
„Cały Świeradów czyta dzieciom” 

„Cały  Świeradów  czyta  dzieciom”  -  po  wakacjach  wznawiamy  kampanię 
czytelniczą,  zmienione „wystawy” zachęcają  dzieci  i  dorosłych do czytania,  biblioteka 
jako już Koordynator Regionalny akcji postanawia, namówić Przedszkole Miejskie nr 1 i 
nr 2 oraz Szkoły do przystąpienia jako samodzielne placówki, w tym celu dostarczamy 
zgłoszenie do programu „Czytające Przedszkole” i „Czytające Szkoły”.

Wspólne  działania  powinny  przynieść  rezultaty  konkretne,  dzieci  będą  więcej 
czytać,  odwiedzać  bibliotekę,  uczestniczyć  w  życiu  kulturalnym  miasta,  bowiem 
„Czytanie jest proste, tanie i dzieci je uwielbiają”. Co więcej : codzienne czytanie dziecku 
dla  przyjemności  jest  najskuteczniejszą  metodą  wychowania  czytelnika  –  człowieka 
samodzielnie  myślącego,  posiadającego  wiedzę  i  umiejętność  jej  poszerzania, 
kulturalnego,  etycznego,  z wyobraźnią,  który umie radzić  sobie  w życiu przy pomocy 
rozumu, a nie pięści.

Cytaty z kampanii  czytelniczej :

Głośne czytanie dziecku rozwija język, pamięć i wyobraźnię

Czytanie chroni dzieci przed uzależnieniem
od telewizji i komputerów

Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym 
świecie

Głośne czytanie dziecku uczy wartości moralnych,
ułatwia naukę w szkole,
poprawia koncentrację

CZYTANIE JEST DOBRĄ ALTERNATYWĄ DLA 
FAŁSZYWYCH WARTOŚCI MASOWEJ KULTURY



Refleksje przedszkolne

Nasza  przyjaźń  z  przedszkolem  w  Świeradowie  -  Zdroju  trwa  już  długo,  ale  
dopiero  ostatnie  dwa  lata  jesteśmy  stałymi  gośćmi  w  przedszkolu.  Akcja  „Czytające 
przedszkola” wprowadziła systematyczne uczestniczenie dzieci w zajęciach czytelniczych.  
Czytamy  w  przedszkolu,  ale  także  organizujemy  zajęcia  u  nas  w  bibliotece.  Z  
perspektywy dwóch lat widać jakie korzyści wyniosły dzieci z tej akcji. Wszystkie dzieci  
już doskonale wiedzą, że w Świeradowie jest biblioteka i do czego służy (począwszy od 3-
latków).

Zwiększyła  się  liczba  dzieci  (zachęcane  naszymi  zajęciami  czytelniczymi) 
zapisanych do biblioteki. Dzieci te stały się systematycznymi i wiernymi czytelnikami.

Widać także, że w bibliotece czują się pewnie i swobodnie. Nie tylko wypożyczają 
książki, ale także całe grupy biorą udział w organizowanych przez bibliotekę konkursach 
plastyczno-technicznych.

W dobie telewizji i komputerów, szybko migających obrazków ważne staje się aby 
dzieci umiały na chwilę wyciszyć się i skupić.

Obserwując dzieci  możemy powiedzieć, że potrafią się skupić i uważnie słuchać 
czytanych książek.

Akcja będzie trwać a my ze swojej strony obiecamy więcej ciekawych zajęć i dużo  
interesujących książek, cieszymy się, że możemy liczyć na kreatywną pomoc ze strony 
p. dyrektor i nauczycieli.

Święto Bibliotek Szkolnych

Święto  Bibliotek  Szkolnych  –  trwa  cały  październik,  wcześniej 
świętowanie trwało jeden dzień, uważamy, że to jest bardzo rozsądne, 
pozwala, umożliwia organizowanie wielu imprez w tak długim czasie.

