
„Sztuka pisania” - spotkanie Szkół Partnerskich UMCS w Lublinie 

 

LO im. ONZ w Biłgoraju, jako Szkoła Partnerska, od lat prowadzi aktywna współpracę 

naukową z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 17 grudnia 2015 roku 

uczniowie klas IID i IIF naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez IFP 

UMCS. Tematem przewodnim była "Sztuka pisania". Opiekę nad uczestnikami warsztatów 

sprawowali nauczyciele: Helena Oleszczak, Anna Furmanek oraz Magdalena Żurawicz.  

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 900. Goście zostali serdecznie powitani przez władze 

Uczelni i przedstawicieli Wydziału Humanistyczego. Na początku wystąpił z  recitalem  

Łukasz Jemioła - lubelski wokalista, uczestnik programu "X Factor", który podkreślił klimat 

spotkania. 

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, Dyrektor IFP UMCS, specjalista z 

zakresu literatury polskiej. Przeprowadził wykład na temat "Jak napisać dobrą recenzję? 

Uwagi praktyka i dydaktyka". Mieliśmy okazję spojrzeć na pisanie z dwóch perspektyw: po 

pierwsze jako zadanie ucznia w szkole i na egzaminie maturalnym, po drugie - jako na 

działanie kreatywne. Profesor udzielił również kilku cennych rad literackich. Podkreślał, że 

każdy pomysł powinien być wsparty wiedzą i umiejętnościami, które należy przełożyć na 

zrozumiały dla czytelnika język. Profesor w poincie swojej wypowiedzi mocno zaznaczał, że 

aby stworzyć dobrą recenzję, trzeba najpierw napisać wiele gorszych.  

Po części naukowej nastąpiła część artystyczno-rozrywkowa. Wtedy mieliśmy okazję 

wysłuchać wspaniałych występów wokalnych przygotowanych przez młodych, zdolnych 

artystów. Następnie śledziliśmy poczynania konkursowiczów. Pięć dwuosobowych grup 

układało wiersze, zawierające wcześniej wylosowane hasła. Uczestnicy zaprezentowali na 

koniec swoje utwory, wywołując tym ożywienie widowni. Byliśmy pod wrażeniem ich 

kreatywności. 

Kolejnym bardzo ważnym punktem programu było wystąpienie Marcina Wrońskiego, 

wielokrotnie nagradzanego autora kryminałów retro, felietonisty i dziennikarza. Spod jego 

pióra wyszły takie książki jak: "Pogrom w przyszły wtorek", "Morderstwo pod cenzurą" czy 

"Skrzydlata trumna".Autor kryminałów, zdradzając tajniki pracy pisarskiej , wygłosił wykład 

pt. "Warsztat pracy pisarskiej". Marcin Wrońskiswoim wystąpieniem wywołał duże 

poruszenie wśród młodzieży . Podkreślił  wagę słowa, pasji i rozumu, które są kluczowe w 



pisaniu. Ponadto poradził nam, żeby skupić się na swoich mocnych stronach w pisarstwie i 

wykorzystać je w tworzeniu tekstów. Ważne jest również, aby uczyć się różnych stylów 

pisania, podpatrując przy tym mistrzów, innych artystów. Bardzo cieszył fakt, że po 

wykładzie każdy słuchaczy miał możliwość zadać pytanie czy podyskutować z gościem 

specjalnym. 

Ostatni punkt spotkania naukowego pod hasłem „Sztuka pisania” dotyczył warsztatów  

prowadzonych w grupach. Pod czujnym okiem pracowników naukowych UMCS odbyły się 

zajęcia, których celem było przede wszystkim rozwijanie umiejętności poprawnego 

formułowania wypowiedzi pisemnych, zwłaszcza pod kątem tegorocznej matury. Naszym 

zadaniem była analiza i interpretacja utworów lirycznych.Prowadzący warsztaty 

omówilinajważniejsze zagadnienia związane z analizowanymi tekstami i przy okazji 

zweryfikowali naszą  wiedzę z języka polskiego. 

Udział w warsztatach organizowanych przez IFP UMCS w Lublinie był dla nas owocnym 

doświadczeniem. Cieszymy się, że LO im. ONZ dba o edukację młodzieży i stale zacieśnia 

współpracę z uczelnią. Uczestniczenie w wykładach to ciekawa i nowoczesna forma 

przygotowania do matury oraz możliwość poznania przez  licealistówuczelni wyższej. 
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