


Z historii biblioteki                        

Swoją działalność nasza biblioteka szkolna zaczęła już od pierwszego dzwonka, tj. 2.09. 

1985 roku w Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. dra Bernarda Sychty. Pierwszymi 

pracownikami, a zarazem organizatorkami tego tak ważnego w życiu każdej szkoły 

miejsca,były mgr Teresa Stiepanow i mgr Anna Zimmermann. Przygotowania do 

pracy biblioteki (tj. gromadzenie zbiorów, kompletowanie, nowoczesnego  jak na ten 

czas, umeblowania na zamówienie) trwały już od  kilku miesięcy. We wrześniu 1985 

roku stan księgozbioru biblioteki wynosił 2840 woluminów, głównie dzięki 

zaangażowaniu ówczesnego dyrektora   szkoły Jerzego Pawłowskiego. Pierwszą 

książką przyjętą do naszej biblioteki (odnotowaną w księdze inwentarzowej pod nr 1) 

było jubileuszowe wydanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W pierwszym roku 

swej działalności biblioteka, tak jak to zwykle bywa, udostępniała tylko komplety lektur i 

księgozbiór podręczny. Brakujące tytuły bibliotekarze wypożyczali z bibliotek innych 

szkół.   



   Historii  biblioteki cd.                       

Początkowo praca biblioteki nastawiona była przede wszystkim na dalsze 

rozbudowywanie księgozbioru i jego opracowywanie. I tak po roku działalności nowej 

szkoły  udało się zgromadzić  w bibliotece  6015 woluminów. Pieniądze na książki 

pochodziły z funduszy Dyrekcji Budowy Szkoły. Z czasem uczniowie uzyskali wolny 

dostęp do zbiorów, których liczebność rosła z roku na rok.  Książki kupowano z różnych 

funduszy: szkolnego, Rady Rodziców, z pieniędzy uzyskanych np.  z prowizji za 

zakupione podręczniki. Niektóre  książki pochodzą z darowizn od uczniów, nauczycieli i 

instytucji. W międzyczasie pojawiały się problemy. Brakowało druków bibliotecznych, folii 

do obkładania książek, jak również pieniędzy na zakup nowych pozycji. 

 



   Historii  biblioteki cd.                       

Na szczęście w następnych latach sytuacja zaczęła się poprawiać.  Mogliśmy liczyć na 

pomoc różnych osób.  Dzięki panu A. Stiepanow zakupiliśmy nowe książki do biblioteki, 

karnisze do firan, pozyskaliśmy materiał potrzebny do oznakowania poszczególnych 

działów literatury, katalogów i rozdzielaczy alfabetycznych. Wykonaniem potrzebnych 

tabliczek zajęła się absolwentka naszej szkoły pani J. Stiepanow. W marcu 1994 roku 

czytelnia została zaopatrzona w telewizor i video. We wrześniu 1999 roku dokonano 

remontu biblioteki.  

We wrześniu 2000 roku w bibliotece nieznani sprawcy dokonali kradzieży sprzętu 

audiowizualnego. Już po miesiącu Rada Rodziców zakupiła do biblioteki nowy sprzęt. 

Również w 2000 roku biblioteka wzbogaciła się o komputer z dostępem do Internetu 

oraz zakupiła program komputerowy Biblioteka szkolna- MOL. W związku z tym 

mogliśmy rozpocząć prace nad komputeryzacją biblioteki. 





 W związku z realizacją projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w 

Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych (finansowanego ze środków MEN i 

Europejskiego Funduszu Społecznego) w miejscu, gdzie dotąd znajdowała się czytelnia 

22 IV 2006 roku oficjalnie otwarto  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 

Wcześniej pomieszczenie wyremontowano, zakupiono nowe meble i odtwarzacz DVD z 

funduszu szkolnego.  



 We wrześniu 2008 roku bibliotekarze otrzymali do pracy dwa nowe komputery i 

kolorową drukarkę. Ponadto wdrożono nowszą wersję programu komputerowego do 

opracowywania zbiorów bibliotecznych MOL Optivum, będącego kontynuacją 

programu Biblioteka Szkolna MOL. 



Dzień dzisiejszy 

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 14 021 woluminów. Obok książek, dostępne są w  

bibliotece czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Naszym czytelnikom mamy do 

zaoferowania 28 tytułów (początkowo było ich aż 78). Z biegiem lat biblioteka zaczęła 

gromadzić również dokumenty multimedialne: kasety VHS, płyty CD, filmy DVD. 

Uczniowie naszej szkoły chętnie przychodzą do biblioteki. W bieżącym roku szkolnym 

biblioteka obsługuje ponad 1000 czytelników (w tym uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły). W przeciętnym dniu nauki wypożyczalnię odwiedza średnio 60 

uczniów. 



Dzień dzisiejszy 

Uczniowie naszej szkoły często przychodzą do biblioteki. W bieżącym roku szkolnym 

biblioteka obsługuje ponad 1000 czytelników (w tym uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły). W przeciętnym dniu nauki wypożyczalnię odwiedza ponad 60 

uczniów.  



ICIM 
(Internetowe Centrum 

Informacji Multimedialnej) 

  

         wyposażone w: 

 

•4 komputery – stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 

•1 wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, drukarka i kopiarka), 

•edukacyjne oprogramowanie multimedialne 

(wartość sprzętu wynosi ponad 13,5 tyś. zł) 

 

służy uczniom i nauczycielom  do wyszukiwania w Internecie informacji  

 potrzebnych  na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne oraz koła zainteresowań. 

 



 Miejsce dla czytelnika 

W  ICIM (dawnej czytelni) można też na miejscu skorzystać z księgozbioru 

podręcznego, odrobić lekcje, poczytać książki lub czasopisma.  



Działania podejmowane przez bibliotekę szkolną  

I N N E

 

Bibliotekarze nie tylko zajmują się pracami biblioteczno-technicznymi, ale również  uczestniczą w 

życiu kulturalnym szkoły. Oprócz udziału w  przygotowywaniu imprez ogólnoszkolnych, każdego 

roku podejmujemy różnorodne działania biblioteczne : uroczystości pasowania na czytelnika, 

konkursy czytelnicze, obchody MMBS (w tym spotkania z autorami książek, akcje czytania 

dzieciom, wieczorki poetyckie, przedstawienia )  i inne (takie jak spotkania mikołajkowe, wystawy).  



Pasowanie na czytelnika  

  

 Głównym celem tej uroczystości jest zachęcenie najmłodszych czytelników do odwiedzania 

biblioteki (tym samym do korzystania z jej zbiorów oraz Internetowego  Centrum Informacji 

Multimedialnej  z tzw. kącikiem czytelniczym). Między innymi dzięki takim działaniom biblioteka 

kojarzy się uczniom jako miejsce warte odwiedzania, bezpieczne, gdzie uczniowie są przede 

wszystkim mile widziani. 

 Głównym punktem spotkania jest oczywiście formalne przyjęcie uczniów klas I w poczet 

czytelników. Zanim jednak to następuje, zostają oni dokładnie zapoznani z tym czego biblioteka 

(książki i bibliotekarze) od nich oczekują i co mogą otrzymać w zamian (bogatą ofertę książek, 

możliwość korzystania z komputerów, księgozbioru podręcznego oraz porad czytelniczych).  

 Kiedy pierwszoklasiści zostają już włączeni w poczet czytelników (po złożeniu uroczystego 

ślubowania i pasowaniu wielką księgą) zazwyczaj wszyscy uczestnicy uroczystości (czasami tylko 

najlepsi czytelnicy)  otrzymują specjalnie przygotowaną na tę okazję kolorową zakładkę z logo 

biblioteki szkolnej oraz  pamiątkową broszurkę (zawierającą m.in. tekst przyrzeczenia, zasady 

zachowania się w bibliotece oraz zadanie tematycznie związane z biblioteką). 

 Gośćmi honorowymi uroczystości bywają  oczywiście wychowawcy poszczególnych klas, 

którym przekazywane są  pamiątkowe (gratulacyjne) dyplomy. 

 Po wzajemnych podziękowaniach, żegnamy się w radosnej atmosferze i z nadzieją na częste 

odwiedziny. 

 



Fotorelacja z pasowania na czytelnika  

Rok szkolny 

2009/2010 

Rok szkolny 

2008/2009 
Rok szkolny 

2007/2008 

Rok szkolny 

2006/2007 

Rok szkolny 

 1991 /1992 



Pasowanie na czytelnika  

Rok szkolny 

2009/2010 



Pasowanie na czytelnika  

Rok szkolny 

2009/2010 



Pasowanie na czytelnika  

Rok szkolny 

2009/2010 



Pasowanie na czytelnika  

Rok szkolny 

2009/2010 



Pasowanie na czytelnika  

Rok szkolny 

2009/2010 



Pasowanie na czytelnika  

Rok szkolny 

2009/2010 



Pasowanie na czytelnika  

Rok szkolny 

2009/2010 
(za kulisami) 



Pasowanie na czytelnika  

Rok szkolny 

2008/2009 



Rok szkolny 

2007/2008 

Pasowanie na czytelnika  



Rok szkolny 

2007/2008 

-cd. 

