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OGÓLNOPOLSKA AKCJA
NARODOWE CZYTANIE

8 września 2018 r. przed budynkiem Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu odbyło się Narodowe
Czytanie. Brało w nim udział wielu uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy oraz mieszkańców Zawiercia. W
tegorocznej edycji Narodowego Czytania czytaliśmy “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Tego dnia uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawy dotyczące życia autora, jego twórczości,
ekranizacji powieści oraz wystawę książek Żeromskiego. Główną ideą spotkania było głośne czytanie
PRZEDWIOŚNIA  przez przybyłe na imprezę osoby. Oczywiście nie każdy musiał czytać, ale
chętnych do czytania nie brakowało. Miłym urozmaiceniem akcji był śpiew dziewcząt z I LO, które
zaprezentowały kilka pieśni patriotycznych, m.in. niezwykłą “Kronikę”. Zmobilizowało mnie to i mimo
tremy, zgłosiłam się do odczytania fragmentu lektury. Miła atmosfera i ciepły klimat  sprawiły, że te
dwie godziny spędzone z przedstawicielami różnych pokoleń, podejmujących wspólne działanie, są
jednym z moich najsympatyczniejszych wspomnień. Teraz wiem, że co rok będę uczestniczyć w
Narodowym Czytaniu.
Agnieszka Klimek

Narodowe czytanie

Przygotowania do głośnego czytania Czytamy "Przedwiośnie"
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NASZA NOWA
BIBLIOTEKA SZKOLNA

Przychodząc do szkoły 3 września, przeżyłem niemały szok. Jak co dzień
przechodziłem  korytarzem i zobaczyłem szklane drzwi do biblioteki.
Zajrzałem do środka i okazało  się, że biblioteka przeszła całkowitą
metamorfozę. Dawne przestarzałe wnętrze zmieniło się  w
najnowocześniejszą bibliotekę, jaką w życiu widziałem, a byłem w
bibliotekach nawet we  Francji. Zaokrąglone regały, z których uczniowie
mogą sami wybierać książki, stały się hitem. Jeśli myślicie, że to tylko tyle
zmian w bibliotece, to się mylicie.  Wyposażenie wnętrza uzupełnia wielki
miś Kubuś, a standardowe krzesła zmieniły się w poduszki, na których
można  usiąść i  czytać godzinami (oczywiście nie wolno zapomnieć o
obowiązkach, chociaż w tej bibliotece niełatwo jest pamiętać o zajęciach
lekcyjnych).

Lektury poukładane są na półkach, z których  można korzystać samemu lub
z pomocą pani bibliotekarki. Wszystko to pasuje idealnie do pięknych białych
ścian. Jestem przekonany, że w żadnej innej szkole (i nie tylko) nie ma takiej
biblioteki. Teraz każdy, kto lubi czytać, spędza tam mnóstwo czasu. Jestem 
naprawdę dumny, że to właśnie w mojej szkole, są takie piękne
pomieszczenia przyjazne uczniom. 

Mikołaj Matyszczyk

"Czytam sobie w bibliotece"

Biblioteczna maskotka "Kubuś"

Nasze "zaokrąglone regały"A.S.
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SPOTKANIE AUTORSKIE W KSIĘGARNI EDUKACYJNEJ
W ZAWIERCIU

28 września bieżącego roku o godzinie 17:00 w Księgarni Edukacyjnej  w
naszym mieście odbyło się spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem.
Większość z nas kojarzy pana Rusinka z panią Wisławą Szymborską,
wybitną poetką polską, której twórczość została wyróżniona Nagrodą Nobla
w dziedzinie literatury w 1996r. Orderem Odrodzenia Polski w 1976r. oraz
Orderem Orła Białego w 2011r. Pan Michał aż do śmierci słynnej poetki był
jej sekretarzem.
To spotkanie autorskie było dość nietypowe. Autor przedstawił publiczności
swój zawód – wykładowcy literaturoznawstwa na Uniwersytecie
Jagiellońskim i wygłosił wykład. 

W dowcipny sposób dowiedzieliśmy się, czym jest rym, jakie są rodzaje
rymów, czym różnią się wiersze od wersów. Następnie mieliśmy za zadanie
odgadnąć rym pasujący treścią, rytmem i zakończeniem do wyrazu w
poprzednim wersie, co nam bardzo dobrze wychodziło. Dodatkowo pan
Rusinek przygotował nam świetną zabawę z językiem, prezentując treść
opowiadania bez przymiotników, które mieliśmy zasugerować sami, nie
znając treści.  Było jednak zastrzeżenie – przymiotniki miały być
nietypowe.W ten sposób powstało nietuzinkowe, przezabawne dzieło o
szalonej czarownicy z Zawiercia. Wszyscy obecni na spotkaniu mają
nadzieję, że w przyszłości ujrzy ono światło dzienne. Na zakończenie odbyło
się ogłoszenie wyników i rozdanie nagród za napisane przez nas uczniów
wierszyki o sprzęcie domowym. Twórcy najciekawszych wierszy zostali
nagrodzeni prezentem – książką pana Michała Rusinka, potem autor składał
autografy – ja otrzymałam sympatyczny wpis do zeszytu j. polskiego.
Moim zdaniem, spotkanie było przesympatyczne, zabawne i bardzo mi się
podobało.
Agnieszka Klimek

Spotkanie z autorem książek dla dzieci

Słuchamy wykładu

Spotkanie autorskie w Księgarni EdukacyjnejA.S.
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