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Wiślański Biuletyn Biblioteczny 
 
 

 
 
 
 
W tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej uruchomiło 
nowy program dotacyjny pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia 
podstawowego i gimnazjów)”. Jest on elementem polityki bibliotecznej MKiDN realizowanym w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Na liście 416 bibliotek, które otrzymały dotację 
znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle, która pozyskała pięciu partnerów              
w postaci pięciu wiślańskich szkół.  
 W programie MKiDN przewidziano dofinansowanie zakupów książek dla dzieci i młodzieży, na które 
zapotrzebowanie zgłosiły biblioteki szkolne. Pozyskane nowości pozostają własnością biblioteki publicznej,       
ale zostają udostępnione dzieciom i młodzieży na cały rok szkolny 2014/2015 za pośrednictwem bibliotek 
szkolnych (w formie depozytu). Dla Wisły Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała 12 tys. złotych, które według 
liczby uczniów zostały podzielone na poszczególne szkoły.   
 Od września do grudnia 2014 roku we współpracy ze szkołami biblioteka zorganizuje dwa konkursy: 
czytelniczy (dla szkół podstawowych) i literacko-plastyczny (dla gimnazjum), lekcje biblioteczne i spotkania           
z autorami książek, a także spotkanie dla nauczycieli bibliotekarzy. Oddajemy w Państwa ręce również niniejszy 
biuletyn informacyjny, którego celem jest przekazanie informacji o realizowanym zadaniu. O książki zakupione     
i przekazane do szkół w ramach programu prosimy pytać nauczycieli bibliotekarzy. Dzieciom i Rodzicom 
życzymy przyjemnej lektury. 
  

Poni ższa tabela obrazuje wydatkowane kwoty oraz liczb ę zakupionych ksi ążek dla ka żdej ze szkół. 
    

Szkoła Kwota dotacji Ilo ść zakupionych woluminów 
Zespół Szkół nr 1 w Wiśle Centrum 4.000,00 zł 210 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle 
Czarne 

1.500,00 zł 75 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2  
w Wiśle Malince 

2.000,00 zł 134 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
w Wiśle Głębcach 

2.500,00 zł 129 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle 
Jaworniku  

2.000,00 zł 110 

 
 
 
 
 
W ramach programu Miejska Biblioteka Publiczna w Wi śle organizuje spotkania z lud źmi świata literatury 
i tak w poszczególnych szkołach uczniowie b ędą mieli mo żliwo ść spotka ć się ze swoimi ulubionymi 
pisarzami. Ju ż dziś zapraszamy na spotkania i informujemy, że podczas nich b ędzie mo żliwo ść zakupu 
ksi ążek oraz otrzymania autografu autora. Nie przegapcie  okazji! 

 
Harmonogram spotka ń autorskich kształtuje si ę następuj ąco 

 
Szkoła Autor Data spotkania 

Zespół Szkół nr 1 w Wiśle Centrum Kazimierz Szymeczko 9 października 2014 r. 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle 
Czarne 

Renata Piątkowska 13 listopada 2014 r. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2  
w Wiśle Malince 

Renata Piątkowska 13 listopada 2014 r. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
w Wiśle Głębcach 

Agnieszka Frączek 24 października 2014 r. 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle 
Jaworniku  

Agnieszka Frączek 24 października 2014 r. 
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Poznajcie sylwetki pisarzy, z którymi wkrótce si ę spotkacie… 
 

 
Renata Pi ątkowska 

Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, mieszka       
w Bielsku Białej, a jej pasją jest jazda konna. Książka „Wieloryb” jej 
autorstwa otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela 
Makuszyńskiego, a „Na wszystko jest sposób” II nagrodę                
w konkursie im. Astrid Lindgren. Trzy kolejne książki zostały 
wpisane na Złotą Listę Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta 
Dzieciom. Jest autorką miedzy innymi: „Opowiadań                       
dla przedszkolaków”, „Opowiadań z piaskownicy”, „Nie ma nudnych 
dni”, „Z przysłowiami za pan brat”, „Przygoda ma kolor niebieski”. 
Za całokształt twórczości pisarka otrzymała Nagrodę im. Marii 
Weryho-Radziwiłłowicz przyznawaną przez miesięcznik „Bliżej 
Przedszkola”. 
 
 
 

 
 
 
 

Agnieszka Fr ączek 
Doktor habilitowana językoznawstwa, germanistka. Wykłada           
na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w dziedzinie 
leksykologii i leksykografii, jest autorką kilkudziesięciu prac               
z dziedziny językoznawstwa. Popularyzuje wiedzę o współczesnej 
polszczyźnie kierując szereg swych pozycji do najmłodszych 
czytelników. W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia        
się z błędami językowymi. Stworzyła także serię książek 
logopedycznych, m.in. „Dranie w tranie”, „Muł mądrala i innych 
wierszy co niemiara”. Jest laureatką Nagrody Edukacja 2008, 
wyróżnienia Duży Dong, przyznawanego przez Polską Sekcję IBBY 
oraz nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz.  
 