Pasowanie na czytelnika  



Pasowanie na czytelnika  

Rok szkolny 2006/2007 



Pasowanie na czytelnika  

Rok szkolny 1991/1992 



  

Konkursy czytelnicze   

 

W obecnych czasach, początkach XXI wieku dominuje model wychowania opartego na 

mediach i nastawieniu na łatwy odbiór. Wskutek takiego wychowania następuje 

ograniczanie kontaktów  z książką. Konieczne są więc różnorakie działania 

inspirujące i aktywizujące czytelnictwo . Najpopularniejszą (sprawdzoną ) formą 

propagowania literatury i rozbudzania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży są 

konkursy czytelnicze. Temu celowi obok sprawdzenia znajomości lektur ,oczywiście, 

służą organizowane rokrocznie przez bibliotekę konkursy. 

 



  

Konkursy czytelnicze   

Rok szkolny Nazwa konkursu 
 
Zwycięzcy konkursu 
 

2008/2009 Wiedza o książce i prasie 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
 
Michał Błaszczyk- I miejsce 
Maksymiliana Niezgoda- II miejsce 
Szymon Jaszewski- III miejsce 
 
GIMNAZJUM 
 
Maciej Piankowski- I miejsce 
Marta Miszczak-II miejsce 
Sabina Zembrzuska- III miejsce 
 

 
 
2007/2008 

Czy znasz lektury szkolne? 
(rywalizacja o tytuł znawcy lektur kl. I-III) 
 
 
 
Wzorowe czytelnictwo 2007/2008 
 
 
 

Zwycięska drużyna klasy IIIb: 
Michał Błaszczyk,  
Marta Kropidłowska, 
Maksymiliana Niezgoda 
 
Zwycięskie klasy 
kl. Ic SP 
kl. Vc SP 
kl. IIIb Gimnazjum 



  

Konkursy czytelnicze   

Rok szkolny Nazwa konkursu 
 
Zwycięzcy konkursu 
 

2006/2007 Wzorowe czytelnictwo 2006/2007 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
kl. I-III (Wiktoria Burandt, Klaudia Jutrowska, Paweł 
Dorawa) 
kl. IV-VI (Paulina Dziemińska, Mariusz Szmytka, 
Margareta Ruszczyk) 
GIMNAZJUM (Kamila Każyszka, Sara Nowak, 
Magdalena Fennig) 

2005/2006 

 
Czy znasz mitologię grecką? 
 
 
 
Najlepiej czytająca klasa i najlepszy czytelnik 

 
I miejsce- Maciej Piankowski 
II miejsce- Jagoda Ulenberg 
III miejsce-Grzegorz Grzesik 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA 
I miejsce- kl. IIc (Dominika Grabowska, Weronika 
Kentner, Zuzanna Hetmańska) 
II miejsce-kl. III a (Oliwia Aszyk) 
 
GIMNAZJUM 
I miejsce-kl. II c (Aleksandra Peek, Maria 
Rybakowska) 



  

Konkursy czytelnicze   

Rok szkolny Nazwa konkursu 
 
Zwycięzcy konkursu 
 

2004/2005 
W świecie Andersena 
(konkurs w roku jubileuszowym 200- lecia urodzin H. Ch. 
Andersena) 

Zwycięska drużyna kl. IIIb w składzie: 
Kamil Kin (kapitan),Julia Waśniewska, 
Ewelina Szwoch 

2003/2004 Ilustracja do baśni Ch. Perrault pt. Jaś i Małgosia 

W kategorii kl. I 
Tomasz Stankowski- I miejsce 
Aleksandra Błaszkowska- II m 
Andżelika Każyszka- III miejsce 
 
W kategorii klas II 
Agata Szulpin- I miejsce 
Anna Sural- II miejsce 
Paulina Rekowska- III miejsce 
 
W kategorii klas III 
Jagoda Ulenberg- I miejsce 
Maciej Piankowski – II miejsce 
Mikołaj Chwarzyński , Katarzyna 
Czapiewska- III miejsce 

2002/2003 
Razem weselej 
(międzyszkolny turniej biblioteczny dla klas VI SP) 

Zwycięska drużyna SP nr 6 



  

Konkursy czytelnicze   

Rok szkolny Nazwa konkursu 
 

Zwycięzcy konkursu 
 

2001/2002 

Czy znasz twórczość Małgorzaty Musierowicz? 
 
 
 
Najciekawszy zeszyt lektur (konkurs dla klas I-III SP) 
 

 
 
 
Ewa Troka- I miejsce 
Natalia Osobik, Kinga Partyka-II miejsce 
Anna Fennig- III miejsce 
 
W kategorii klas I 
Maciej Piankowski- I miejsce 
Paulina Skórowska- II miejsce 
Marek Nikel, Paweł Bronk- III miejsce 
 
W kategorii klas II 
Kaja Osobik – I miejsce 
Dawid Kaszubowski – II miejsce 
Mikołaj Żytkiewicz- III miejsce 
 
W kategorii klas III 
Paulina Woźniak – I miejsce 
Iwona Trzebiatowska- II miejsce 
Alicja Bednarek- III miejsce 

2000/2001 

Przegląd wierszy Juliana Tuwima 
 
 
 
Parada postaci literackich 
 

I miejsce- kl. III b 
II miejsce- kl. Ib 
III miejsce kl. IIIa 
 
Karolina Krawczyk (IVc), Martyna Ferdynus (IVd), 
Zofia Duszyńska,(Va) Agnieszka Rutkowska (Va), 
Magdalena Drożdzyńska (VIb), Natalia Sobota 
(VIa), Jolanta Bojanowska (VIa) 



  

Konkursy czytelnicze   

Rok szkolny Nazwa konkursu 
 

Zwycięzcy konkursu 
 

1999/2000 

Moja ulubiona postać z utworów Jana Brzechwy(dla ucz. kl. I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Brzechwa poeta dziecięcej radości (dla ucz. kl. II) 
 
 
 
 
 
Czy znasz utwory Jana Brzechwy? (dla ucz. kl. III) 
 
 
 
 
 

I miejsce: 
Anna Haber, Kryspin Kiedrowski, 
Emilia Malek, Dorota Małek, Adrian 
Rutkowski 
 
II miejsce: 
Weronika Gruba, Patrycja 
Kożlarska, Piotr Nadarzyński, Anita 
Sędrowska, Iwona Trzebiatowska 
 
III miejsce: 
Sara Nowak, Anna Pobłocka, 
Amanda Sych, Katarzyna Toczek 

 
Martyna Piertrusiewicz, Katarzyna 
Uzdrowska – I miejsce 
 
Michał Miszczak- II miejsce 
Monika Żak- III miejsce 
 
Nicole Tocha- I miejsce 
Karolina Słomska- II miejsce 
Joanna Kalińska- III miejsce 



  

Konkursy czytelnicze   

1998/1999 Konkurs czytelniczy dla klas III SP ze znajomości baśni Brak danych 

1997/1998 
XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej (eliminacje 
rejonowe) 

Wyr. Karolina Kulaszewicz 

1996/1997 
XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej (eliminacje 
rejonowe) 

Katarzyna Seyda- I miejsce 
Karolina Kulaszewicz- IV miejsce 
Jarosława Trzebiatowska- VI miejsce 
 

1995/1996 
XIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej (eliminacje 
rejonowe) 

Jarosława Trzebiatowska -IV miejsce 
Katarzyna Seyda-V miejsce 



  

Konkursy czytelnicze   

Rok szkolny Nazwa konkursu 
Zwycięzcy konkursu 

 

1992/1993 

Wojewódzki Konkurs Bibliotek Szkolnych z okazji500-lecia odkrycia 
Ameryki 
 
 
 
X Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej (eliminacje 
wojewódzkie) 

I miejsce- Emilia Czaja 
Wyr. Ewa Chacińska ,                                 
Anna Gerszewska 
 
 
Wyr. Magdalena Paczkowska 



Fotorelacja z konkursów czytelniczych 

  

Rok szkolny 

2002/2003 

Rok szkolny 

2007/2008 

Rok szkolny  

2000/2001 

Rok szkolny 

2004/2005 

Rok szkolny 

2008/2009 

Rok szkolny 

2006/2007 



Konkursy czytelnicze  

Rok szkolny 

2007/2008 

Konkurs czytelniczy pod nazwą „ Czy znasz lektury szkolne?"          

