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LIBRARY NEWS 

    Za nami prawie już trzy miesiące nauki szkolnej, a już niedługo  

koniec listopada i nim się spostrzeżemy zastaną nas Święta Bożego 

Narodzenia .  

   Jak w tym czasie funkcjonowała biblioteka szkolna, co ciekawego 

wydarzyło się w ramach międzynarodowego miesiąca bibliotek 

szkolnych ?  

    Na te i inne pytania związane z działalnością biblioteki szkolnej 

chcielibyśmy przedstawić Wam odpowiedzi w niniejszej gazetce, 

która mamy nadzieję, razem z naszym kołem przyjaciół biblioteki 

szkolnej, będzie się cieszyć dużą popularnością w społeczności 

szkolnej. 

 

A więc ? … Startujemy !!! 
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Co w trawie piszczy – czyli rzecz o bibliotece szkolnej 

    Wrzesień  to czas  w którym biblioteka szkolna przygotowuje się na 

rozpoczęcie nowego roku szkolnego.  

    Zanim rozpocznie swoją działalność związaną z wypożyczaniem 

książek i innymi projektami edukacyjno czytelniczymi musi najpierw 

zająć się tzw. pracą administracyjną to jest np. wydawaniem 

podręczników dla szkoły podstawowej, przygotowaniem kart 

czytelników, opracowaniem planu działania biblioteki w danym roku 

szkolnym czy również czasami na początku bądź w trakcie roku 

opisywaniem i aktualizacją tzw. Ksiąg Inwentarzowych Księgozbioru 

oraz wieloma innymi funkcjami od tzw. strony technicznej . 

   Wrzesień mija w bibliotece bardzo szybko, a zaraz po nim 

nadchodzą miesiące przez które przeplatają się różne święta związane 

bezpośrednio z biblioteką i książką. 

   Wydawać by się mogło, że w świecie zaawansowanej technologii 

komputerowej w erze gdzie wśród młodzieży coraz bardziej 

popularny jest tablet, smartfon a tradycyjną literaturę zamyka się w 

ebookach  znaczenie słów takich jak czytanie książek zanika coraz 

silniej – nic jednak bardziej mylnego, a udowodniła to właśnie nasza 

szkolna młodzież, biorąc udział w apelu z okazji święta biblioteki. 
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Październik  - międzynarodowym miesiącem bibliotek szkolnych  

(z za kulis) 

      Apele są jednym z ważniejszych wydarzeń szkolnych. To 

momenty, w których szkoła celebruje ważne dla siebie chwile 

związane nie tylko z edukacją, ale również innymi ważnymi 

rocznicami.  

     Takim wydarzeniem w naszej szkole był miesiąc Październik, w 

którym biblioteki szkolne obchodzą swoje święto. Święto te, zostało 

po raz pierwszy zainaugurowane 18 października 1998 roku. Najpierw 

był to jeden dzień, później już co roku cały miesiąc.  

     W trakcie całego miesiąca w szkołach odbywały się różne ciekawe 

inicjatywy związane z działalnością bibliotek szkolnych. 

     W naszej bibliotece były to m.in. krótki filmik oraz gazetka 

ścienna związana z historią książki, konkursy plastyczno literackie 

oraz na podsumowanie całego miesiąca apel przygotowany razem z 

grupą uczniów przez panią bibliotekarkę. 

     I w tym miejscu chcielibyśmy zwrócić się z podziękowaniem do 

jednej z pań polonistek Marioli Stankiewicz za konsultacje do 

scenariusza apelu, co okazało się bardzo pomocne  

     Aby przygotować apel w sposób perfekcyjny i niezawodny do tego 

niezbędni byli oczywiście … uczniowie   
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     Dzięki ich zaangażowaniu i solidnemu przygotowaniu, apel okazał 

się bardzo ciekawym projektem, który na pewno nie raz, choć być 

może z inną tematyką, zostanie powtórzony w przyszłości. 

     Jak to bywa, przed takimi uroczystościami oczywiście odbywały 

się wielokrotne próby, które miały miejsce w szkolnej bibliotece. 

    Uczniowie bardzo poważnie podeszli do powierzonego im zadania i 

już na apelu widać było, z jaką powagą i zadumą traktowali swoje 

role. 

    W tym miejscu chciałabym również serdecznie podziękować grupie 

uczniów z klas 1A i 2C  za poświęcony czas i udział w projekcie  

     Apel przeplatał w sobie recytację  poezji, śpiew jak i również 

ciekawostki związane z powstawaniem pierwszych księgozbiorów na 

świecie oraz nieznanymi ciekawostkami o książkach. 