Możemy to nazwać jesiennym świętem książki i czytelników, i jest 
to  świetna  okazja  aby  pokazać,  przybliżyć  wszystkim uczniom pracę 
biblioteki szkolnej. Warto wykorzystać tę szansę, aby zapoznać szkolną 
społeczność  z  ciekawymi  działaniami  i  nowatorskimi  pomysłami. 
Opornych  uczniów  zachęcić  do  częstych  wizyt  w  bibliotece,  taka 
niecodzienna  świętująca  biblioteka  może  sprzyjać  właśnie  takim 
zadaniom.

W Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie – Zdroju Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych, został włączony do kalendarza imprez, w 
tych działaniach promujących czytelnictwo Miejska Biblioteka Publiczna 
starała się dopomóc, przekazała 8 drewnianych regałów, które zastąpiły 
wiekowe szkolne, dokupiła lektury szkolne, w ten sposób wzbogacając 
wspólny księgozbiór o ilość  egzemplarzy, stażystka J. Woźniak często 
pomagała  bibliotekarzowi  szkolnemu  w  pracy  tj.  porządkowanie 
księgozbioru,  wykonywanie  nowych  napisów  wg  UKD  ,  wykonanie 
okolicznościowej wystawki itp.

Mamy nadzieję, że te wspólne działania przeniosą się na rezultaty 
konkretne, tj. uczniowie zyskają na atrakcyjności biblioteki szkolnej. Za 



rok również wspólnie będziemy świętować ...

Jesteśmy fanami pani  Tokarczuk.. .

 i bardzo się cieszymy, że w końcu otrzymała nagrodę, czyli do czterech razy sztuka, 
w ubiegłych latach pisarka już trzy razy była nominowana do Nike, aż wreszcie ją zdobyła 
za  powieść  „Bieguni”-  wydaną  przez  Krakowskie  Wydawnictwo  Literackie.  Książki 
cieszą się powodzeniem u młodszych i starszych czytelników, my w bibliotece posiadamy:

● Anna in w grobowcach          
● Bieguni
● Dom dzienny, dom nocny
● E.E.
● Gra na wielu bębenkach
● Lalka i perła
● Ostatnie historie
● Prawiek i inne czasy

Ciekawostki   l iterackie,  bibl ioteczne i   j eszcze  inne  . . .

● „Bieguni” O. Tokarczuk – to tytuł będący jednocześnie nazwą surowej wędrownej 
sekty prawosławnych starowierców z XVII w. Oprzeć się złemu światu mogli tylko 
ci, którzy byli w ciągłym ruchu, w nieustannej wędrówce. „Bieguni to opowieść z 
ciekawą  narracją  –  czasem  klasyczne  opowiadanie,  czasem  esej  lub  fragment 
zapisków podróżnego.

Koniecznie należy przeczytać!!!

● Czym jest Nike – Nike jest nagrodą za najlepsza książkę roku. Przyznawana jest 
zawsze w pierwszą niedzielę października,  w tym roku po raz 12.  W konkursie 
mogą startować wszystkie gatunki literackie. Nagrody nie można podzielić ani nie 
przyznać.  Dotyczy  tylko  autorów żyjących.  Zwycięzca  wyłaniany  jest  w  trzech 
etapach. Pierwszy to 20 nominacji, drugi to wybór siedmiu finalistów. Decyzje o 
przyznaniu nagrody jury podejmuje w dniu jej wręczenia. Zwycięzca otrzymuje 100 
tys. zł i statuetkę Nike dłuta prof. Gustawa Zemły. Fundatorami Nike są „Gazeta 
Wyborcza” i Fundacja Agory.



Powiedz mi swoje   imię ,  a  dowiesz s ię ,  że   . . .

Wszystkim solenizantom
a w szczegó lności  naszym Czytelnikom
najserdeczniejsze życzenia imieninowe

Jadwiga  . . .