(rywalizacja o tytuł ZNAWCY LEKTUR) 

 

 

 Zwycięska drużyna  

(uczniowie klasy IIIb): 

  

 Michał Błaszczyk  

 Marta Kropidłowska, 

 Maksymiliana Niezgoda. 



Konkursy czytelnicze  
Rok szkolny 2007/2008 

               Zwycięska drużyna w konkursie czytelniczym pod nazwą: 

                                             „ Czy znasz lektury szkolne?”  
 



Rok szkolny 

2008/2009 

 

 

Konkurs wiedzy o książce i prasie.  

       Zwycięzcy w konkursie: 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA                       GIMNAZJUM 
 

I miejsce: Michał Błaszczyk                      I miejsce: Maciej Piankowski 

II miejsce: Maksymiliana Niezgoda           II miejsce: Marta Miszczak 

III miejsce:Szymon Jaszewski                   III miejsce: Sabina Zembrzuska 

 

 
 

 

 

Konkursy czytelnicze  



       W świecie Andersena  

Konkurs czytelniczy  W świecie Andersena- w Roku Jubileuszowym 200- lecia 

urodzin H. CH. Andersena był doskonałą sposobnością, by na nowo powrócić do jego 

pisarstwa,  obecnego od bodaj150 lat  w doświadczeniach czytelniczych  polskich dzieci. 

   Konkurs (przeznaczony dla uczniów klas III SP) przebiegał w II etapach. Drugi etap 

konkursu uświetniło dodatkowo mini-przedstawienie pn. Życie i twórczość Hansa 

Christiana Andersena, w wykonaniu uczniów klasy VIb. Szczególne podziękowania za 

pracę z tymi uczniami należą się p. B. Rogali. Przebieg tej szkolnej imprezy 

dokumentowały zdjęcia wyeksponowane w gablocie Informacje Biblioteczne obok 

kolorowego plakatu przybliżającego akcję: Obchody Roku Andersenowskiego na świecie 

oraz samą postać H. CH. Andersena. 

 



Rok szkolny 

2004/2005 

 

 

   W świecie Andersena 
(konkurs w  200 –lecie urodzin H.Ch. Andersena) 

Zwycięzcy w konkursie: 
                        

      I miejsce:  

 drużyna kl. III b  w składzie:  

 

  Kamil Kin (kapitan) 

  Julia Waśniewska, 

  Ewelina Szwoch       

         

                
 

 
 

 

 

Konkursy czytelnicze  



Rok szkolny 2004/2005 

 

 

Mini-przedstawienie 
 

pn. „Życie i twórczość H. Ch. Andersena” 

(w wykonaniu uczniów klasy VI b)  



Rok szkolny 2004/2005 

 

 

 

 

 

           Zwycięzcy w konkursie : „W świecie Andersena” 
                        

     

         

Konkursy czytelnicze  



Rok szkolny 2004/2005 

 

 

   W świecie Andersena 
(konkurs w  200 –lecie urodzin H.Ch. Andersena) 

Konkursy czytelnicze  



Rok szkolny 

2002/2003 

 

 

Razem weselej 
      (międzyszkolny turniej biblioteczny   

 dla klas VI SP w Kościerzynie) 

   Zwycięzcy w konkursie: 
                  

     I miejsce: drużyna   SP nr 6 (A. Haber, M. Nykiel, M. Toczek)      
                       

 

 
 

Konkursy czytelnicze  



Rok szkolny 2002/2003 

 

 

Razem weselej 
      (międzyszkolny turniej biblioteczny   

 dla klas VI SP w Kościerzynie) 

Konkursy czytelnicze  



Rok szkolny 2002/2003 

 

 

Razem weselej 
      (międzyszkolny turniej biblioteczny   

 dla klas VI SP w Kościerzynie) 

Konkursy czytelnicze  



 

 

      Zwycięska drużyna 

Konkursy czytelnicze  

Razem weselej 
(międzyszkolny turniej biblioteczny dla klas VI SP) 

     



Rok szkolny 

2001/2002 

 

 

Czy znasz twórczość M. Musierowicz? 
       

Konkursy czytelnicze  

           Zwycięzcy  w konkursie 
 
I miejsce-    Ewa Troka 
II miejsce-   Natalia Osobik, Kinga Partyka 
III miejsce-  Anna Fennig  



Sukcesy czytelniczek                                                
naszej biblioteki  i  ich opiekuna  pani Teresy  Stiepanow  

Rok szkolny 

1992/1993       

Nazwa konkursu 
 

Zwycięzcy konkursu 
 

 
Wojewódzki Konkurs 

Bibliotek Szkolnych z 
okazji500-lecia odkrycia 
Ameryki 
 
 
 

X Wojewódzki 
Konkurs Recytatorski 
Poezji Polskiej 
(eliminacje wojewódzkie) 

I miejsce- Emilia Czaja 
Wyr. Ewa Chacińska,                                 
Anna Gerszewska 
 
 

Wyróżnienie-Magdalena     
Paczkowska 

Jak widać bibliotekarze  nie tylko zajmowali się  
pracami biblioteczno- technicznymi.  Mieli  też 
poważne osiągnięcia  na szczeblu wojewódzkim. 



Rok szkolny 

2000/2001 

 

 

    Przegląd wierszy Juliana Tuwima 

 

Zwycięzcy w konkursie: 
 

                               
          I miejsce- kl. III b 
         II miejsce- kl. Ib 
         III miejsce kl. IIIa 
                    

 

 
 

 

 

Konkursy czytelnicze  



Rok szkolny 2000/2001 

 

 

    Przegląd wierszy Juliana Tuwima 

 

Konkursy czytelnicze  



 

 

    Przegląd wierszy Juliana Tuwima 

 

Konkursy czytelnicze  

Rok szkolny 2000/2001 



  (MMBS) 

Międzynarodowy  

Miesiąc Bibliotek Szkolnych   



 Z historii obchodów MMBS 
 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych(dawniej Międzynarodowy 

Dzień Bibliotek Szkolnych) został ogłoszony przez IASL (Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Bibliotek Szkolnych) w 1999 r.      

 

Był on obchodzony w każdy czwarty poniedziałek października (obecnie przez 

cały miesiąc październik). 

 

Pierwsze obchody MDBS (obecnie MMBS) miały miejsce 18 października 1999r.  

z tematem: "A Day In The Life ..."(„Dzień z życia …”). 

 

Koordynatorem MMBS jest Rick Mulholland z Kanady.  

 

Logo               MMBS zostało zaprojektowane przez Peter Rugendyke z 
zachodniej Australii  celem wykorzystania w materiałach promocyjnych.  
 
 
 

 



MMBS w naszej szkole!  
 Każdego roku z okazji MMBS nasza biblioteka szkolna przygotowuje dla uczniów 

różne atrakcje: konkursy, przedstawienia, wieczorki, spotkania autorskie, wystawki 

książek , quizy, plebiscyty, itp.  

W przygotowywaniu  dekoracji biblioteki oraz przeprowadzaniu konkursów pomagają  

członkowie Koła Bibliotecznego. Święto biblioteki jest rozreklamowane (duże i małe 

plakaty rozmieszczane w ważnych  punktach szkoły) i dzięki temu widoczne w całej 

szkole. Rokrocznie relacje z przebiegu obchodów święta trafiają na strony internetowe 

http://islm.ensil.eduwww.net 

http://www.iasl-online.org/events/isld/ 

 Raz nawet trafiły do prasy ( Data:17 XI 2006 r. ŹRÓDŁO: Dziennik Bałtycki  w dziale: 

O tym się mówi zamieszczono artykuł pt. Szkolna biblioteka to miejsce szczególne i 

interesujące). 

 

 

 

 

 

 

 

tytuł 

Szkolna biblioteka to 
miejsce szczególne i 

interesujące 

autor (KRET) 

gazeta Dziennik Bałtycki 

wydanie Kaszuby 

strona 10 

tematyka 
wiedza edukacja 

szkoły 

data 17 listopada 2006r. 

http://islm.ensil.eduwww.net/
http://www.iasl-online.org/events/isld/
http://www.iasl-online.org/events/isld/
http://www.iasl-online.org/events/isld/


Publikacja w prasie 
 na temat  obchodów MDBS w naszej szkole!  

  biblio 

DATA: 17 LISTOPADA 2006R., ŹRÓDŁO: DZIENNIK BAŁTYCKI  

O TYM SIĘ MÓWI 

Szkolna biblioteka to miejsce szczególne i interesujące 

 Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych obchodzony jest już od ośmiu lat. Tegorocznym jego 

tematem przewodnim było hasło „Czytam. Poznaję. Działam”. W tym roku po raz pierwszy do 

obchodów MDBS przyłączył się Zespól Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie. Organizatorem 

imprezy były Beata Jansen oraz Barbara Gostomska, nauczycielki bibliotekarki w ZSP nr 1. 