     Naszą skromną uroczystość uświetnił również swoim śpiewem 

nasz szkolny chór pod przewodnictwem znakomitej pianistki Marysi 

Szczapa z klasy 4F.  

     Za wsparcie pod względem nagłośnienia i sprzętu elektronicznego, 

oraz … uratowanie ;) naszego apelu duże brawa należą się Danielowi 

Jaskułowskiemu z klasy 3B.   

     Jak widać, aby zbudować wspólny projekt mający na celu 

integrację społeczności szkolnej potrzebne jest wiele czynników, 

takich jak np. czas, dobra organizacja, ciekawe pomysły, ale przede 

wszystkim , co najważniejsze… nasza szkolna młodzież  
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Konkursy 

  

      Jedną z inicjatyw podczas święta bibliotek było również 

zorganizowanie dwóch konkursów  - literackiego i plastycznego.  

     Konkursy te miały również uświetnić, obchodzony równocześnie 

ze świętem bibliotek  Dzień Edukacji Narodowej. 

     Z przyjemnością, chciałabym ogłosić, że w konkursie literackim 1 

miejsce zajęła Julia Paź, która napisała wiersz pt. „Kraina za rzeką” 

   Cieszę się, że wśród naszej młodzieży znajdują się uczniowie, 

którzy w formie literackiej przenoszą swoje myśli na papier. 

    Mam również nadzieję, że w przyszłości, więcej uczniów podejmie 

próbę udziału w ogłaszanych przez bibliotekę konkursach. 

    Takie konkursy, czy to literackie czy plastyczne często potrafią 

pokazać, że tkwią w Was być może nieodkryte jeszcze przez Was 

samych tzw. artystyczne dusze  

    Takie konkursy potrafią również motywować, inspirować a także  

uwrażliwiać na świat.  

     Każdy z nowych konkursów ogłaszany będzie oczywiście na 

naszym szkolnym facebooku jak również prawdopodobnie w 

wysyłanych wiadomościach na librusie 
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Witajcie w naszej bajce oraz pasowanie na czytelnika… czyli 

co działo się w Szkole Podstawowej nr 1  

 

   Jak wiemy Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, to nie tylko liceum, ale 

również i Szkoła Podstawowa. 

   Październik więc był  zapełniony licznymi pomysłami i dla tych 

najmłodszych, którzy, z czego bardzo się cieszę, coraz liczniej 

zaczynają odwiedzać bibliotekę szkolną . 

     W połowie października odbyła się jedna z ważniejszych 

uroczystości, czyli Pasowanie na Czytelnika. Wzięły w nim udział 

dwie drugie klasy razem z wychowawczyniami Panią Dorotą 

Wiśniewską oraz Panią Anią Czarnecką.   

    Gościnnie na jednej z nich pojawiła się również Pani Dyrektor 

Jolanta Paderewska wraz z Panią Wice Dyrektor Magdaleną 

Kowalczyk, za co serdecznie dziękujemy 

    Dzieci dowiedziały się ciekawych informacji o książkach, obejrzały 

przeznaczony dla nich księgozbiór, poznały zasady wypożyczania 

książek a także zabrały do domu pierwsze wypożyczone przez siebie 

książki . 

    Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej uczniom atmosferze. 
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    Kolejnym, niezwykłym wydarzeniem było zorganizowanie przez 

bibliotekę dla najmłodszych Dnia Postaci Z Bajek, tym razem już w 

listopadzie. 

   W trakcie projektu dzieci poznały osobę Walta Disneya, który jest 

patronem obchodzonego święta, a także brały udział w różnych 

konkursach takich jak np. quiz o bajkach czy też wybór króla i 

królowej balu .  

   Dzieci przygotowały się na ten dzień w sposób szczególny 

przebierając się za swoje ulubione postaci z bajek  

   Myślę, że takich projektów biblioteka chciałaby organizować jak 

najwięcej     

   Również i w SP odbył się zarówno konkurs literacki i plastyczny. 

Laureatom konkursu serdecznie gratuluję zwycięstwa i oczywiście 

zachęcam do udziału w dalszych konkursach  
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Koło przyjaciół biblioteki szkolnej 

    To jedno z zaproszeń do nieco szerszego projektu bibliotecznego.  

Na razie jest nas niewiele, ale mam nadzieję, że znajdą się jeszcze 

pośród Was uczniowie, którzy chcieliby wesprzeć bibliotekę w jej 

działaniu i różnorodnych projektach.  

    Wiem, że są wśród Was uczniowie z różnymi pasjami i 

umiejętnościami.  

