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Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zorganizowała 26 września 2019 r. Dzień Głośnego Czytania,  
w ramach którego uczniowie kl. II b (SP1) oraz najlepsi czytelnicy bibliotek szkolnych mogli się spotkać 
z lektorką – Malwiną Kożurno. Zawodowa lektorka przeprowadziła warsztaty z dykcji i modulacji głosu, 
po czym wręczyła nagrody laureatom wśród, których znaleźli się: Kamil Domogała, Klaudia Żyła, Dawid 
Szalbót (SP 1 w Wiśle Centrum), Natalia Pilch, Paulina Puszyńska, Emil Poljak (SP 2 w Wiśle Czarne), 
Alicja Brzyska, Eliza Cieślar, Julia Cieślar (ZSP nr 2 w Wiśle Malice), Nikola Widła, Lena Pączko, Bartosz 
Pilch (ZSP nr 1 w Wiśle Głębce), Hanna Szarzec, Zuzanna Czyż o raz Dorota Niemczyk (SP 5 w Wiśle 
Jaworniku). Następnie wszyscy uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami ćwiczyli swój aparat mowy, 
a wszystko w formie zabawy i wspólnej integracji. Na zakończenie każdy mógł wypróbować swoje 
osiągnięcia przedstawiając się i czytając głośno fragmenty wiersza. 

    Laureaci konkursu „Bibliomaniak szkolny 2018/2019”               Uczestnicy warsztatów lektorskich  
 

W kolejnej edycji konkursu czytelniczego „Bibliomaniak szkolny” biblioteka miejska po konsultacji  
z nauczycielami bibliotekarzami nagrodziła wzorowych czytelników w roku szklonym 2019/2020.  
W Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum bibliotekę szkolną najczęściej odwiedzili: Dominika 
Bierska, Kamil Domogała i Dawid Polok. W Szkole Podstawowej nr 2 najlepszymi okazali się: Emilia 
Pilch, Paulina Puszyńska i Jonasz Cieślar, zaś w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 laureatami kolejno 
zostali: Malwina Pilch, Maja Mitręga i Szymon Szalbot. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wiśle 
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Głębcach konkurencję wykosiła Lena Pączko, a zaraz za nią na podium stanęli Bartosz Pilch i Oliwia 
Pilch. W rekordowych ilościach wypożyczali książki uczniowie w Szkole Podstawowej nr 5, gdzie  
na pierwszym miejscu znalazła się Julia Kościelny później Marta Dorighi i Agata Bestwina. 
 

Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje  
i przekazujemy wyrazy uznania dla rodziców, nauczycieli  
i bibliotekarzy szkolnych, którzy skutecznie mobilizują 
dzieci i młodzież do czytania. Zachęcamy młodych 
czytelników do odwiedzania biblioteki miejskiej i swoich 
szkolnych bibliotek, ponieważ konkursy czytelnicze 
organizowane są co roku, zatem każdy ma szansę zostać 
wyróżnionym. Nie ma nic piękniejszego niż przenieść się  
w czasie i przestrzeni z książką w ręku.   
 

Laureatki konkursu „Bibliomaniak szkolny 2019/2020,  
Szkoła Podstawowa nr 5 

 

 

1. SEKRETY WIŚLAŃSKIEJ CHATY. Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle, w ramach współpracy  
z placówkami edukacyjnymi, zorganizowała we wrześniu zajęcia nawiązujące do kultury ludowej 
Górali Śląskich. „Budownictwo drewniane w Wiśle” – tak brzmiał temat warsztatów, podczas których 
uczniowie klas piątych dowiedzieli się o początkach osadnictwa, konstrukcji domów, rozmieszczeniu 
i funkcjach pomieszczeń w chatach góralskich. Mowa była też o budzących zachwyt drewnianych 
willach, które można jeszcze zobaczyć na niektórych wiślańskich zboczach. Pojęcia z zakresu 
architektury drewnianej, takie jak: „jaskółczy ogon”, budowa na zrąb i gont (szyndzioły) uczestnikom 
zajęć nie są już obce, tym bardziej, że po części teoretycznej był czas, aby ułożyć dom z klocków 
metodą na zrąb. Wszyscy sobie poradzili, a przy okazji świetnie się bawili.  

Lekcje w szkołach odbyły się w ramach projektu pt. „Zieliny i strómy na Wisłach czyli Zioła i drzewa  
w Wiśle” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
„EtnoPolska 2020”. 