– Celem imprezy było wyeksponowanie roli biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole – mówi 

Barbara Gostomska. – Ponadto chcieliśmy przybliżyć uczniom ofertę biblioteki i jej zbiory, a także 

poznać ich zainteresowania. Oprócz tego w tym dniu dzieci i młodzież zapoznała się z znakiem 

własnościowym książki, ekslibrisem. 

W tym dniu w kościerskiej szkole odbył się m. in konkurs pięknego czytania, adresowany do uczniów 

klas I-III. 

– W czasie obchodów MDBS ogłosiliśmy także wyniki innych konkursów przeprowadzonych 

ostatnio w naszej szkole – informuje Beata Jansen. – Wręczyliśmy narody laureatom konkursu 

„Zostań przyjacielem Kubusia Puchatka” oraz „Ekslibris Biblioteki Szkolnej”. (KRET) 

http://archiwum.naszemiasto.pl/archiwum/szukaj/?czysc=1&data=2006-11-17


Rok szkolny 2009/2010 

Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2007/2008 Rok szkolny 2006/2007 

Fotorelacja z obchodów MMBS   



Fotorelacja z obchodów MMBS   

     Rok szkolny  

2009/2010    

Fotorelacja z obchodów MMBS   



  MMBS 2009 
Kolejny raz (dokładnie po raz czwarty w naszej szkole) obchodziliśmy w październiku 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  

Hasło tegorocznych obchodów : School Libraries: The Big Picture  

 

W wolnym przekładzie na język polski: 

Biblioteki szkolne: Wielki obraz  

(lub) 

Biblioteki szkolne: Pełen obraz.  

 

Pomysły i relacje z obchodów MMBS (w tym naszej biblioteki szkolnej) od kilku lat 

zamieszczane są na stronie  

http://islm.ensil.eduwww.net/  

 

Informacje  źródłowe na temat MMBS dostępne są na stronie internetowej 

International Association of School Librarianship (IASL) http://www.iasl-

online.org/events/isld/ 

 

 

 

http://islm.ensil.eduwww.net/
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm


Działania zaplanowane  i zrealizowane  

w ramach MMBS 2009: 
 

•Przyjęcie nowych członków w poczet  AKTYWU BIBLIOTECZNEGO  (1 X) 

•Z historii obchodów MMBS w naszej szkole – FOTORELACJA (1 X-31 X) 

•Jak powstaje papier czerpany-zajęcia w CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ (15 X) 

•„Papier  czerpany”- wystawa prac uczniów po spotkaniu 

•„Nie taki kaszubski straszny” - spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke (22 X) 

• „Naji  dëchë”- konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (po15 X) 

•Wystawa pokonkursowa  

•„Najô  domôcëzna” –ekspozycja książek o tematyce kaszubskiej (1 X-31 X) 

  
  



Inauguracja obchodów MMBS 2009 

Obchody Międzynarodowego  Miesiąca  Bibliotek  Szkolnych  2009 
rozpoczęliśmy  1-go października od uroczystego przyjęcia nowych członków    

w  poczet Koła Bibliotecznego.  



Działalność dotychczasowego  Aktywu Bibliotecznego 

 

przedstawia  nowym członkom  Koła Bibliotecznego  Żaneta Z. w asyście Pauliny D. i Weroniki K.  



Najmłodsi i najstarsi  stażem członkowie K. B. 

          już na równych prawach! 



Pamiątkowa fotka z p. wicedyrektor Alicją Kosznik, 

       która zaszczyciła nas swoją obecnością na inauguracji obchodów MMBS! 



  Zajęcia warsztatowe w Centrum Kultury Kaszubskiej 

 

W ramach obchodów MMBS, dnia 15 października 2009 r., wybraliśmy się z członkami 

Koła Bibliotecznego i grupą najlepszych czytelników do Centrum Kultury Kaszubskiej  

w Kościerzynie. Tam p. Teresa Preiss przeprowadziła z nami zajęcia warsztatowe 

„Jak powstaje papier czerpany?”. Uczestnicy warsztatów poznawali technologię 

uzyskiwania papieru czerpanego.  

Podczas zajęć każdy mógł zrobić  dekoracyjną kartę z papieru czerpanego, wpleść w 

nie kwiaty i inne motywy z kolorowych papierowych serwetek. 

Wszystkie prace wykonane własnoręcznie można różnie wykorzystać np. do 

stworzenia oryginalnego abażuru, torebki lub do scrapbookingu - technika zdobienia 

albumów, ozdobnych kartek itp. My wykorzystaliśmy część z nich  do ozdobienia plakatu 

na spotkanie autorskie z p. Fopke.  Reszta prac została zaprezentowana społeczności 

szkolnej na gazetce ściennej  w szkolnej bibliotece. 

 



Zajęcia w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”  



Pani Preiss  miksuje  tzw. pulpę (masę 

uzyskaną z podartego papieru zalanego 

gorącą wodą i gotowaną około 30 minut). 

Pani Preiss prezentuje  sito –narzędzie do 

zaczerpywania  przygotowanej masy. 

Zajęcia w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”  



Zajęcia warsztatowe w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”  

Uczennice  przygotowują  motywy do 

ozdobienia  kartek papieru czerpanego. 



Zajęcia  warsztatowe w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”  

Podczas zajęć każdy mógł zrobić przynajmniej jedną  dekoracyjną kartę z  

papieru czerpanego. 



Zajęcia w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”  

Niektórzy uczestnicy warsztatów  ustawiali się w ogonku kilkakrotnie, 

w efekcie  czego, rekordziści wykonali nawet po trzy prace! 



Zajęcia warsztatowe  w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”  

Pogoda ducha i ,w szczególności,  tężyzna fizyczna Kasi i Sabiny 

bardzo się przydały! 



Zajęcia  warsztatowe w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”  

Jak widać na załączonym obrazku, byli i tacy, którzy nie potrzebowali wsparcia! 



Zajęcia warsztatowe  w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”  

Uczestnicy warsztatów  mogli przy okazji zobaczyć, jak tradycyjnie 

wyrabia się chleb (taki sam, którym  obok drożdżówki, poczęstowała  

nas Pani  prowadząca warsztaty). 



Zajęcia warsztatowe w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”  

 Zajęcia  w Centrum Kultury Kaszubskiej były bardzo ciekawe, pożyteczne  

i różnorodne! Część prac tutaj wykonanych wykorzystaliśmy  do ozdobienia plakatu 

na spotkanie autorskie z p. Fopke. Pozostałe prace  prezentowane są społeczności 

szkolnej na gazetce ściennej w bibliotece szkolnej.  



  Spotkanie autorskie z p. T. Fopke 

 
W ramach jednego z działań zaplanowanych z okazji obchodów MMBS 2009,  uczniowie 

naszej szkoły (wraz z nauczycielami) mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z p. Tomaszem 

Fopke - poetą, kompozytorem, dyrygentem, nauczycielem i przede wszystkim rodowitym Kaszubą.  

Spotkanie autorskie (zaaranżowane przez p. Iwonę Makurat – arcymistrzynię kaszubskiej 

ortografii) zostało ocenione jako bardzo ciekawe. Pan Fopke szybko nawiązał kontakt z 

uczestnikami spotkania, porwał młodych słuchaczy do wspólnej zabawy, tańca i śpiewu. 

Przygrywając na akordeonie, zaprezentował fragmenty swojej twórczości, śpiewał, nawet 

przeprowadzał mini-konkursy. Zwycięzców nagradzał upominkami. Uczniowie, szczególnie Ci , 

którzy uczą się języka kaszubskiego byli zachwyceni spotkaniem prowadzonym w języku 

kaszubskim (sami też przygotowali niespodziankę dla p. Fopke). Uczestnicy spotkania mieli okazję 

dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy na temat kaszubskich duchów, poznać kilka wesołych 

piosenek, potańczyć w rytmie HIP-HOP , a nawet posłuchać arii z opery. Na koniec wdzięczni 

uczniowie pięknie podziękowali miłemu gościowi. Przewodnicząca koła bibliotecznego wręczyła 

kwiaty, a uczniowie pani Iwony Makurat (nauczycielki języka kaszubskiego, dzięki osobistemu 

zaangażowaniu której, mogliśmy w ogóle gościć tak znakomitego gościa) wręczyły specjalnie 

przygotowany na tę okazję upominek oraz zasypały pana Fopke laurkami z tekstami w języku 

kaszubskim. Nasz gość  chętnie rozdawał autografy i wpisywał miłe dedykacje. 

