000 razy Sienkiewicz, czyli obchody roku pisarza
w Bibliotece Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wielkopolskim

Od kilku lat w bogatej ofercie działań edukacyjnokulturalnych podejmowanych przez Bibliotekę
Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim znajdują się także wydarzenia powiązane z sylwetkami i twórczością patronów poszczególnych lat. Nie inaczej było
w przypadku Henryka Sienkiewicza, naszego wielkiego pisarza, którego 170. rocznica urodzin i 100.
rocznica śmierci przypadały odpowiednio w maju
i listopadzie ubiegłego roku.

Już od stycznia 2016 roku w gorzowskiej Bibliotece Pedagogicznej podjęto pierwsze kroki zmierzające do przypomnienia lub też przedstawienia gronu użytkowników twórczości oraz działalności pozaliterackiej autora Trylogii.
Zaplanowano szereg działań, których realizacja przyjęła strukturę swoistego projektu.
W pierwszym półroczu 2016 przygotowano i wyeksponowano w Dziale Udostępniania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej gazetki informacyjne dotyczące odpowiednio: uzasadnienia wyboru patrona roku, mniej znanych faktów
z życia prywatnego oraz twórczości pisarza czy w – trzecim etapie – zbiorów sienkiewiczowskich pozostających
w zasobach biblioteki.
Wystawa z Poznania, wykład ze Szczecina
Następnym przedsięwzięciem było wypożyczenie ze zbiorów Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu wystawy „Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość”. Ekspozycję dostępną w bibliotece od połowy września
do połowy października poza korzystającymi w tym czasie z usług placówki oglądali też uczniowie miejscowych
szkół. Zwiedzaniu wystawy towarzyszyły przede wszystkim pogadanki oraz wiele ciekawych dyskusji.
W połowie października w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej odbył się też wykład dotyczący Litwosa. Prelekcję,
której wysłuchała młodzież z gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz wszyscy zainteresowani jej tematyką
wygłosiła Pani Cecylia Judek, sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie.
Punktem kulminacyjnym obchodów Roku Henryka Sienkiewicza było jednak ogłoszenie ogólnopolskiej akcji pt.
Pocztówka do Pana Sienkiewicza objętej patronatem przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Akcja – skierowana do uczniów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych – została zainicjowana na początku
października 2016 roku i polegała na własnoręcznym wykonaniu i wypisaniu pocztówki oraz wysłaniu jej do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie wiedzy o życiu
i twórczości Litwosa, odkrywanie i promocja dziedzictwa pisarza, rozwijanie kultury czytelniczej, inspirowanie
uczniów do pracy twórczej, a także rozwijanie zdolności plastycznych i literackich.

34

Pocztówki z miast, miasteczek, wsi
Przez niemal trzy miesiące swoje uczestnictwo w Pocztówce… zgłosiło 150 różnych placówek z terenu całego kraju
– miast, miasteczek i wsi. Z informacji, które napłynęły od 175 nauczycieli i opiekunów wynika, że w tworzeniu
sienkiewiczowskich kart pocztowych udział wzięło 3000 osób w różnym wieku – od kilkuletnich dzieci, które
wspierali rodzice, aż po dorosłych już uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadeklarowali oni przesłanie do Woli
Okrzejskiej 2655 prac. Ostateczna liczba pocztówek pozostaje jednak tajemnicą… wszakże rejestracja uczestnictwa
pozostawała sprawą dowolną.

Prace nadesłane przez uczestników akcji Pocztówka do Pana Sienkiewicza.
Źródło fotografii: fanpage Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Powstawaniu „pocztówek do Pana Sienkiewicza” towarzyszyło wiele niezwykle ciekawych i twórczych działań
takich jak: liczne warsztaty literacko-plastyczne, lektura dzieł, wspólne oglądanie ekranizacji powieści, prezentacje
multimedialne poświęcone życiu i twórczości pisarza, apele, konkursy, wystawy, wykłady, pogadanki, projekty
czytelnicze, spotkania klubów dyskusyjnych i spotkania autorskie, opracowywanie specjalnego wydania szkolnej
gazety, kręcenie filmów, mini-spektakle teatralne, wycieczki nie tylko wirtualne do miejsc związanych z pisarzem.
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Prace nadesłane przez uczestników akcji Pocztówka do Pana Sienkiewicza.
Źródło fotografii: fanpage Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Pozostając pod wielkim wrażeniem wszystkich podjętych w związku z upamiętnieniem Sienkiewicza aktywności,
składamy wyrazy uznania i podziękowania tym, którzy zechcieli wziąć udział w zaproponowanej przez nas akcji,
a także we wszystkich wydarzeniach ją poprzedzających.

Prace nadesłane przez uczestników akcji Pocztówka do Pana Sienkiewicza.
Źródło fotografii: fanpage Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Grupom, które zarejestrowały swój udział w „pocztówkowym przedsięwzięciu” zostały przesłane dyplomy uczestnictwa. Opiekunowie grup otrzymali pisemne podziękowania.
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Przygotowanie i przeprowadzenie bogatych całorocznych „działań sienkiewiczowskich” w Bibliotece Pedagogicznej WOM było możliwe dzięki życzliwemu zaangażowaniu: krytycznym uwagom i wielowymiarowemu wsparciu
płynącemu ze strony bibliotekarek Anny Giniewskiej, Elizy Paternowskiej i Moniki Żołędziejewskiej.
STRESZCZENIE:
Artykuł dotyczy obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 2016, zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego
Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Ich punktem kulminacyjnym była ogólnopolska akcja Pocztówka do Pana
Sienkiewicza.
SŁOWA KLUCZOWE:
promocja czytelnictwa, Rok Henryka Sienkiewicza, Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Gorzowie Wielkopolskim.
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