        Uczestnicy warsztatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2                              Uczestnicy warsztatów w Szkole Podstawowej nr 1 
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2. MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ CZYLI O ARCHITEKTURZE MODERNIZMU W WIŚLE. Realizując projekt 
„Niepodległa na kresach południowych” Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle przeprowadziła 
w październiku siedem lekcji w szkołach podstawowych. Zajęcia skierowane były do uczniów klas VII 
i traktowały o architekturze modernistycznej w Wiśle. Uczestnicy podczas prezentacji multimedialnej 
mieli okazję zobaczyć Wisłę uwiecznioną  na starych pocztówkach w czasach jej rozkwitu, kiedy 
ówczesna wieś rozwijała się jako atrakcyjne uzdrowisko, przyciągające elity ze świata polityki, kultury, 
sztuki i literatury. Należy pamiętać, że koncepcja urbanistyczna Wisły od podstaw planowana była dla 
miejscowości nowoczesnej, wzniesionej w stylu modernistycznym, co niewątpliwie świadczy o jej 
niepowtarzalnym klimacie. Bonusem i zaskoczeniem dla uczniów były puzzle ze sztandarowymi 
zabytkami w omawianym stylu architektonicznym. Z wylosowanych rozsypanek udało się ułożyć: Dom 
Zdrojowy, dworzec kolejowy w Wiśle Centrum, wiadukt kolejowy w Łabajowie, park kąpielowy 
oraz Rezydencję Prezydenta RP Zamek na Zadnim Groniu. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za miłą 
współpracę i aktywny udział w warsztatach. 

Zadnie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

     Uczestnicy warsztatów w Szkole Podstawowej nr 1                                         Uczestnicy warsztatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1     

                                

 Uczestnicy warsztatów w Szkole Podstawowej nr 2                                                        Uczestnicy warsztatów w Szkole Podstawowej nr 5     
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Biblioteka to najlepsze miejsce w szkole! Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
akcje czytelnicze organizowane przez nauczycieli bibliotekarzy w poszczególnych 
placówkach: 

 

 
1. Gazetki ścienne: Narodowe Czytanie 2019, Jesień w literaturze, Prawa dziecka, Zima w literaturze. 
2. Przeprowadzone konkursy: „Konkurs plastyczny na najpiękniejszą ilustrację do  książki”  
oraz „Konkurs na plakat promujący czytelnictwo”. 
3. Akcje promujące czytelnictwo:  
- happening „Książki wyszły z biblioteki”, 
- teatrzyk lalek – cztery przedstawienia na podstawie baśni i legend regionalnych oraz książki 
„Przygody Gangu Słodziaków”, 
- projekty edukacyjne: starożytne pismo, komiks, recenzja, 
- legendarna Noc w Bibliotece. 

 
Gabriela Drzazga – nauczyciel bibliotekarz  

    1. Kontynuacja  projektu – „Pięknie czytam” w klasach II-VI, który ma w założeniu poprawę techniki 
czytania oraz zapoznawanie dzieci z literaturą i zachęcanie do czytania. 
    2. Głośne czytanie dzieciom w ramach współpracy ze świetlicą: „Czytanie na śniadanie” i „Czytanie 
na dywanie” (zmienię nazwę na „Czytamy sobie” – Covid 19). 
    3. Konkurs na rymowaną zagadkę na tytuł książki – w planach. 
 

Grażyna Poloczek – nauczyciel bibliotekarz 
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1. Projekt „Seryjni czytelnicy” realizowany w klasach I-VIII – każda klasa tworzyła plakat promujący inną 
serię książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
2. Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników. 
3. Konkurs „Czytam ze Słodziakami” promujący czytelnictwo w klasach młodszych. 
4. Obchody Dnia Pluszowego Misia – zajęcia dla uczniów klas młodszych w oparciu o treść książki 
Łukasza Wierzbickiego „Dziadek i Niedźwiadek”. 
5. Obchody Dnia Patrona – w tym roku uczniowie kl. I-VIII tworzyli krzyżówki z hasłem w oparciu  
o biografię Adama Mickiewicza; po skończonej pracy następowała wymiana krzyżówek między 
klasami i uczniowie rozwiązywali krzyżówkę przygotowaną przez inną klasę. 
6. Recytatorski konkurs gwarowy „Latosi Pogwarki w Białce” – w tym roku odbył się już po raz 20, brało 
w nim udział dziewięcioro dzieci z klas II-VI. 
7. Kwadrans z książką dla uczniów kl. I-III – cotygodniowe spotkania w bibliotece, podczas których 
nauczyciel bibliotekarz czyta uczniom fragmenty wybranych książek. 
8. Współpraca z MBP – pedagogizacja rodziców na temat wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci  
i młodzieży (pogadanka przeprowadzona przez p. M. Śliwkę podczas zebrania z rodzicami w szkole), 
wypożyczenia międzybiblioteczne brakujących lektur, lekcje biblioteczne prowadzone na terenie 
szkoły, propagowanie wśród uczniów szkoły konkursów organizowanych przez MBP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dzień Misia 