 



Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke - fotorelacja  



 

 
  

 W ramach jednego z działań zaplanowanych z okazji obchodów MMBS 2009,  
uczniowie naszej szkoły(wraz z nauczycielami ) mieli okazję uczestniczyć  

w spotkaniu z p. Tomaszem Fopke - poetą, kompozytorem, dyrygentem, 

nauczycielem i przede wszystkim rodowitym Kaszubą.  

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke  



 

 
  

Znakomitego  gościa powitała Dyrektor szkoły  p. Grażyna Nykiel  

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke  



 

 

 

   

       Tematem przewodnim spotkania były wierzenia, duchy  i strachy.   

       Nasz gość  opowiadał  też o „stolemach” i innych dziwadłach. 

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke 



 

 

 

   

Pan Fopke szybko nawiązał kontakt z uczestnikami spotkania. 

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke  



 

 

 

   

       …czytał wiersze i felietony. 

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke 



 

 

 

   

          
… przygrywając na akordeonie, zaprezentował fragmenty swojej 

twórczości  , śpiewał. 

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke  



 

 

 

   

          Uczniowie, szczególnie Ci , którzy uczą się języka kaszubskiego, byli zachwyceni spotkaniem 

prowadzonym w języku kaszubskim. Sami też przygotowali występ- niespodziankę dla  p. Fopke. 

 

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke  



 

 

 

   

  Panu Fopke udało się porwać młodych słuchaczy 

do wspólnej zabawy, śpiewu i tańca. 

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke 



 

 

 

   

          Pani Iwona Makurat- arcymistrzyni kaszubskiej ortografii, która zaaranżowała wizytę p. Fopke w naszej 

szkole , z zadowoleniem śledziła przebieg spotkania. 

 

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke  



 

 

 

   

          Na zakończenie spotkania wdzięczni uczniowie pięknie podziękowali 

miłemu gościowi. 

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke  



 

 

 

   

          

                

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke  

 Przewodnicząca koła bibliotecznego wręczyła p. Fopke  kwiaty, a przedstawicielka 

uczniów p. Iwony Makurat (nauczycielki j. kaszubskiego w naszej szkole) specjalnie 

przygotowany na tę okazję upominek. 



 

 

 

   

   Dodatkowo  uczniowie p. Iwony Makurat  

obdarowali p.Tomasza laurkami z tekstami 

w języku kaszubskim. 

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke  



 

 

 

   

                

Na  koniec spotkania nie zabrakło 

też pamiątkowych fotek   

z honorowym  gościem.  

Spotkanie autorskie z p. Tomaszem Fopke  



Nagrodzeni            

w konkursie: 

 

„Naji  dëchë” 



 

 

 

   

          

                

Zwyciężczynią konkursu została  Aleksandra  K. z  kl. IVb 

Nagrodzeni w konkursie: „ Naji dëchë  ’’ 



 

 

 

   

          

                

Wiktoria R.-L. otrzymuje nagrodę, a jej nauczycielka Pani  Iwona 
Makurat  (w środku) nie ukrywa wzruszenia. 

Nagrodzeni w konkursie: Naji dëchë  



 

 

 

   

          

                

 A oto szersze (nagrodzone) grono uczennic pani Iwony Makurat- 

nauczycielki języka kaszubskiego w naszej szkole. 

Nagrodzeni w konkursie: Naji dëchë  



 

 

 

   

          

                

  Zadowolony Hubert W.  otrzymuje gratulacje od samej pani wicedyrektor  

Hanny Plichty, która  zaszczyciła nas swoją obecnością na rozdaniu nagród. 

Nagrodzeni w konkursie: Naji dëchë  



 

 

 

   

          

                

                Wspólne zdjęcia nagrodzonych z organizatorami konkursu , członkami koła 

bibliotecznego i ,oczywiście, honorowym gościem – panią wicedyrektor  Hanną Plichtą. 

Nagrodzeni w konkursie: „ Naji dëchë  ’’ 



 

 

 

   

          

                

 Kolejne wspólne zdjęcie, tym  razem dołączył do nas  Maciek  P.  - nasz etatowy 

fotograf, którego na ten moment zastąpiła  nasza aktywistka  Klaudia G. 

Nagrodzeni w konkursie: „ Naji dëchë  ’’ 



 

 

 

   

          

                

 I jeszcze jedno wspólne zdjęcie, tym razem z nagrodzonymi z klasy Vc. 

Nagrodzeni w konkursie: „ Naji dëchë  ’’ 



Prace uczniów z okazji MMBS  

Wszystkie prace (wyeksponowane na gazetce w bibliotece )dowodzą 

kreatywności i wrażliwości ich twórców-uczniów naszej szkoły! 



Prace uczniów z okazji MMBS  

W lewej części gazetki:  dekoracyjne kartki z papieru czerpanego,  w prawej:  prace plastyczne na 

temat: „Naji dëchë”. 

Prace 

uczniów 

z okazji 

MMBS  

Prace 

uczniów 

z okazji 

MMBS  



Prace uczniów z okazji MMBS  

I miejsce w konkursie  plastycznym: „Naji dëchë.” Autor: Aleksandra Kaszubowska (SP nr 6) 



Prace uczniów z okazji MMBS  

        II miejsce  w konkursie  plastycznym: „Naji dëchë.” Autor:  Wiktoria Rymon-Lipińska (SP nr  6) 



Prace uczniów z okazji MMBS  

II miejsce  w konkursie  plastycznym : „Naji dëchë.” Autor:  Marta Miszczak (Gimnazjum nr 1) 



Prace uczniów z okazji MMBS  

    III miejsce w konkursie  plastycznym : „ Naji dëchë.” Autor:  Julia  Trzecińska (SP nr 6) 



Plakaty wykonane wspólnymi siłami bibliotekarzy i członków koła bibliotecznego  



Plakaty wykonane wspólnymi siłami 

bibliotekarzy i członków koła bibliotecznego  

Plakat wykonany na spotkanie autorskie najlepiej prezentuje się z samym  p. Fopke. 



Zakończenie obchodów  Międzynarodowego Miesiąca                      

Bibliotek szkolnych  2009  



Zakończenie obchodów  Międzynarodowego Miesiąca                      

Bibliotek szkolnych  2009  

Tradycyjnie (po małym podsumowaniu  obchodów) podzieliliśmy się 

truskawkowym tortem! 



Zakończenie obchodów  Międzynarodowego Miesiąca                      

Bibliotek szkolnych  2009  

Po  poczęstunku był czas  na  chwilę refleksji podczas oglądania prezentacji , zawierającej 

m.in. fotorelację  z obchodów  MMBS 2009. 



MMBS 2008 

Kolejny raz (dokładnie po raz trzeci w naszej szkole) obchodziliśmy w październiku 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  

 

Hasło tegorocznych  obchodów brzmiało:  „Umiejętność czytania i uczenie się w 
Twojej bibliotece szkolnej” 

 

Pomysły i relacje z obchodów MMBS (w tym naszej biblioteki szkolnej) od kilku lat 

zamieszczane są na stronie  

http://islm.ensil.eduwww.net/  

 

Informacje  źródłowe na temat MMBS dostępne są na stronie internetowej 

International Association of School Librarianship (IASL) http://www.iasl-

online.org/events/isld/ 

 

 

http://islm.ensil.eduwww.net/
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm


Działania zaplanowane  i zrealizowane  

w ramach MMBS 2008: 
  
   

  
 

-Spotkanie  w Bibliotece Miejskiej z Panią Wandą Chotomską- popularną autorką książek dla 

dzieci (uczestnicy spotkania-najlepsi czytelnicy z klas II i III SP ) 

- Konkursy czytelnicze „Z książką na wesoło”( klasy III, VI SP oraz III G 

-Kontynuacja szkolnej akcji czytania dzieciom ( klas I SP i  „0”) 

-Wieczorek poetycko-muzyczny ( młodzież gimnazjalna) 

 

Ponadto: 

  

-Prezentacja wybranych książek popularnonaukowych ze zbiorów naszej szkolnej biblioteki 

-Wystawa (gazetka) tematyczna w gablocie bibliotecznej dotycząca historii obchodów MDBS 

(od października tego roku MMBS) w naszej szkole 

  

  

          



Fotorelacja z obchodów MMBS   

     Rok szkolny  

2008/2009    

Fotorelacja z obchodów MMBS   



  Spotkanie autorskie z pisarką  Wandą Chotomską 

 

W ramach obchodów MMBS 2008,  najlepsi czytelnicy naszej biblioteki mieli okazję wziąć 

udział w spotkaniu z popularną  autorką książek dla dzieci panią Wandą Chotomską. Spotkanie 

zorganizowała Biblioteka Miejska w Kościerzynie. 