Spotykamy się  w określone dni, czasem pracę związaną z różnymi 

konceptami bibliotecznymi można również wykonywać w  sposób 

online  

     Szukamy uczniów, których pasją jest rysowanie, książka, muzyka, 

fotografia.  

     Nasza szkolna biblioteka chciałaby realizować jak najwięcej 

dobrych pomysłów związanych z czytelnictwem, ale do tego również 

jesteście potrzebni i Wy , Drodzy Uczniowie 

     Jeśli ktoś chciałby aktywnie uczestniczyć w działalności biblioteki 

szkolnej serdecznie zapraszamy  

     Lubisz rysować, pisać artykuły, piszesz wiersze… koło przyjaciół 

biblioteki szkolnej zaprasza  

     Już niedługo wystartujemy z prowadzeniem kroniki biblioteki 

szkolnej, więc każdy talent się nam przyda  

 

    Biblioteka Szkolna na Was czeka !!!  
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NAJCIEKAWSZE BIBLIOTEKI  NA  ŚWIECIE cz.1 

 

1. Biblioteka publiczna w Kansas City, USA 
 

 

 

   To najstarsza biblioteka w Kansas. Trzeba przyznać, że jej widok robi 

ogromne wrażenie. Imitacja grzbietów książek tworzy fasadę budynku widoczną 

z parkingu.  

   Zbiory tej biblioteki również są imponujące. Wśród nich można znaleźć wiele 

materiałów związanych z historią miasta, jak na przykład: pocztówki, znaczki, 

listy, mapy itd. 

    Biblioteka publiczna w Kansas City prowadzi także program pomocy 

imigrantom oraz angażuje się w liczne akcje społeczne, między innymi te, które 

mają pomóc osobom bezdomnym. Jak widać, piękno w przypadku tej biblioteki 

jest dość szerokim pojęciem. 

 



 

10 
 

 

2. Biblioteka Real Gabinete Português de Leitura w Rio de Janeiro 

 

 

Biblioteka została otworzona przez córkę cesarza Brazylii Piotra II, 

Izabelę, oraz jej męża Gastona Orleańskiego, hrabiego d'Eu, 10 września 

1887 roku. Biblioteka ma jedną z największych kolekcji dzieł 

portugalskich. Osoby zarządzające twierdzą, że jej zbiory z roku na rok 

powiększają się o ponad sześć tysięcy egzemplarzy. W jej wnętrzu 

znajdziemy również pokaźną kolekcję obrazów José Malhoa i Henrique 

Medina. Każdego dnia odwiedza ją około 150 osób. Co ważne, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Portugalii, zapewnia stałą pomoc 

tej bibliotece, ponieważ rządy zarówno Cavaco Silvy, jak i António 

Guterresa uznały znaczenie instytucji dla dyfrakcji kultury portugalskiej 

w Brazylii 
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3. Biblioteka George’a Peabody’ego, Baltimore, Stany Zjednoczone 

 

 

 

Biblioteka George’a Peabody’ego na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa 

została zbudowana w 1856 roku. Biblioteka słynie między innymi z 

majestatycznym atrium o wysokości pięciu pięter, całkowicie 

wypełnionego książkami, a także przeszklonego dachu, dzięki któremu 

wnętrze wypełnia naturalne światło. 
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4.Biblioteka Escorial, Madryt, Hiszpania 

 

 

 

Biblioteka w klasztorze Escorial, założona przez Filipa II, określana jest 

mianem literackiego klejnotu stolicy Hiszpanii. Biblioteka słynie między 

innymi ze zdobiących sufit fresków, inspirowanych siedmioma sztukami 

wyzwolonymi: arytmetyką, astronomią, geometrią, dialektyką, gramatyką, 

muzyką oraz retoryką. 
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5. Biblioteka Trinity College, Dublin, Irlandia 

 

Trinity College to najstarszy uniwersytet w Irlandii. Mimo że został założony w 

1592 roku z inicjatywy samej królowej Elżbiety I, budowę biblioteki uczelni 

rozpoczęto dopiero w 1712 roku. Obecnie jest ona największą biblioteką w 

Irlandii, a jej dumą jest zwłaszcza Długa Sala o długości 65 metrów, w której 

znajduje się około 200 tysięcy woluminów i manuskryptów. 
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Wyobraźnia – pomiędzy czytaniem a słuchaniem 

 

    „Książka! Znajdziesz w niej, co zechcesz: bór odwieczny, morza 

szum, zapach ziół na górskiej ścieżce, tysiąc marzeń, tysiąc dum….”        

Już od dawien dawna wiadomą rzeczą jest, że czytanie książek 

rozwija naszą wyobraźnię, poszerza słownictwo. 

