
Świat w książce – książka światem! 

Relacja z VIII Festiwalu Książki  

 

Literatura zawiera w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dzięki niej można 

nie tylko dowiedzieć się, jak wyglądał świat dziesiątki, setki lat temu, ale też co czuli i myśleli 

wówczas ludzie, można uczyć się rozumienia rzeczywistości otaczającej nas dzisiaj i wreszcie 

– można czytać o wizjach tego, co nastąpi, gdy nas już nie będzie. Tematem tegorocznych 

eliminacji do Festiwalu Książki było hasło: „Szkoła z przeszłości, szkoła w przyszłości”, a 

lekturą przewodnią nieśmiertelna Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy, w której nauka 

stanowiła fantastyczną przygodę. Taką przygodą chcemy czynić także samo czytanie. 

Alarmujące wyniki badań poziomu czytelnictwa w Polsce skłaniają do jeszcze bardziej 

intensywnych i przemyślanych działań związanych z zachęcaniem do czytania od 

najmłodszych lat, ponieważ nawyki wypracowane w dzieciństwie przynoszą skutki w życiu 

dorosłym. Dlatego też nasz Ośrodek podejmuje różnorodne działania z tym związane, których 

częścią jest właśnie Festiwal Książki, organizowany od 2010 roku po to, by udowadniać, że 

czytanie to przyjemność i pożytek. Co roku uczniowie klas IV i V mają okazję zaprezentować 

swoje lektury, ich sceniczne interpretacje oraz wykazać się wiedzą, a przy tym świetnie się 

bawić. Finał VIII Festiwalu Książki odbył się w naszym ośrodku 20 kwietnia. Wzięło w nim 

udział 8 zespołów ze szkół podstawowych Bielska-Białej i regionu, które zostały 

zakwalifikowane podczas eliminacji na podstawie nadesłanych prac. Jak co roku, reprezentacji 

każdej szkoły przypisany był inny kolor i każdym z nich opiekował się inny literacki bohater. 

W postacie Lwa Aslana, Mikołajka, Małej Mi, Tomka Sawyera i inne wcielili się studenci 

pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej, która jest współorganizatorem Festiwalu.  

Poszczególne zespoły przygotowują pod okiem swoich nauczycieli krótkie 

przedstawienia prezentowane w dniu finału, a jury konkursowe (w składzie: prof. dr hab. Anna 

Węgrzyniak z ATH, Krystyna Małecka ‒ kierownik Domu Kultury w Hałcnowie, Renata 

Kruszyna z PBW oraz dr Dorota Siwor z RODN „WOM”) przyznaje za nie Nagrodę Główną 

oraz II i III. Jury bierze pod uwagę wiele kryteriów: oryginalność koncepcji, scenariusz, 

wykonanie (pomysłowość scenografii, osiąganie efektu przy pomocy prostych środków – 

niekłopotliwych dla małych aktorów, planowanie ruchu scenicznego, elementy muzyczne, 

dykcję). Wśród inscenizowanych tekstów pojawiają się zarówno utwory z klasyki dziecięcej, 

jak i ich trawestacje czy humorystyczne przeróbki. Teatralna interpretacja tekstu literackiego 

jest świetną formą wdrażania do rozumienia i samodzielnego komentowania lektury, pozwala 



też wyrazić emocje i czytać aktywnie. Nagrodę Główną Festiwalu – bilety na spektakl 

ufundowane przez Teatr Lalek Banialuka – zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 9 w 

Bielsku-Białej pod opieką Sabiny Łanuchy. II nagrodę otrzymali uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 22 z Bielska przygotowani przez Monikę Lewandowską i Barbarę 

Wesołowską. III nagroda przypadła ex aequo Szkole Podstawowej nr 3 w Czechowicach-

Dziedzicach (nauczyciel: Szymon Waliczek) oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Porąbce 

(nauczyciel: Grażyna Janosz). 