Spotkanie autorskie z panią Wandą Chotomską   

     Rok szkolny  

2008/2009    



Spotkanie autorskie z panią Wandą Chotomską   

     Rok szkolny 2008/2009    



  Impreza czytelnicza 
pn. „Z książka na wesoło” 

 

Zorganizowana w ramach obchodów MMBS 2008, impreza czytelnicza pn.  "Z książką na wesoło" 

(dla klas III i VI SP nr 6 oraz III klas Gimnazjum nr 1) została sympatycznie przyjęte nie tylko przez 

uczniów. Udało się wciągnąć do organizacji imprezy  przedstawicieli całej społeczności szkolnej - 

uczniów, nauczycieli  a nawet rodziców. W organizacji i przeprowadzeniu  imprezy pomagali nam 

członkowie Aktywu Bibliotecznego. Obok plakatu programowego zawieszonego w holu szkoły 

wykonali część plakatów dekorujących bibliotekę oraz brali czynny udział w realizacji imprezy - 

przeprowadzając poszczególne konkurencje pod bacznym okiem komisji konkursowej. 

Zorganizowana w lekkiej formie impreza czytelnicza:  "Z książką na wesoło" (dla klas III i VI SP nr 6 oraz III klas Gimnazjum nr 1), zostały sympatycznie przyjęte nie tylko przez uczniów. Udało się wciągnąć do organizacji imprezy 



Z książką na wesoło!- konkursy    

     Rok szkolny  

2008/2009    



Z książką na wesoło!- konkursy (gimnazjum)    

     Rok szkolny  

2008/2009    

 

Miejsce 
 

Klasa 

 

Skład drużyny 

 

III 

 

IIIa 

 

1. Aleksandra Kowalczyk 

2. Sylwia łangowska 

3. Agnieszka Malinowska 

 

II 

 

IIIb 

 

1. Magda Borys 

2. Maria Miszczak 

3. Jakub Wolski 

 

V 

 

IIIc 

 

1. Piotr Czapiewski 

2. Julian Jaszewski 

3. Dawid Kaszubowski 

 

IV 

 

IIId 

 

1. Patrycja Bronk 

2. Sandra Kluka 

3. Majkowska Monika 

 

VII 

 

IIIe 

 

1. Paula Ceplin 

2. Tadeusz Etmański 

3. Damian Plat 

 

VI 

 

IIIf 

 

1. Natalia Korpecka 

2. Anna Piejko 

3. Łukasz Willich 

 

I 
 

IIIg 

 

1. Magdalena Fennig 

2. Andżelika Lizakowska 

3. Aleksandra Szymikowska 



Z książką na wesoło!- konkursy (gimnazjum)    

     Rok szkolny  

2008/2009    



Z książką na wesoło!- konkursy (gimnazjum)    

     Rok szkolny  

2008/2009    



Z książką na wesoło!- konkursy (gimnazjum)    

     Rok szkolny  

2008/2009    



Z książką na wesoło!- konkursy     

     Rok szkolny  

2008/2009    



Z książką na wesoło!- konkursy ( kl. III SP)    

     Rok szkolny  

2008/2009    

 

Miejsce 

 

Klasa 
            

Skład drużyny 

 

II 

 

IIIa 
 

1. Agata Kosnowska (kapitan) 

2. Iga Kiedrowska 

3. Karolina Kozakiewicz 
 

      III 

 

IIIb 
 

1.Paweł Dorawa (kapitan) 

2. Edyta Glińska 

3. Klaudia Gruchała 
 

       I 

 

IIIc 
 

1. Kamila Kobus (kapitan) 

2. Aleksander Kozłowski 

3. Weronika Nowak 



Z książką na wesoło!- konkursy ( kl. III SP)    

     Rok szkolny  

2008/2009    



Z książką na wesoło!- konkursy ( kl. III SP)    

     Rok szkolny  

2008/2009    



Z książką na wesoło!- konkursy ( kl. III SP)    

     Rok szkolny  

2008/2009    



Z książką na wesoło!- konkursy ( kl. III SP)    

     Rok szkolny  

2008/2009    



Z książką na wesoło!- konkursy ( kl. III SP)    

     Rok szkolny  

2008/2009    



Z książką na wesoło!-  konkursy ( kl. VI SP)    

     Rok szkolny  

2008/2009    

 

Miejsce 

 

Klasa 

            

Skład drużyny 

 

I 

 

VIa 

 

1.Martyna Gostomska 

2.Angelika Mionskowska 

3.Anna Walczak 

 

II 

 

VIb 

 

1.Dominika Gołąbiewska 

2.Wiktoria Narloch 

3.Michał Skwierawski 

 

VIc 

 

1.Paulina Dziemińska 

2.Tomasz Rolbiecki 

3.Dominika Sadowska 



Z książką na wesoło!- konkursy ( kl. VI SP)    

     Rok szkolny  

2008/2009    



Z książką na wesoło!- konkursy ( kl. VI SP)    

     Rok szkolny  

2008/2009    



Szkolna akcja czytania dzieciom   

     Rok szkolny  

2008/2009    

   



 
Konkurs w ramach szkolnej akcji czytania dzieciom 

dla kl. „0”  

  

    Rok szkolny   2008/2009    

   

Nagrodzeni w konkursie 

 

I 

 

 

Daria Kreft 

 

II 

 

 

Maria Szyc, Monika Nakielska 

 

III 
 

Miłosz Cyra 

Jakub Tabarkiewicz 
 

Wyróżnienie 
 

Natalia Kulas 

Julia Zimmerman 

Ilustracja do wysłuchanej baśni 



     Rok szkolny 2008/2009    

   

Nagrodzeni w konkursie 

 

I 

 

 

Kinga Kleinszmidt       (Ic) 

 

II 

 

 

Weronika Kiedrowska (Ib) 

 

III 
 

Paulina Ostrowska       (Ic) 
 

Wyróżnienie 
 

Agnieszka Pazda          (Ib) 

Ilustracja do wysłuchanej baśni 

 
Konkurs w ramach szkolnej akcji czytania dzieciom 

dla kl.  I SP  

  



Prace   uczniów nagrodzonych w konkursie: 
Ilustracja do wysłuchanej baśni (kl I SP )  

            Rok szkolny  2008/2009    

   



  Wieczorek poetycko-muzyczny  
pn. „Cóż wiemy o miłości…” 

 

29 października 2008 roku w ramach obchodów MMBS, spotkaliśmy się przy świecach na 

wieczorku poetycko-muzycznym  pn. „Cóż wiemy o miłości …” 

Na owym spotkaniu mogliśmy dowiedzieć się, co o miłości mają  nam do powiedzenia  wielcy 

poeci i artyści. I tak usłyszeliśmy wiersze J. Kofty, B. Leśmiana, L. Staffa, W. Szymborskiej,    

M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, K. Ildefonsa Gałczyńskiego, A. Asnyka i in. Wysłuchaliśmy 

utworów muzycznych Starego Dobrego Małżeństwa, Trubadurów, S. Krajewskiego, K. Sobczyk, 

P. Rubika. 

Ku naszemu miłemu zaskoczeniu, na spotkanie z poezją przyszli nie tylko uczniowie i 

nauczyciele pracujący w naszej szkole, ale również ich rodziny i znajomi. 

Szczególne podziękowania należą się uczniom gimnazjum, którzy w przygotowanie tego 

niezapomnianego wieczoru włożyli dużo pracy. Są to: Magdalena Fennig, Paweł Ruszkowski, 

Martyna Przybysz, Karol Prądziński, Magda Borys, Karolina Kropidłowska, Zuzanna Linette, 

Marek Nikel. 



Wieczorek poetycko –muzyczny  
pn. „Cóż wiemy o miłości …”     

     Rok szkolny   2008/2009    



Wieczorek poetycko –muzyczny  
pn. Cóż wiemy o miłości …     

     Rok szkolny   2008/2009    



Wieczorek poetycko –muzyczny  
pn. „Cóż wiemy o miłości …”    

     Rok szkolny   2008/2009    



Wieczorek poetycko –muzyczny  
pn. „Cóż wiemy o miłości  …”    

     Rok szkolny   2008/2009    



Wieczorek poetycko –muzyczny  
pn. „Cóż wiemy o miłości  …”    

     Rok szkolny   2008/2009    



Wieczorek poetycko-muzyczny 
pn. „Cóż wiemy o miłości…”    

     Rok szkolny   2008/2009    

   



Wieczorek poetycko –muzyczny  
pn. „Cóż wiemy o miłości  …”    

     Rok szkolny   2008/2009    



Wieczorek poetycko –muzyczny  
pn. „Cóż wiemy o miłości  …”    

     Rok szkolny   2008/2009    



  MDBS 2007 
 

 

 

Kolejny raz (dokładnie po raz drugi w naszej szkole) obchodziliśmy w październiku 

Międzynarodowy  Dzień Bibliotek Szkolnych.  

