
Dzień Bibliotek 2022 pod hasłem ,,To musi się powieść” 

 

W dniu 04.10. 2022 roku biblioteka szkolna świętowała Dzień Bibliotek. Rozpoczął się od 

projekcji filmu ,,Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica.” Klasy trzecie wraz z 

wychowawcami powitała pani dyrektor Anna Opałacz. Następnie głos zabrała bibliotekarka, wyrażając 

nadzieję, że uczniowie chętnie będą bibliotekę odwiedzać i korzystać z jej zasobów. Odczytała wiersz 

Joanny Mueller ,,Wciąganie w czytanie”. Po obejrzeniu filmu uczniowie mogli zaznajomić się z wystawą 

książek z serii ,,Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, po czym w swoich salach pod okiem 

wychowawców wypełniali karty pracy związane z filmem. Kolejnymi gośćmi w bibliotece były klasy 

siódme, które powitała pani wicedyrektor Renata Borowiec. Bibliotekarka zachęciła do czytania 

książek, uzasadniając,  iż człowiek oczytany, to człowiek, który może wiele osiągnąć. To co zaplanuje, 

to musi się powieść. Pani psycholog okazała słowa wsparcia młodzieży przed projekcją filmu ,,Comedy 

Queen” i zaprosiła do rozmowy, gdyby ktoś po jego obejrzeniu czuł taką potrzebę. Po seansach 

filmowych przyszedł czas na dzieci ze świetlicy, które mogły skorzystać z kącików gier planszowych, 

łamigłówek (kolorowanek, labiryntów), które znajdowały się również w Bibliotece Publicznej w 

Czerminie. Uczniowie mogli poczytać na miejscu wybraną książkę bądź wypożyczyć do domu. 

Atmosfera podczas Dnia Bibliotek 2022 była przyjazna. Wszystkim uczestnikom dopisywały dobre 

nastroje. 

Nauczyciel bibliotekarz 

mgr Marianna Brzychcy 

 

Joanna Mueller 

Wciąganie w czytanie 

 

Co na to powiecie, 

by sprzed ekranów się podnieść 

i jak do Endu w Minecrafcie 

iść tam, gdzie się rodzi opowieść? 

 

Najpierw ciekawej akcji 

trzeba supeł zawiązać, 

rozwinąć nitkę narracji, 

by nas mogła pociągać, 



 

tak jak kiedyś Ariadna 

ciągnęła Tezeusza – 

do labiryntu książek 

już możemy wyruszać! 

 

Ten labirynt z szumiących 

jak buki kartek się składa… 

E-booki? – te tutaj także 

są, żeby nam opowiadać 

 

o wszystkim, czego sam rozum 

nie potrafi ogarnąć, 

choćby mistrzowie rozrywki 

za frajdę uznali to marną. 

 

Tu na każdym levelu, 

to znaczy na regale, 

pełno jest bohaterów, 

a także archetypiarek. 

 

Oni się w punktach zwrotnych 

kręcą jak w „Tańcu z książkami”, 

bijąc na kciuki i serca 

vlogerki ze streamerami. 

 

Tu nie ma banów i VIP-ów, 

pod okładkami prezenty, 

strofy to strefy bez hejtu, 

po trudach – szczęśliwe puenty, 

 

historie, dramaty, wersy, 

raz ciarki, raz pociecha. 

Nie zwlekaj, zaloguj się w świecie 

na hasło „Biblioteka”! 


