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Letnie warsztaty w Wypożyczalni Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Wakacyjny pomysł na nudę

.

Czas płynie nieubłaganie i znów mamy kolejne wakacje
za sobą. Jak co roku Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci
i Młodzieży zorganizowała latem atrakcyjne warsztaty
dla dzieci spędzających ten czas w mieście. Tym razem
bawiliśmy się pod hasłem: Letnia Akademia
Detektywów. W spotkaniach brały udział wszystkie
chętne dzieci, a także rodzice. Co tydzień gościliśmy
również dzieci ze Środowiskowej  Świetlicy
Integracyjnej im. Janusza Korczaka w Bytomiu.

Na pierwszych dwóch spotkaniach przybliżono dzieciom
sylwetkę Agathy Christie i jej dorobek literacki. Choć dla
starszego miłośnika kryminałów, Jane Marple i Herkules
Poirot, to postaci wręcz kultowe, dla dzieci i młodzieży są

już nierozpoznawalne. Mimo to, a może właśnie dlatego,
uczestnicy warsztatów z zainteresowaniem przyjrzeli się
postaci panny Marple, sposobom prowadzenia przez nią
śledztw oraz sylwetkom aktorek, które na przestrzeni lat
wcielały się w postać tej popularnej starszej pani.
Dowiedzieli się także, jak wyglądał belgijski detektyw
Herkules Poirot oraz jakie metody śledcze charakteryzowały
jego pracę.
Każde ze spotkań urozmaicone było zadaniem
plastycznym, bądź intelektualnym. Dzieci musiały, między
innymi, wykonać książkę portretów pamięciowych oraz
rozwiązać szereg niełatwych łamigłówek i zagadek
detektywistycznych. 
Twórczość brytyjskiej królowej kryminałów, Agathy Christie,
b y ł a zaledwie początkiem letniej przygody z literaturą
detektywistyczną. (czyt. str. 2)
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(dokończenie ze str.1)

Kolejne spotkanie Letniej Akademii Detektywów
było poświęcone genialnemu detektywowi z Baker
Street w Londynie - Sherlockowi Holmesowi.
Fikcyjna postać, stworzona w XIX wieku przez
szkockiego pisarza sir Arthura Conana Doyle'a
tak bardzo zawładnęła wyobraźnią czytelników na
całym świecie, że do dziś pod adres detektywa
(gdzie nawiasem mówiąc znajduje się muzeum
Sherlocka Holmesa) przychodzą listy z prośbami
o rozwiązanie trudnych spraw. Postać Sherlocka
Holmesa, przynajmniej dla niektórych dzieci,
okazała się znana. Może dlatego, że przygody
tego detektywa poznaje się w szkole? W trakcie
komputerowej prezentacji przybliżono dzieciom
sylwetkę pisarza oraz postać Sherlocka Holmesa
i jego bliskiego przyjaciela i współpracownika,
doktora Johna H. Watsona.
W Letniej Akademii Detektywów nie zabrakło
opowieści o bohaterach książek
detektywistyczno-przygodowych dla dzieci.
Rozmawiano o przygodach Kalle'go Blomkvista,
dwunastoletniego chłopca wymyślonego przez
Astrid Lindgren, którego największym marzeniem
było zostać sławnym detektywem. Wnet
marzenia zaczęły się spełniać, kiedy w jego
miasteczku pojawił się prawdziwy przestępca.
Bardziej znana dzieciom okazała się postać Agaty
Finder, bohaterki serii książek Agata na tropie
włoskiego pisarza Mario Pasqualotto. Agata to
obdarzona wspaniałą pamięcią i intuicją
dwunastolatka, która marzy o tym, aby zostać
autorką kryminałów. Zanim to jednak osiągnie,
wspólnie z kuzynem Larrym, studentem
prestiżowej szkoły dla detektywów Eye, panem
Kentem, byłym bokserem, a obecnie
kamerdynerem oraz kotem syberyjskim o imieniu
Watson, podróżuje po świecie, by rozwiązywać

najbardziej tajemnicze i zawikłane zagadki.
Chętnie rozmawiano też o poczytnej serii książek
Agnieszki Stelmaszyk Biuro śledcze. Tomuś
Orkiszek i partnerzy oraz o książkach Martina
Widmarka z cyklu Biuro Detektywistyczne
Lasse'go i Mai. Wśród dzieci nie zabrakło
entuzjastów serialu animowanego Scooby Doo,
który, produkowany w Stanach Zjednoczonych od
1969 roku, nadal cieszy się dużą popularnością
wśród małych odbiorców. Czwórka przyjaciół:
Fred, Daphne, Velma i Kudłaty oraz ich gadający

pies Scooby podróżują po świecie i natrafiają na
osobliwe potwory i tajemnicze sprawy, które za
każdym razem wyjaśniają.
Wspomniane powyżej postaci detektywów to tylko
niektóre z omawianych na spotkaniach. Można by
jeszcze wspomnieć o detektywie Pozytywce,
Inspektorze Gadżecie, czy Panu Samochodziku.
Z końcem sierpnia wakacyjne warsztaty zostały
zakończone, ale już jesienią zapraszamy na
kolejne wyzwania literackie. am
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Karolina Wietrzyk