 

Hasło tegorocznych obchodów brzmiało: Uczenie wspomagane przez twoją bibliotekę 

szkolną 

 

Informacje  źródłowe na temat MMBS dostępne są na stronie internetowej 

International Association of School Librarianship (IASL) http://www.iasl-

online.org/events/isld/ 

 

 

 
 
 

http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm


 
 
Działania zaplanowane  i zrealizowane  

w ramach MDBS  2007: 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Po prostu czytaj! (10 minut czytania w klasach)  

• Przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek” dla uczniów klas: „0” oraz  nauczania zintegrowanego 

(mała sala  gimnastyczna). 

•  Ogłoszenie wyników konkursów : Projekt zakładki  (technika komputerowa), Plakat o bibliotece 

szkolnej, oraz wręczenie nagród i wyróżnień. 

•  „Świąteczne wypożyczanie” z niespodzianką (biblioteka szkolna). 

 

 Ponadto w bibliotece szkolnej: 

• wystawa książek o różnych krajach i różnych autorów zagranicznych,                                                                   

•ekspozycja prac konkursowych (nagrodzonych i wyróżnionych).      

               

                
                 

 



Fotorelacja z obchodów MDBS   

     Rok szkolny  

2007/2008    



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

 Przedstawienie: 

     Czerwony Kapturek  
  



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

 Przedstawienie: 

     Czerwony Kapturek  
  



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

 Przedstawienie: 

     Czerwony Kapturek  
  



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

 Przedstawienie: 

     Czerwony Kapturek  
  



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

Czerwony kapturek 

(przed i po przedstawieniu) 

         



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

Czerwony kapturek 

(przed  przedstawieniem) 

         



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

Czerwony kapturek 

(przed  przedstawieniem) 

         



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

Czerwony kapturek 

(przed przedstawieniem) 

         



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

Czerwony kapturek 

(podczas przedstawienia) 

         



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

Czerwony kapturek  
(podczas przedstawienia) 

         



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

Czerwony kapturek  

(po przedstawieniu) 

         



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

Czerwony kapturek   
(po przedstawieniu) 

         



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

Czerwony kapturek  

(po przedstawieniu) 

         



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

  Nagrodzeni                           

w konkursach: 

      

 Plakat o bibliotece (SP) 

      Projekt zakładki (Gimnazjum) 

      



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

  Nagrodzeni  w konkursach: 

      

Projekt zakładki (Gimnazjum) 

      



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   
  Nagrodzeni w konkursach: 

      

 Plakat o bibliotece (SP) 

      



  Ekspozycja 

 prac konkursowych na 

MDBS 2007    

 Plakat  promujący bibliotekę i czytelnictwo(SP) 
 
I miejsce – Cezary Piankowski kl. IV a  

II miejsce – Ewelina Szwoch kl. VI b  

III miejsce – Dominika Grabowska kl. IV c  

 
Wyróżnienia:  

Andżelika Każyszka kl. V b  

Julia Macholla kl. IV a  

Krzysztof  Szarmach kl. V c 

  
 
 Projekt zakładki (GIMNAZJUM) 
 
I miejsce – Dariusz Buszman kl. II b gimnazjum  

I miejsce – Dawid Kleinschmidt kl. II b gimnazjum  

II miejsce – Maria Miszczak kl. II b gimnazjum  

III miejsce – Monika Majkowska kl. II d gimnazjum  

  

Wyróżnienia:  

Patryk Kaczmarek kl. IIf  gimnazjum  

Maciej Piankowski kl. Ia gimnazjum  

Anna Haber kl. IIIa gimnazjum 



Fotorelacja z obchodów MDBS 2007   

Świąteczne 
wypożyczanie  
(z niespodzianką) 

         



  MDBS 2006 
 

 

 

W tym roku po raz pierwszy  w naszej szkole) obchodziliśmy w październiku 

Międzynarodowy  Dzień Bibliotek Szkolnych.  

 

Hasło tegorocznych obchodów brzmiało: Czytam, wiem, robię 

 

 

Informacje  źródłowe na temat MMBS dostępne są na stronie internetowej 

International Association of School Librarianship (IASL)  

http://www.iasl-online.org/events/isld/ 

 

 

 
 
 

http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm
http://www.iasl-online.org/events/islm/index.htm


 
Działania zaplanowane  i zrealizowane  

w ramach MDBS  2006: 
  
  

 

 
-Uroczyste przyjęcie uczniów w poczet AKTYWU BIBLIOTECZNEGO. 

 

-Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za udział w konkursie: WIERSZ O BIBLIOTECE. 

 

-Konkurs PIĘKNEGO CZYTANIA (dla klas I-III). 

 

-Konkurs pt.: ZOSTAŃ PRZYJACIELEM KUBUSIA PUCHATKA. 

 

-Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za udział w konkursie: EKSLIBRIS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. 

 

 Ponadto: 
- Przeprowadzanie ANKIET i WYWIADÓW na temat zainteresowań czytelniczych uczniów. 

-Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za udział w konkursie 

 



Fotorelacja z obchodów MDBS   

     Rok szkolny  

2006/2007    



Przyjęcie uczniów w poczet  

Aktywu Bibliotecznego.   

     Rok szkolny 2006/2007     



Piękne czytanie- konkurs na MDBS   

     Rok szkolny 2006/2007     



Piękne czytanie- konkurs na MDBS   

     Rok szkolny 2006/2007     

   
      Miejsce 

 

Klasa 
 

Nazwisko i imię i klasa 

 

I miejsce 

 

I 

II 

III 

 

Dorawa Paweł  Ib 

Błaszczyk Michał IIb 

Paczkowski Marcin IIIc 

 

II miejsce 

 

I 

II 

III 

 

Glińska Justyna Ib  

Święćkowski Adrian IIc 

Stolc Maciej IIIa 

 

III miejsce 

 

I 

II 

III 

 

 Kaszubowska A. Ib 

Kropidłowska Marta IIb 

Kobiela Sandra 

wyróżnienie I 

II 

III 

brak 

Zarembski Krystian IIa 

Chylak Dominika IIc 



Piękne czytanie- konkurs na MDBS   

     Rok szkolny 2006/2007     



Wiersz o Bibliotece- konkurs na MDBS   

     Rok szkolny 2006/2007     



Wiersz o Bibliotece- konkurs na MDBS   

     Rok szkolny 2006/2007     

                              

Nagrodzeni w konkursie 
 

 

     

   I miejsce 

 
 

Każyszka  Andżelika 

 

 

Vb 

 

II miejsce 
 

Alicja Serkowska 

 

     VIa 

 

III miejsce 
 

Sandra Słomińska 

 

     VIb 

 

Wyróżnienie 
 

Margareta  Ruszczyk  

 

      

      Vb 



Exlibris biblioteki szkolnej  
-konkurs na MDBS   

      

Rok szkolny 2006/2007     



     Rok szkolny 2006/2007     

 Ekspozycja 

prac  na grodzonych w konkursie: 
 

Exlibris Biblioteki szkolnej 
( MDBS 2007 ) 

                              

Nagrodzeni w konkursie 
 

 

     

   I miejsce 

 
 
Marcin Paczkowski 
 

 

 
III g 

 

II miejsce 

 
Monika Żak 

 

 

III g 

 

III miejsce 

 
Magdalena Pobłocka 

 

 

III d 

 

Wyróżnienie 

 
Kryspin Kiedrowski 
Toczek Agnieszka 
Kreft Malwina 
Zwara Maja 

 

 

II d 

III g 

II d 

II f 



Zostań przyjacielem Kubusia Puchatka  
-konkurs na MDBS   

     Rok szkolny 2006/2007     



Zostań przyjacielem Kubusia Puchatka  
-konkurs na MDBS   

     Rok szkolny 2006/2007     

                              

Nagrodzeni w konkursie 
 

 

     

   I miejsce 

 
 
Jakub Kożuch 

 

 

II a 

 

II miejsce 

 
Krystian Zarembski 

 

IIa 

 

III miejsce 

 
Seweryn Lemke 

 

II a 

 

Wyróżnienie 

 
Agata Lipińska 
Dominika Sylka  
Laura Szulc 
Julia Trzecińska 

 

II a 

II a 

II b 

II c 



Inne działania podejmowane przez bibliotekę szkolną  

W Y S T A W Y

 

Nie sposób  przedstawić wszystkich działań podejmowanych przez bibliotekę szkolną z różnych 

względów (czasami  z uwagi na zwykły brak wystarczającej dokumentacji), ale warto 

zasygnalizować  jeszcze kilka z nich, takich jak pierwsze spotkanie autorskie z p. M. Musierowicz , 

czytanie bajek dzieciom z zerówki, spotkanie mikołajkowe (niespodzianka) dla uczestników szkolnej 

akcji czytania dzieciom oraz wystawa jubileuszowa na 10 –lecie nadania imienia naszej szkole.   

