
Warsztaty literacko-plastyczne „Olszyny w słowach i obrazach” 

 

Jak wzmocnić wśród dzieci i młodzieży poczucie przynależności do lokalnej 

społeczności? Co robić, by rozbudzać w nich szerokie zainteresowania tym co ich 

otacza, tym co ich ukształtowało? Jak uwrażliwić na język którym się posługują, tak 

różny już od języka którym mówili się ich dziadkowie? W jaki sposób język kształtuje 

postrzeganie otaczającej rzeczywistości – w tym przypadku Olszyn. 

W przestrzeni biblioteki szkolnej w okresie od 29 września do 7 października 

2022 roku odbywały się warsztaty literacko – plastyczne „Olszyny w słowach i 

obrazach”. Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach działań edukacyjno-

animacyjnych zgłoszonych przez partnerów w ramach projektu Biblioteka+ 

realizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w 

Rzepienniku Strzyżewski 

Podstawowym celem warsztatów było promowanie literatury i tekstów 

popularnonaukowych dotyczących Olszyn i regionu. Wybrane zostały fragmenty 

tekstów: Weroniki Gogoli „Po trochu”, Renaty Kucharczyk „Życie wsi w języku 

zapisane”, Janiny Rąpały „Wiersze wybrane”. Olszyny w tych tekstach, 



przedstawiono i opisano odmiennym językiem: od literackiego, po popularnonaukowy 

na poetyckim kończąc. Efekty wspólnej pracy warsztatowej pokazały jak różnie 

można je odebrać i przedstawić – zapisać słowem i obrazem.  

 W trakcie trzech spotkań warsztatowych uczniowie pracowali w trzech sferach. 

W sferze językowej wykorzystując teksty kultury, przygotowywali między innymi 

plakaty, w których znalazły się słowa, pojęcia i symbole odnoszące się do Olszyn jako 

Małej Ojczyzny. W sferze ikonograficznej „bawiąc się” współczesnymi zdjęciami 

Olszyn oraz zdjęciami pochodzącymi z archiwów rodzinnych uczestników 

warsztatów, tworzyli ciekawe kolaże łączące „starość” ze „współczesnością”. Ostatnią 

sferą – selekcji informacji, był międzyklasowy Quiz z wiedzy o Olszynach.  

 Efektem twórczego zaangażowania uczniów było powstanie oryginalnych, 

wyjątkowych i nieszablonowych prac uczestników warsztatów. Godne pochwały jest 

duże zaangażowanie młodych ludzi, którzy swój wolny czas poświęcili pogłębianiu 

swojej wiedzy o regionie. Mam nadzieję, że forma warsztatów sprzyjała przyjaznej 

wymianie opinii, poznaniu się i integracji uczestników.   
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