 
 

 
 
 

 
Kazimierz Szymeczko 

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim.                 
Był nauczycielem i doradcą szkolnych bibliotek. Z wykształcenia 
polonista, obecnie pracuje jako bibliotekarz. W 2013 roku zdobył 
Tytuł Ambasadora Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. 
Laureat konkursu literackiego „Uwierz w siłę wyobraźni". Autor 
„Historii Polski w opowieściach”, „Pomolowanej historii…” i wielu 
opowiadań dla młodszych dzieci, które publikował między innymi     
w „Świerszczyku”. W 2011 jego powieść dla młodzieży „Czworo        
i kości”  otrzymała nominację polskiej sekcji IBBY do nagrody 
Książka Roku. Chętnie odwiedza giełdy staroci, zbiera kubki i lampy 
naftowe, a w wolnym czasie grywa w RPG, szachy i koszykówkę. 
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Kochani uczniowie! 

 
Wasi nauczyciele bibliotekarze przygotowali 
dla Was recenzje ksi ążek, które warto 
przeczyta ć, a co najwa żniejsze, które            
są równie ż dost ępne w Waszych szkolnych 
bibliotekach. 

Katarzyna Majgier „Tajemnice starego 
pałacu. Duch z Niewiadomic” 

Lubicie duchy i tajemnice?  
A może dreszczyk emocji? 
Jeśli tak, to powieść 
Katarzyny Magier pod 
tytułem  „Tajemnice starego 
pałacu. Duch z Niewadomic”            
z pewnością Was zaintere-
suje! Jest to książka 
przygodowa opowiadająca  
o perypetiach dwunasto-
letniej Magdy i jej rówieśnika 

Wiktora. Kiedy dziewczynka przeprowadza się 
wraz z rodziną do starego pałacu                       
w Niewiadomicach, chce poznać historię tego 
miejsca. Sięga więc do Internetu i znajduje 
intrygujące informacje na temat poprzednich 
właścicieli. Wiktor, to chłopak, który mieszka 
niedaleko zamku i od zawsze fascynował się     
tą budowlą. Gdy okazuje się, że głównych 
bohaterów łączy ciekawość historii tego miejsca, 
postanawiają wspólnie zapuścić się do zagra-
conych piwnic pałacu. Czy odkryją tam coś 
ciekawego? A może będzie to dopiero początek 
ich niezwykłej przygody? Jeżeli chcecie poznać 
odpowiedź na te pytania, to sięgnijcie 
koniecznie po tę lekturę! Książka została 
wydana przez wydawnictwo Nasza Księgarnia, 
liczy 272 strony, a jej zakończenie wskazuje     
na to, że z pewnością będzie miała ciąg dalszy. 
Dlatego wypatrujcie już niebawem kolejnego 
tomu. 

Alicja Pieszka, Szkoła Podstawowa nr 2 
 

 
 „Mój tata jest olbrzymem” 
Pawła Wakuły  to ciepła         
i humorystyczna książka    
dla dzieci przedstawiająca 
współczesne relacje ojców 
ze swoimi pociechami. 
Tytułowy tata próbuje 
swojemu synowi Miśkowi 
pokazać  zawsze i w każdej 

sytuacji swoje najlepsze strony, co niestety 
weryfikowane jest szybko przez codzienne 
okoliczności. Nie zawsze więc tata okazuje      
się najlepszym strzelcem, grzybiarzem, 
dietetykiem, skoczkiem narciarskim, dyplomatą 
itd. Jednakże czas z nim spędzony to dla Miśka 
nieoceniona inwestycja w budowanie swojej 
osobowości opartej na poczuciu bezpie-
czeństwa, które dać może zdrowa i oparta       
na miłości relacja z ojcem – to nic że niedosko-
nałym... w oczach dziecka zawsze jest            
on Olbrzymem.                                                                                      
   

Halina Raszka, Szkoła Podstawowa nr 5 

 

 

Marta Fox „Plotkarski sms” 