Karolina ma 13 lat i jest uczennicą Szkoły
Podstawowej nr 54 w Bytomiu. Jej pasją jest
pisanie wierszy, ale od samego początku
uwielbiała też taniec. Przyjemność sprawia jej
również nauka języka angielskiego. Własne
opowiadania zaczęła pisać już w przedszkolu.
Później odkryła w sobie potencjał do rymów, który
zaczęła wykorzystywać do tworzenia wierszy.
W swojej pasji wspierają ją rodzice i chętnie
komentują każde dzieło córki. W 2017 roku jej
opowiadanie Księżycowy pył zostało nagrodzone
III miejscem w XI Ogólnopolskim Konkursie
Literackim "OKNO", kierowanym do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych,
organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Chorzowie. Cała rodzina uznała to za ogromny
sukces. Poniżej prezentujemy nagrodzone
opowiadanie oraz poezję Karoliny.

Księżycowy pył

Patrząc przed siebie, nie potrafiłam dostrzec
wiele. Cały widnokrąg zakryty był przez ogromny
wulkan osadzony na sporym wgłębieniu w
podłożu. Jego strzelistość świadczyła o tym, jak
bardzo wulkan jest stromy i jakie
niebezpieczeństwo może stanowić chęć wejścia
na tego olbrzyma. Za nim znajdował się małego
rozmiaru robot z doczepioną kamerą, która
najprawdopodobniej miała na celu rejestrowanie
wszystkiego, co dzieje się w pobliżu wulkanu. U
dołu robota znajdowała się gąsienica, taka jaka
jest nam znana z czołgów. To definitywnie
oznaczało, że wynalazek może się
przemieszczać i że ktoś nim steruje tak, by okiem
kamery mógł dostrzec jak najwięcej. Spoglądając
ponownie w stronę gejzera, u jego szczytu
zobaczyłam chmurę popiołu, który łącząc się z
pyłem księżycowym, nabierał blasku,
przypominając tym samym czarny brokat.
Przypatrując się planecie, nie da się nie zauważyć
dużej ilości kraterów księżycowych, które
podobnie jak i cała planeta, są w szarym kolorze.
Kratery, mimo że przypominają dziury w serze,
są o wiele bliżej siebie i w większych ilościach,
lecz w całkowicie innym rozmiarze.

Cały ten widok zapiera dech w piersiach.
Zapatrzona w chmurę księżycowego pyłu, nawet
nie spostrzegłam, że zaczyna ona rosnąć, jest
ogromna i... zmierza w moim kierunku!!! Już mam
zamiar odwrócić się i biec ile sił, ale to na nic. Tuż
za mną znajdowały się dwa ogromne kratery
księżycowe, tak głębokie, tak potężne, a w
dodatku będące blisko siebie. Nie ma ucieczki.
Pył zmierza w moim kierunku, nie mam pojęcia,
co zrobić, biec przed siebie równa się oślepnięciu,
czyli... jestem w pułapce. Nie mogę czekać! Za
późno, pył już tu jest, już czuję go na swoim ciele,
na nic idą moje próby strzepania go z siebie,
przylepił się do mojej skóry i marne szanse
odwrócenia tego efektu. Koniec, film się urywa.

Budzę się, pierwsze, co widzę, a właściwie to,
czego nie potrafię dostrzec, to moja skóra, jestem
całkiem czarna, pył nadal jest na mnie. Podobnie
jak wcześniej nie poskutkowała metoda
wytrzepania się. Pył był bardzo drobniutki,

przypominający fakturą mąkę. Przez chwilę
obserwowałam wulkan, teraz czarnej chmury nie
było, na szczęście. Nie wiem, na jak długo
straciłam przytomność, ale nie to mnie teraz
najbardziej zastanawia. Jak ja się tutaj znalazłam?
Jak mogę tu przeżyć bez powietrza? Jak daję
sobie radę bez skafandra? Po co tu jestem? I
najważniejsze: jak ja stąd wrócę?!