Zespoły reprezentujące poszczególne placówki biorą udział w konkurencjach 

związanych ze znajomością wybranych lektur. Przygotowują je studenci pedagogiki ATH, 

którzy pracowali w tym roku pod okiem wykładowców: dr Gabrieli Machaczek i mgra Romana 

Walusia przy współpracy z organizatorką Festiwalu dr Dorotą Siwor. Dla przyszłych 

pedagogów praca związana z opracowaniem zadań dla uczestników jest okazją do sprawdzenia 

swoich umiejętności w praktyce, z dziećmi, które spontanicznie reagują, mają swoje 

oczekiwania i określone możliwości. Wśród festiwalowych konkurencji znalazł się na przykład 

„Tor przeszkód Ambrożego Kleksa”, odgadywanie imienia bohatera książki na podstawie 

wybranych cytatów czy czekoladowe rysunki związane z książką Charlie i fabryka czekolady. 

Festiwalowe zespoły ruszyły też na poszukiwanie ukrytych zadań, które przed rozwiązaniem 

trzeba było odnaleźć podążając własnym kolorowym szlakiem. Bawiąc się uczniowie 

sprawdzają swoją wiedzę związaną z lekturami i uczą się wyrażania literackich wrażeń na różne 

sposoby. Od samego początku festiwalu naszym sponsorem głównym jest Wydawnictwo Znak 

z Krakowa, które podarowuje nam książki ze swej najnowszej oferty. Dzięki temu nie tylko 

zwycięskie zespoły, ale każdy uczestnik finału otrzymuje książkę. W tym roku w 

konkurencjach najwięcej punktów zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w 

Czechowicach-Dziedzicach (pod opieką Alicji Wojtas-Herok), II miejsce zajęła Szkoła 

Podstawowa nr 9 w Bielsku-Białej (nauczyciel: Sabina Łanucha), a III – Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Skoczowie (nauczyciel: Kamila Morcinek), biorąca udział w Festiwalu po raz pierwszy. 

Jak co roku, w związku z tematem przewodnim, panie Iwona Balska i Magdalena Georg 

z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przygotowały dla uczestników Festiwalu 

miniwykład i warsztaty: „Przędzenie liter, czyli krótka historia pisma”. Dzieci najpierw poznały 

dzieje pisma, a później różnymi technikami zapisywały litery wielu bardzo odmiennych 

alfabetów. 

Tradycyjnie podczas Festiwalu można zgłosić prace plastyczne do konkursu 

indywidualnego – w tym roku było ich znacznie mniej. Jury (w składzie: dr Gabriela 

Machaczek i mgr Roman Waluś z ATH oraz Jolanta Biernat z RODN „WOM”) nie przyznało 



I nagrody, II nagrodę otrzymała Weronika Waloryszak (Szkoła Podstawowa nr 9 w Bielsku-

Białej), a III ‒ Kinga Ścisłowska (Szkoła Podstawowa nr 22 w Bielsku-Białej). 

Festiwal wiele zawdzięcza sponsorom. Najwięcej ofiarowuje nam Wydawnictwo Znak 

– bardzo dziękujemy! Wdzięczność należy się również Teatrowi Lalek Banialuka za 

ufundowanie biletów na spektakl. Poczęstunek dla dzieci sfinansowała i przygotowała firma 

cateringowa Kawon.  

Patronat medialny sprawował portal bielsko.biala.pl i Radio Bielsko.  

Dziękujemy uczestnikom i ich nauczycielom, a także wszystkim, którzy przyczynili się 

do tego, że Festiwal Książki już po raz VIII mógł odbyć się w Bielsku-Białej. 

 

Dorota Siwor 

konsultant Ośrodka 

 

Linki do relacji: 

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/37305/unikalna-inicjatywa-nauczycieli-ksiazka-jest-

dobra-na-wszystko-wyniki 

http://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/nie-lada-wyzwanie/37332 
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