    Książki przekazują nam wiedzę często spisywaną od pokoleń; tę 

historyczną, ale również i tę o tradycjach. Często pozwalają nam 

ujrzeć świat oczami innych ludzi, pozwalają spojrzeć nieco inaczej na 

otaczającą nas rzeczywistość. 

     Czytając przeżywamy przygody, wzruszamy się, wędrujemy po 

nieznanych nam lądach bądź poznajemy potrzebną nam do 

poszerzenia naszej wiedzy historię świata, historię ludzkości. 

     Każda strona książki jest dla nas jak wędrówka w liczne zakątki 

nieznanych krain, ale i nie tylko, bo często bywa również wędrówką 

do poznania ludzkich serc i charakterów. 

     Dzięki czytaniu stajemy się lepsi, bardziej otwieramy się na świat, 

nasz punkt widzenia poszerza się o niezliczoną masę pojęć czy 

wyobrażeń. 

    Jak jest zatem ze słuchaniem tak bardzo popularnych dzisiaj 

audiobooków?.   

    Na czym polega różnica między wzięciem do ręki książki a 

odpaleniem płyty cd?. 



 

15 
 

     Mówi się, że w dzisiejszych czasach audiobook to wersja książki 

dla zagonionych, dla tych, którzy chcieliby wziąć książkę do ręki, ale 

brak im czasu pomiędzy domową krzątaniną, a innymi obowiązkami. 

   W rzeczywistości zarówno książka jak i audiobook są jednym z 

bardziej niezwykłych połączeń. 

    To co przeczytaliśmy możemy usłyszeć, możemy przenieść się w 

świat dzieła literackiego za pomocą dźwięków, głosów co dwukrotnie 

wpłynie na nasze wyobrażenie o przeczytanym tytule. 

   Audiobook sprawi, że być może przedstawi nam przeczytaną 

książkę tak jak ją sobie wyobrażaliśmy, bądź dzięki wizji reżysera 

dźwiękowego, „zobaczymy” a raczej usłyszymy ją zupełnie inaczej. 

    Jedna książka, jeden tytuł, a interpretacja tak bardzo zależna jest od 

naszej wyobraźni. 

    W dzisiejszych czasach audiobooki to już nie tylko nagrania z 

samym głosem lektora – to wielkie superprodukcje, które angażują do 

współpracy głosy setki znanych aktorów, reżyserów, dźwiękowców. 

   Dzisiaj audiobook potrafi stać się „małym teatrem”, przeznaczonym 

do słuchania w przytulnym domowym zaciszu 

   Dla „zobrazowania” owych przemyśleń, zostawiam wam poniżej 

kilka ciekawych interpretacji książek  za pomocą jednych z 

najciekawszych audiobooków ostatnich czasów  

 

                                                                                                                                            

Katarzyna Kwiatkowska 
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1. Superprodukcja  Biblia – fragmenty 

https://www.youtube.com/watch?v=I6P5SvfnukA&list=PLMp_t

ZG0gK3q2SZboGvLUB74LYgM6VlbM 

 

2. Wichrowe wzgórza Emily Brontë 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UxUMgzvCSOw&list=PLlh

ZyF1MYsZ3cmTMH4U6URS5WdpVMPD8v 

 

 

3. Kornel Makuszyński "Szatan z siódmej klasy" 

         https://www.youtube.com/watch?v=kwrFO3lSdXk 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I6P5SvfnukA&list=PLMp_tZG0gK3q2SZboGvLUB74LYgM6VlbM
https://www.youtube.com/watch?v=I6P5SvfnukA&list=PLMp_tZG0gK3q2SZboGvLUB74LYgM6VlbM
https://www.youtube.com/watch?v=UxUMgzvCSOw&list=PLlhZyF1MYsZ3cmTMH4U6URS5WdpVMPD8v
https://www.youtube.com/watch?v=UxUMgzvCSOw&list=PLlhZyF1MYsZ3cmTMH4U6URS5WdpVMPD8v
https://www.youtube.com/watch?v=kwrFO3lSdXk
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Uczniowie polecają  

 

„Złodziejka książek”    Markus Zusak. 

 

    ,,Złodziejka książek” Markusa Zusaka  opowiada o czasach II 

wojny światowej w której cierpienie, bol i śmierć stanowiły 

codzienność.  

     Poznajemy Liesel Meminger która trafia pod opiekę rodziny 

zastępczej. Poznajemy też Maksa, który zaprzyjaźnia się z Liesel.  

      

       ,,Złodziejka książek” to poruszająca książka, która uczy czym 

jest prawdziwa przyjaźń, ukazuje jak niewiele potrzeba alby wszystko 

stracić. Uczy nas cieszyć się z małych rzeczy, których na co dzień nie 

doceniamy.  