Biorąc do ręki książkę autorki 
Marty Fox można by pomy-
śleć, że jest to jeszcze jedna 
pozycja o nastolatkach           
dla nastolatek. Jednak 
każdego kto ulegnie pokusie    
i zagłębi się w treść czeka miłe 
zaskoczenie. Ola, nastolatka 
kończąca liceum, staje w obli-
czu sugestii jakoby miała 

romans z nauczycielem. Tajemnicza osoba 
rozsyła sms-y z takim oskarżeniem                  
do wszystkich znajomych bohaterki. Motyw 
cyberprzemocy jest jednak tylko pretekstem    
do stworzenia niezwykle ciepłej opowieści         
o świecie młodych ludzi. Autorka sprytnie 
przemyca głęboką mądrość życiową dotyczącą 
naszych relacji z innymi, pokładów naszej 
wewnętrznej siły i sposobów radzenia sobie      
z problemami. Dodatkowo wzbogaca książkę    
o proste przepisy na smaczne i zdrowe posiłki,  
z którymi poradzi sobie każda nastolatka. 
Oczywiście nie zabraknie również wątku 
nastoletniej miłości i dylematów związanych      
z wyborami tego „jedynego”. Czy dobro znowu 
zatriumfuje? Czy oskarżona dziewczyna będzie 
umiała udowodnić swoją niewinność? Jeżeli 
chcecie znaleźć odpowiedź musicie koniecznie 
przeczytać „Plotkarski sms”. Polecam ! 

 Joanna Leszczyńska, Gimnazjum nr 1 
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Joanna Olech i inni „Opowiadania                  
z dreszczykiem” 
 

Okładka „Opowiadań z dre-
szczykiem” wywołuje z pa-
mięci  taki czas, kiedy 
szeptane w ciemności historie 
dostarczały silnych emocji.  
Opowiadania nie są horrorem. 
Pełna napięcia akcja budo-
wana jest na sile dziecięcej 
wyobraźni – w głowach rodzą 
się strachy, nieprawdo-

podobne wydarzenia.  Bohaterowie przeżywają 
przygody osadzone we współczesnym świecie, 
w którym „czyhają” realne zagrożenia. Muszą 
pokonywać „demony” w trudnych relacjach        
z rówieśnikami i dorosłymi. Zatem lekturze 
towarzyszą dwa dreszczyki. Autorami zbioru 
opowiadań są znakomici polscy pisarze 
literatury dla dzieci i młodzieży. Polecam 
dzieciom i rodzicom! 

 
Grażyna Poloczek, Szkoła Podstawowa nr 4  

Eleanor Hodgman Porter „Pollyanna” 

Pełne optymizmu, zadowo-
lenia podejście do życia 
stanowi sedno powieści 
„Pollyanna”. Radość, to sło-
wo klucz, którego używała 
tytułowa bohaterka otwiera-
jąc nim serca napotkanych 
ludzi. Jedenastoletnia, osie-
rocona dziewczynka, odda-
na na wychowanie dość 
oschłej, nie okazującej 

uczuć cioci, miałaby wiele powodów do smutku  
i narzekania. Jednak Pollyanna nie poddała    
się takiej postawie. Uparcie rozświetlała 
otoczenie optymizmem, tak jak jej ulubione 
kryształowe wisiorki, jaśniejące kolorami tęczy. 
Książka wzrusza, bawi oraz zachęca                
do dostrzegania dobra u innych. 

  
Anna Mosler, Szkoła Podstawowa nr 1  

 

 

 

 

Jeff Kinney „Dziennik cwaniaczka” 

Historia, a właściwie szereg 
przygód, które przeżywa 
główny bohater książki 
Jaffa Kinney’a, Greg 
Heffley, to nie lada gratka 
dla młodych czytelników 
ceniących poczucie humo-
ru. Uczniom starszych klas 
szkoły podstawowej bliska 
jest postać Grega, ponie-
waż, przeżywa on pro-

blemy, z którymi na co dzień stykają się też oni. 
Chłopiec trafia właśnie do gimnazjum, którego 
szczerze nie cierpi ze względu na, według 
niego, bezsensowne łączenie dzieci mądrych     
i wrażliwych (Greg) z bandą idiotów (pozostali). 
To nie koniec kłopotów młodego Heffley’a. Poza 
szkołą trzeba zapanować jeszcze jakoś nad 
niesforną rodzinką. Denerwujący bracia i nad-
opiekuńczy rodzice - podsumowując - nie ma 
czego zazdrościć. Książka jest lubiana przez 
młodych czytelników także z innego powodu - 
formy. Jest to bowiem dziennik, w którym 
narrację prowadzi sam Greg. Dodatkowo tekst 
wzbogacony jest komiksowymi wstawkami, 
autorstwa „bohatera”. Połączenie powieści         
i komiksu jest więc strzałem w dziesiątkę          
w gusta dzieci szkolnych i nie tylko. Książkę 
czyta się błyskawicznie. Świetnie się więc 
ubawicie, a czasu wiele nie stracicie. 

Gabriela Schirmeisen, Szkoła Podstawowa nr 3 

 

 

 

 

 

 
 