 

 

Alicja Pieszka – nauczyciel bibliotekarz  

 
 

 
1. Udział w akcji „Narodowe Czytanie” – zorganizowanie wystawki książek.  
2. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek:  zorganizowanie „Rankingu książek”.  
3. „Światowy Dzień Pluszowego Misia”.   
4. Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” przeczytano następujące pozycje: „Niesamowite przygody 
dziesięciu skarpetek”, „Detektyw Pozytywka” i  „Babcia na jabłoni”. 
5. Zajęcia „Ładnie czytam i piszę” (pomoc doraźna) we wtorki i czwartki. 
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6. Akcja „Mój ślad w bibliotece szkolnej” (wpis przyniesionych książek do księgozbioru). 
7. Realizacja projektów: „Poczytam Ci Mamo, poczytam Ci Tato”, „Mój bohater literacki”, „Ludzie  
z pasją” oraz „Kochamy misie”, „Witajcie w naszej bajce”.  
8. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Wiśle –  wymiana informacji drogą mailową  
o wydarzeniach czytelniczych i wystawach. 
9. Pomoc w przygotowywaniu uczniów do konkursów recytatorskich, plastycznych. 
10. Realizacja lekcji bibliotecznych: „Encyklopedie i słowniki. Książka popularnonaukowa”, 
„Bezpieczeństwo w sieci”, „Katalog rzeczowy i jego budowa”. 
10. „Kiermasz książek”.  
11. Kontakt z uczniami w okresie zdalnego nauczania – informacja w dzienniku elektronicznym  
na temat dostępu do bibliotek z zasobami on-line. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień Pluszowego Misia 

 
 

Gabriela Schirmeisen – nauczyciel bibliotekarz

1. Promowanie czytelnictwa poprzez organizację wystawek modeli budowli charakterystycznych dla 
Śląska Cieszyńskiego. 
2. Lekcje biblioteczne, podczas których uczniowie poprzez słowo czytane uczą się, bawią, integrują  
i poznają swój region.  
3. W ramach pracy biblioteki działa redakcja szkolnej gazetki „Heca”. 
4. Prowadzony jest program „Rycerz Miesiąca” promujący prospołeczne postawy u uczniów.  
5. Wyjątkowym wydarzeniem była współorganizowana przez bibliotekę wraz z nauczycielami klas 1-3 
akcja Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków, w której to odbył się Dzień Głośnego Czytania, a drzewo 
konkursowe wykonane przez klasę drugą zdobyło pierwsze miejsce w skali kraju, w wyniku czego 
zakupiono do biblioteki wiele nowości książkowych.  
6. Kiermasz książek – uczniowie chętnie zabierali sobie stare, wydawałoby się nieatrakcyjne wydania 
książek podarowane przez mieszkańców Jawornika. 
7. Czytanie w ramach popołudniowych zajęć świetlicowych. 
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Drzewo Przygód Gangu Słodziaków 

 

 

Halina Raszka – nauczyciel bibliotekarz 
 

 

Kochani Uczniowie! Wasi nauczyciele bibliotekarze przygotowali dla Was recenzje książek, 
które warto przeczytać, a co najważniejsze, które są również dostępne w  Waszych szkolnych 
bibliotekach. 
 
Dorota Combrzyńska-Nogala, Syberyjskie przygody Chmurki, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2016. 
 

Kolejna część wspaniałego i potrzebnego cyklu Wojny dorosłych – historie 
dzieci. „Syberyjskie przygody chmurki” opisują losy małej Ani, która w 1940 
roku, mając zaledwie trzy lata, została wraz z mamą, babcią i ciotkami 
wywieziona w głąb Rosji. Historia oparta na wspomnieniach Anny 
Szwykowskiej-Michalskiej opowiada o pracy ponad siły, nieludzkich 
warunkach, głodzie i zimnie, które musieli znosić Polacy zesłani na Sybir. 
Opowiada również o miłości, rodzinie i wsparciu przyjaciół, którego 
potrzebuje każdy z nas. A przede wszystkim dobitnie pokazuje, że czasami 
nawet zmiana na lepsze może być trudna. Piękna i wzruszająca książka nie 
tylko dla dzieci.  

 
Karolina Ciemniewska 

 – nauczyciel bibliotekarz Szkoła Podstawowa nr 1 
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Sally Nicholls, Olivier i zeszyt z marzeniami, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.  