Nadzieja

A gdyby się od rzeczywistości oderwać i biec
przed siebie ile tchu?
A gdyby się właśnie tak oderwać z monotonnego
długiego snu?
I przeżyć przygodę życia, taką jakiej każdy chce!
Bo co lepszego może być w życiu od
powiedzenia stanowczego: "Nie"!
Niby banalne - a takie trudne jest znaleźć w
swoim życiu raj.
Jedni potrafią tylko narzekać - a inni tylko mówić:
"Daj".
Trudno przemówić, bo każdy zawsze całkiem
inne zdanie ma.
Lecz zdarzają się chwile, gdy nikt nic nie mówi, a
wtedy powiedz im co się da!
"Odmienić ludzkość" to pojęcie, które w
marzeniach pojawia się,
Bo każdy zamierza na zawsze być sobą i każdy
myśli, że dobrze tak jest.
Teraz nikogo już z tobą nie ma i działasz na
własną rękę - sam.
Nie martw się, bo samotność może się zdarzyć
wszystkim nam.

Normalność

Zwykła kartka, zwykłe pióro, trochę wiary w
siebie.
I już płyniesz, już odpływasz jak po niebie.
Może nawet nie wiesz, jakie piękne to uczucie.
Zwykłe pisanie, takie zwykłe myśli snucie.

Bytomianka laureatką XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "OKNO"

Zwykłe pisanie, takie zwykłe myśli snucie...
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Najnowsze opowiadanie 12-letniej Małgosi Janickiej

Proza inspirowana latem
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Wakacyjna podróż
biedronki

W Bytomiu żyła sobie biedronka Gabrysia.
Mieszkała na listku dębu. Mieszkanie było bardzo
małe. Zbliżały się wakacje, więc stwierdziła, że
opuści rodzinne strony.
Pod dębem szukał żab bocian Marian. Na widok
Gabrysi zawołał radośnie:
- Witaj biedroneczko! Czy jest coś w czym
mógłbym ci pomóc?
- Wiesz może, gdzie znajduje się przystanek
autobusowy? Chciałabym pozwiedzać świat -
wyjawiła swoje plany biedronka.
- Sam zawsze chciałem oblecieć Polskę.
Możemy polecieć razem! - zaproponował Marian.
Gabrysia pokiwała głową i już zaraz stała obok
bociana z walizką i plecakiem. Ptak uchylił
skrzydło, po którym biedronka weszła na jego
grzbiet. Marian niczym samolot wzbił się w
przestworza. Lecieli ponad łąkami, polami, lasami.

Pod koniec dnia bocian wylądował. Przed nimi
rozciągało się jezioro.
- Hmmm. Myślałam, że morze jest większe -
zauważyła Gabrysia.
- Ja też, kle, kle kle! Ile tu jest żab. Teraz czuję,
jaki jestem głodny! - Marian brodził w chłodnej
wodzie.
Biedronka rozbiła namiot. Była bardzo zmęczona.
Zaszyła się w ciepłym śpiworze i zasnęła.

Następnego dnia Marian zawołał:
- Lecimy nad prawdziwe morze!
Biedronka spakowała namiot i usadowiła się na
bocianie. 
I znów mijali łąki, pola, lasy. W samo południe
dotarli na miejsce. Widoki były przecudne.
- Znajdujemy się właśnie w Dźwirzynie -
oświadczył Marian. - Zatrzymamy się w hotelu
"Biała Mewa".
Gabrysia usiadła wygodnie na gorącym piasku i
podziwiała widoki. Tęskniła za Bytomiem.
Stwierdziła, że za tydzień wróci do domu i przez
następny rok nigdzie nie wyjedzie.

(lipiec 2017)
(przy współpracy Karoliny Fodrowskiej i Marysi
Chmiel)

Małgosia Janicka

Urodz iła się w listopadzie 2004 roku. Jest
zodiakalnym skorpionem. W 2011 roku ukończyła
Przedszkole Miejskie nr 59 w Bytomiu. Obecnie
jest uczennicą 6 klasy Szkoły Podstawowej nr 51
z Oddziałami Integracyjnymi.
Małgosia czyta dużo książek i jest czytelniczką
Placówki Filialnej nr 23 Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Od kilku lat także sama pisze i tworzy
ilustracje do własnych tekstów. Jest mistrzynią
pisania ciekawych, często dowcipnych dialogów
oraz dobrą obserwatorką. Kanwą jej opowiadań
stają się często codzienne zdarzenia. W swoim
dorobku ma już kilka tytułów.
Oprócz tego, że dużo czyta, tworzy własne
teksty, które sama ilustruje, jest także zapaloną

harcerką, początkującą gitarzystką oraz
miłośniczką zajęć twórczo-artystycznych.
Realizuje się także jako starsza siostra
niesfornego Mikołaja. Jej ulubione kolory to:
turkus, róż, fiolet i jasna zieleń. Swoje
debiutanckie opowiadanie Zielona jaszczurka
Małgosia napisała w wieku 7 lat. Od tamtej pory
wena twórcza jej nie opuszcza i w każdej wolnej
chwili wymyśla kolejne historie, które przenosi na
papier.
W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy dwa
opowiadania Małgosi: Bohater oraz Samotna fala.
Tym razem zachęcamy do lektury najnowszego
opowiadania Wakacyjna podróż biedronki.
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