    Jest to jedna z piękniejszych książek ukazujących dzieje zwykłych 

ludzi podczas II wojny światowej, którą z całą pewnością mogę 

polecić każdemu”. 

 

                                                            Ziółkowska Kinga 
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„Geekerella. Kopciuszek, który był geekiem” - 

Poston Ashley 

 

    Pokochaj magię fandomu!  

Elle Wittimer jest geekiem, a jej całe życie to Starfield, klasyczna 

seria science-fiction.  

    Kiedy dziewczyna dowiaduje się o konkursie na cosplay do 

ukochanego filmu, musi wziąć w nim udział.  

     Z oszczędnościami z pracy w food trucku Magiczna Dynia i w 

starym kostiumem ojca, 

     Elle wyrusza w podróż zdeterminowana, by wygrać. Nie 

spodziewa się jednak, że poza walką o pierwsze miejsce w konkursie, 

przyjdzie jej stoczyć bitwę o czyjeś serce. 

 

„ Historię Kopciuszka uwielbiam od zawsze, ponieważ była moją 

ulubioną księżniczką w dzieciństwie. Ta wersja Kopciuszka 

spodobała mi się wyjątkowo . Chociaż chwilę zajęło mi zrozumienie 

kto jest kim  w utworze , to jednak książkę czytało mi się bardzo 

dobrze i niezwykle szybko. Spodziewałam się jakie mogło być 

zakończenie, jednak do ostatnich stron książka pochłonęła moją 

ciekawość.” 

   

                                                                  

             Natalia Zachariasz 
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Pani Bibliotekarka poleca  

 

„Ty jesteś moje imię” – Katarzyna Zyskowska - Ignaciak 

 

     Powieść o miłości Basi i Krzysztofa Baczyńskich. Biała magia w 

mrocznych czasach wojny. Dziewiętnastoletnia dziewczyna i piękny 

poeta. 

      Trochę nieśmiali, odrobinę zagubieni, bardzo zakochani. 

Ponad czarną otchłanią okupacji, w czasach najtrudniejszych 

wyborów, rozkwita niezwykła miłość, biała magia. 

     Wzruszająca historia osadzona wśród murów ginącej Warszawy, w 

literackich Stawiskach Iwaszkiewicza, wśród słów poetów, wyznań 

kochanków, bezimiennych bohaterów, poranionych ludzkich losów.     

Powieść o miłości wykradzionej wojnie. 

 

 „ Książkę, pomimo tego iż akcja osadzona jest w niezwykle trudnych 

realiach czyta się dosłownie – jednym tchem.  

    Dwoje młodych ludzi spotyka się na tajnych kompletach 

nauczania  - między nimi iskrzy od razu. Wkrótce jednak będą 

musieli zmierzyć się nie tylko z rosnącym uczuciem do siebie, ale z 

trudnym i ciężkim czasem wojny. 

      Ta w nietypowy sposób napisana biografia jednego z 

największych poetów polskich, pozwala nam spojrzeć na niego w 

inny, bardziej ludzki i codzienny sposób. 
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      Książkę Katarzyny Zyskowskiej  - Ignaciak polecam w sposób 

szczególny chociażby ze względu na to by poczuć jak rozwijała się i w 

jakich okolicznościach powstawała poezja Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego” 

          

                                                                        Katarzyna Kwiatkowska 
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Kącik Poetycki 

     Na koniec , chciałabym  przedstawić wiersz naszej laureatki  Julii Paź z 

klasy 3A LO nr 3 w Wołominie , która zdobyła pierwsze miejsce w 

październikowym literackim konkursie   

    Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów  

Julia Paź  -  Kraina za rzeką 

kraina za rzeką co drzewa wraz z bursztynem wychodzi 

leży nie daleko zasięgu dłoni 

z galopującymi chmurami – srebrzystych koni 

 

za górą wspomnień zatrzymania się czasu 

znajduje się poczekalnia dla melancholików 

co płynąc z myślą wpatrzoną swe wspomnienia 

omijają uliczki lampą okryte stopami metalu 

w blasku wiśni kwitnącej 

 

idą ścieżką do alei bursztynu przez szlaki przygody 

idą przez wodę ubraną w neony 

oglądają słońce bez krasnego świtu 

uciekają od zmian by znaleźć się w miejscu 

gdzie kamienie przemówić potrafią 

 

opatuleni pierzastą kołdrą co opatula szklany las 

co spada w dziurę złotych liści 

co kończy się kroplami wiatru 
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