Ma na względzie dobro innych ludzi i czyni wiele dla pogłębienia 
chrześcijańskiej wiary wśród prostych ludzi. 

Święta Jadwiga wspierała kościoły i klasztory, pomagała ubogim, wdowom i sierotom co 
sprawiało, że lud darzył ją wielką czcią.

Teresa  . . .

Swe siły poświęcała katolickiemu wychowaniu dziewcząt, darzyła ogromną 
miłością młodzież, odznaczała się wielką wytrzymałością i gotowością do pokuty. 

W swojej miłości do Jezusa kierowała się hasłem : „Kochać, cierpieć, służyć, modlić się”.

Łukasz.. .

Patron lekarzy i rzemieślników, malarzy i notariuszy.
Z osobą św. Łukasza wiąże się wiele zwyczajów ludowych. Chłopi uważali dzień św. 

Łukasza za dzień wróżb i przewidywań. Tak zwane kartki Łukasza kładziono niegdyś na 
nieuleczalnie chorych. 

Opracowano na podstawie Słownika Very Schaubar
„Święci na każdy dzień. Patroni naszych imion”



   

Październik 

Przysłowia na każdy miesiąc:

● Gdy październik ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.
● Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.
● Jeśli październik wietrzny i mroźny, to nie będzie za to styczeń, luty 

groźny.
● Miesiąc październy – marca obraz 

wierny.
● Pewno październik nie oszczędzi pluchy, 

jeśli wrzesień był ciepły i suchy.
● Październik, gdy grzmot na wschodzie 

naprawi, burzy nas wielkich i wiatrów 
nabawi.

● W październiku myśli z ptakami na 
południe odlatują.

● Gdy październik ze śniegiem przybieży, 
na wiosnę długo
śnieg na polach leży.

● Gdy październik z wodami, grudzień z 
wiatrami.

● Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny.
● Ile razy przed nowiem w październiku śnieg spadnie, tyle razy wśród 

zimy odwilży przypadnie.
● Kiedy w październiku mrozy i zawieje, w styczniu ciepłe słonko pewnie 

zajaśnieje.
● Gdy w końcu października łagodna pogoda, to lutemu mrozów doda.



„CZYNNY WOLONTARIAT” - KONTYNUACJA

Czym  jest  wolontariat?  Tego  wyjaśniać  nie  musimy  już  od  kilku  lat 
zainteresowanym  dzieciom  z  Miejskiego  Zespołu  Szkół  w  Świeradowie-  Zdroju. 
Przypominamy  wolontariat  to  dobrowolne,  świadome  i  niezarobkowe  wspieranie 
własną  pracą,  czasem  wybranej  przez  siebie  społecznie  pozytywnej  inicjatywy. 
Wolontariusze wspomagają działania, które czynią, że ten świat może stać się lepszy, 
bardziej kolorowy, może pomóc chorym, słabym. Działania te sprawiają, że możemy 
czuć się bardziej wrażliwi, pomocni, empatyczni.

W naszej bibliotece w 2002r. zebrała się grupa dzieci, którym nie był obojętny 
los naszych czytelników, po wysłuchaniu opowieści o ich życiu, postanowili pomagać, 
z  wielkim  zaangażowaniem  odwiedzali  czytelniczki  proponując  systematyczną 
wymianę  książek  do  biblioteki  a  potem  rozszerzono  pomoc;  zakup  leków, 
odśnieżanie, wręczanie kartek świątecznych, wyprowadzanie psa itp.