Piękna, wzruszająca, mądra, pouczająca, śmieszna... – jest wiele określeń, 
jakie można przypisać tej książce, naprawdę nie sposób wymienić 
wszystkich. Przypomina przede wszystkim jak kruche i delikatne jest ludzkie 
życie, jak ważne są marzenia oraz to, żeby dążyć do ich spełnienia (bo nawet 
najbardziej absurdalne mogą się spełnić, co potwierdza bohater). Warto po 
nią sięgnąć, choćby po to, aby uświadomić sobie, że wokół nas jest mnóstwo 
ludzi, którzy bardziej od nas potrzebują pomocy. Często przecież myślimy, 
jak to mamy źle, jacy jesteśmy pokrzywdzeni, jaki ten świat jest 
niesprawiedliwy, bo coś nam się nie udało czy czegoś nie dostaliśmy.  
A przecież są ludzie, którzy mają od nas o wiele gorzej – na przykład cierpią 
na nieuleczalną albo śmiertelną chorobę – a mimo to wcale nie narzekają. 

Wręcz przeciwnie, starają się cieszyć tym, co mają i nie myśleć o tym, czego nie dostali... Ta książka 
uczy współczucia, zrozumienia, akceptacji, dzięki niej zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na świat 
i nasze życie. Pod względem tematu – śmiertelnej choroby 11-letniego chłopca – jest bardzo 
podobna do „Oskara i pani Róży”. Świetna, można się pośmiać, ale też popłakać... 

 
Gabriela Drzazga 

 – nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 1  

 
 
 
Martin Widmark, seria Biuro detektywistyczne Lassego i Mai, Helena Willis, Wydawnictwo 
Zakamarki. 
 

Seria książek o dwojgu dzieci, które pomagają komisarzowi miejscowej 
policji w rozwiązywaniu różnych zagadek kryminalnych. To ci młodzi 
bohaterowie zazwyczaj wpadają na najlepsze pomysły i dzięki nim 
śledztwo nabiera rozpędu. W każdej książce jest inna tajemnica, która 
wymaga wyjaśnienia. Dlaczego w miasteczku Valleby skradziono cały 
szafran? Co stało się ze zwierzętami w sklepie zoologicznym? Dlaczego 
wybuchają pożary, a w pociągu znika worek z pieniędzmi? Z tymi i wieloma 
innymi sprawami, wobec których policja często jest bezradna, doskonale 
radzą sobie młodzi detektywi – Lasse i Maja. Seria trzyma w napięciu. 
Czytelnik śledzi poczynania bohaterów, zastanawiając się, kto jest 
podejrzany, co jeszcze może się wydarzyć i jakie będzie rozwiązanie 
kolejnej zagadki. 

 
Sylwia Krzok 

– nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 2 
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Joanna Papuzińska, Asiunia, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2017. 

Książka „Asiunia” to lektura dla klasy III. Książeczka jest pisana z perspektywy 
pięciolatka, dlatego można ją przeczytać także młodszym czytelnikom. 
Narrator opisuje swoje odczucia i przemyślenia dziecięcym językiem.  
W prostych słowach stara się pokazać rówieśnikom jak wyglądało życie 
podczas wojny. Warto zapoznać się z tą książką. 

 

Gabriela Schirmeisen 
 – nauczyciel bibliotekarz,  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2  

 

Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych), 
Wydawnictwo Poradnia K, Warszawa 2015; Wanda Chotomska, Pięciopsiaczki, Wydawnictwo 
Literatura, Łódź 2003. 

Nie pamiętam, kiedy dzieci słuchały z takim zainteresowaniem, 
zaangażowaniem i radością.  Książki czytam dzieciom w ramach współpracy  
ze świetlicą szkolną: rano „Czytanie na śniadanie” i po południu „Czytanie na 
dywanie”. Świetnie się razem bawimy! Przy „Pięciopsiaczkach” uczymy się   
z „automatu” zabawnych wierszyków i wspólnie recytujemy je w odpowiednich 
momentach tekstu. W trakcie odczytywania przygód skarpetki – uciekinierki 
próbujemy zgadywać, jak przygoda potoczy się dalej. Zachęcam – prosto, łatwo 
i jak przyjemnie!  

 

Grażyna Poloczek 
– nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 

 

Rafał Witek, Pierwszaki z kosmosu, Wydawnictwo BIS, Warszawa 2014.  

To historia Poli pierwszoklasistki, która rozpoczyna edukację razem  
z przybyszami z kosmosu – Titi i Toto. Te wesołe stworki uczęszczają do 
ziemskiej szkoły, ponieważ w kosmosie pozamykano wszystkie placówki 
oświatowe. Ich pobyt w szkole wiąże się z wieloma przygodami  
i tarapatami, z których zwykle wychodzą z uśmiechem na ustach i bogatsze 
o nowe doświadczenia. Świetna lektura nie tylko dla pierwszaków.  
 

Halina Raszka 
 – nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 5