Bez wsparcia młodych ludzi ta inicjatywa nie miałaby szans na realizację, a 
najważniejszą  sprawą  było  osiągnięcie  pozytywnego  celu.  Udało  się  pozyskać 
zaufanie i oddanie , oddane systematyczną pracą. Słowa podziękowania i uśmiechy są 
dla młodych wolontariuszy największą zapłatą.  Grupa przyjęła nazwę „Czynnego 
Wolontariatu”  i  już  następne  roczniki  się  szkolą.  Ada  Mazurkiewicz,  Monika 
Kudyba a od niedawna Kasia Mandziej bardzo czynnie od IV klasy pod sprawnym i 
czujnym okiem koleżanek z gimnazjum Karoliny Tetich, Joasi Chwaszcz, Ani Lęby, 
działały, organizowały akcje „Mikołaj” dla Marysi' „Oddaj złotówkę dla Marysi” : 
wspólnie z nami opiekę sprawuje nad uczniami Pani Katarzyna Luto – Przybylska.

Postanowiliśmy  „Różę”  -  królową kwiatów ustanowić  symbolem „Czynnego 
Wolontariatu.  Różę  będziemy  wręczać  najbardziej  zaangażowanym  uczniom, 
obdarowywać  swoich  podopiecznych,  róża  będzie  widnieć  jako  znak  –  logo  w 
pismach.

Wolontariat  to  praca  wymagająca  poświęcenia,  często  kosztem  swojego 
wolnego czasu, a róża oprócz tego, że jest piękna, pachnąca, ma też kłujące kolce. Z 
wolontariatem jest tak jak z różą, są cienie i blaski, ale my zapominamy o cieniach i 
kolcach, patrząc na piękno „róży”.

Jedną stronę przeznaczyliśmy dla młodych czytelników biblioteki

Drodzy czytelnicy ogłaszamy konkurs na okładk  do naszego Magazynu.ę
Je li   chcesz   aby   Twój   rysunek   znalazł   si   na   okładce,   narysuj   i   przynie   doś ę ś  
biblioteki.

Rysunek mo e by  o dowolnej tematyce, co miesi c najlepsza praca znajdzież ć ą  
si  na okładce, a jej autor otrzyma – nagrod  niespodziankę ę ę.

Grupa teatralna zaproponowała działy:
✔ „Fraszki i Igraszki”
✔ Plebiscyt na książkę i czasopismo miesięczne



Słownikowe Nasze propozycje:

Szkoda, że tak rzadko dzieci po nie sięgają, a warto, bowiem na półkach 
jest ich wiele, nasza pierwsza propozycja to „Słownik wyrazów kłopotliwych”, 
w których młody i starszy czytelnik może odnaleźć słowa obcego pochodzenia, 
trudną odmianę i wyrazy najczęściej mylone, i takim wymownym pierwszym 
przykładem niech będzie słowo „internet” „Internet”, no właśnie czy słusznie 
mamy  pisać  wielką  literą,  tak  zapamiętajmy,  że  te  słowo  pozostaje  nazwą 
własną i jako takie ma wszelkie prawa do wielkiej litery na początku, i szkoda, 
że największy polski dziennik „Gazeta Wyborcza” pisze mała literą już tyle lat.

A jeszcze jeden wyraz – to  jerzyk,  jeżyk,  Jerzyk to  ptak podobny do 
jaskółki, który wziął nazwę od imienia Jerzy. Jeżyk to mały jeż.

cdn ...

Informacje

● Jak  co  roku  zbieramy  na   na  tzw.  „Fundusz  czytelniczy”,  który  został 
przekazany  na  zakup  nowości  wydawniczych.  Od  stycznia  do  września  – 
ogółem wpłynęło 856, 60 zł. Szkoda, że wielu czytelników nie uczestniczy w 
zbiórce, to jedynie złotówka miesięcznie, taka jest wpłata, a my staramy się, 
aby najnowsze bestsellery trafiały do czytelników, dzieci miały lektury pod 
ręką, wypełniamy starannie wnioski dotyczące dotacji z Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego,  w tym roku otrzymaliśmy kwotę w wysokości 
5300 zł  (  czekamy jeszcze).  Szkoda,  że  niektórym czytelnikom tak trudno 
wyjąć złotówkę na książkę. 

● Od stycznia do października zostało zakupionych 319 książek.