C Z Y T A N I E

 
  

S P O T K A N I A

 

A U T O R S K I E

 

D Z I E C I O M

 
  O K A Z J O N A L N E

 



Wystawa na jubileusz szkoły 
10-lecie nadania SP nr 6 im. ks. dra B. Sychty   

Rok szkolny 2001/2002      



Wystawa na jubileusz szkoły 
10-lecie nadania SP nr 6 im. ks. dra B. Sychty   

Rok szkolny 2001/2002      



Pierwsze spotkanie  z panią Wandą Chotomską   

     Rok szkolny 2005/2006     



Pierwsze spotkanie  z panią Wandą Chotomską   

     Rok szkolny 2005/2006     



http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/nowa_eng/graf/Olbinski.jpg&imgrefurl=http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/nowa_eng/index.php?page=wizerunek&id=3&usg=__fFHomUfaaYFIi0N8xMB_ezpGvV0=&h=567&w=400&sz=193&hl=pl&start=1&itbs=1&tbnid=EXhSJ5e-AAfV5M:&tbnh=134&tbnw=95&prev=/images?q=ca%C5%82a+polska+czyta+dzieciom&hl=pl&gbv=2&tbs=isch:1


 

Skąd pomysł na kampanię czytania?    

„Gdyby mój dentysta w Waszyngtonie, gdzie mieszkałam przez sześć lat, szybciej 

załatwił poprzedniego pacjenta, być może nie byłoby kampanii „Cała Polska czyta 

dzieciom”!  Przeglądałam w jego poczekalni magazyn „Smithonian” i natrafiłam na 

artykuł o intrygującym tytule: „ 20 minut dziennie to wszystko, czego potrzeba”. 

Wiedziałam, ze czytanie jest ważne, ale nie wpadłabym na pomysł, że dziecku trzeba 

czytać od urodzenia i że nie należy zarzucać wspólnej lektury, kiedy już samo umie 

czytać. Postanowiłam wykorzystać tę ideę w fundacji, którą prowadzę od 1998 r. Naszą 

misją jest krzewienie zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży, i właśnie książka 

znakomicie wpływa na wszechstronny emocjonalny rozwój dziecka. Głośne czytanie 

zaspokaja jego potrzeby na płaszczyźnie psychicznej, umysłowej i moralnej; jest 

doskonałym budulcem więzi między rodzicem a dzieckiem, zdrojem wiedzy i pokarmem 

dla intelektu.” – powiedziała pomysłodawczyni kampanii społecznej „Cała Polska czyta 

dzieciom” Irena Koźmińska 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.polityka.pl/_resource/res/path/e5/41/e541ff83-40b6-4630-b502-99bd519399d2_260x&imgrefurl=http://www.polityka.pl/kultura/237024,1,czytanie-krzepi.read&usg=__i7p-TDNQAvke1P4fwJiaQ1nzwNs=&h=200&w=200&sz=9&hl=pl&start=12&itbs=1&tbnid=fV_AkLW6qxGiZM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=Irena+Ko%C5%BCmi%C5%84ska&hl=pl&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


 
Szkolna akcja 

czytania dzieciom 
w naszej szkole 

W odpowiedzi na apel o czytanie dzieciom, my w naszej szkole, postanowiłyśmy  w roku 

2006 odwiedzać uczniów z „zerówki”. Dzięki przychylności  pani Beaty Toczek, która 

była wychowawczynią tej grupy, czytałyśmy dzieciom książki w ich sali lekcyjnej. 

Gościłyśmy ich  też w bibliotece  szkolnej, prezentując ofertę książek dla dzieci. 
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    Szkolna akcja czytania dzieciom w naszej szkole 

                             Z wizytą u dzieci z zerówki w roku szkolnym 2006/2007.  
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    Szkolna akcja czytania dzieciom w naszej szkole 

                             Dzieci z zerówki z wizytą w bibliotece  ( rok szkolny 2006/2007).  
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Spotkanie Mikołajkowe z uczestnikami szkolnej 
akcji czytania dzieciom!      

W roku szkolnym 2006/2007, po raz pierwszy zorganizowałyśmy w naszej bibliotece 

szkolnej „Spotkanie Mikołajkowe” z uczestnikami  szkolnej akcji czytania dzieciom. Na 

spotkanie w bibliotece zapraszał uczniów MIKOŁAJ z plakatu zamieszczonego na jej 

drzwiach. Zgodnie z nazwą imprezy nie obeszło się bez głośnego czytania. Dziewczęta 

z Aktywu Bibliotecznego czytały wybrane przez organizatorów teksty o tematyce 

gwiazdkowej. Następnie przeprowadzona została pogadanka na temat atrybutów 

Mikołaja . Uroczysty nastrój podkreślały elementy świątecznej dekoracji oraz miła 

niespodzianka w postaci filmu o tematyce świątecznej, pt. „Rudolf czerwononosy”. Było 

też ,oczywiście , małe co nieco” dla każdego uczestnika spotkania. Z relacji uczestników 

imprezy wynikało, że warta jest powtórzenia. 



Spotkanie Mikołajkowe -fotorelacja   

     Rok szkolny  

2006/2007    

   



Spotkanie Mikołajkowe 
z kl. „0” 

 (uczestnikami szkolnej akcji czytania dzieciom)  

     Rok szkolny  

2006/2007    

   



Spotkanie Mikołajkowe 
z kl. „0” 

 (uczestnikami szkolnej akcji czytania dzieciom)  

     Rok szkolny  

2006/2007    

   



Spotkanie Mikołajkowe 
z kl. „0” 

 (uczestnikami szkolnej akcji czytania dzieciom)  

     Rok szkolny  

2006/2007    

   



Spotkanie Mikołajkowe 
z kl. „0” 

 (uczestnikami szkolnej akcji czytania dzieciom)  

     Rok szkolny  

2006/2007    

   



 Kolędnicy z wizytą w bibliotece szkolnej    

     Rok szkolny 2008/2009    

19 grudnia 2008 roku bibliotekę szkolną odwiedzili kolędnicy. Tą miłą niespodziankę sprawili nam  

uczniowie pod opieką p. Beaty Każyszki (opiekunki ówczesnego kółka teatralnego w naszej szkole). 



KOŁO BIBLIOTECZNE  
W ZSP nr 1 w Kościerzynie 

Rok szkolny  2009/2010 

W  pracy biblioteki aktywnie uczestniczą uczniowie skupieni w Kole Bibliotecznym.  Biorą udział   w 

pracach porządkowych i statystycznych, pełnią rolę łączników klasowych, mają dyżury zarówno w 

wypożyczalni jak i ICIM. Ponadto pomagają w przeprowadzaniu imprez czytelniczych. 



 

 

   Struktura koła bibliotecznego            
w ZSP nr 1 w Kościerzynie: 

 

 

Przewodniczący :                Paulina Dziemińska 

 

Z-ca przewodniczącego:     Anna Pazda 

 

Sekretarz:                             Sabina Zembrzuska 

 

Członkowie wewnętrzni:    (dotychczasowi członkowie   aktywu  bibliotecznego      

                                  plus nowi członkowie koła bibliotecznego)          

 

Członkowie zewnętrzni:     (łącznicy klasowi z biblioteką szkolną ) 

 



 

L.p. 
 

Nazwisko i imię 
 

Kl. 

 
1. 

 
Dziemińska  Paulina 

 
Ig/F 

 
2. 

 
Gruchała Klaudia 

 
IVb 

 
3. 

 
Kaszubowska  Aleksandra 

 
IVb 

 
4. 

 
Kentner  Weronika 

 
VIc 

 
5. 

 
Kujach  Aleksandra 

 
IIIc 

 
6. 

 
Niezgoda Maksymiliana 

 
Vb 

 
7. 

 
Pazda  Anna 

 
VIa 

 
8. 

 
Piankowski  Maciej 

 
IIIG/a 

 
9. 

 
Skwierawska  Iga 

 
IIIc 

 
10. 

 
Wojak  Katarzyna 

 
IIG/c 

 
11. 

 
Zembrzuska  Sabina 

 
IIG/c 

 
12. 

 
Ziegert  Żaneta 

 
IG/F 

Lista członków koła bibliotecznego 

 

 



 

Lista łączników klasowych 
(członków zewnętrznych koła 

bibliotecznego) 

SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6 

 

 

Klasa 

 

 

Imię i nazwisko   

 

IVa Dominik  Pałubicki 

IVb Klaudia  Gruchała 

IVc Kacper  Lidzbarski, Maciej  Usarek 

Va Patryk  Bruchman,  Mateusz  Tusk 

Vb Maksymiliana  Niezgoda 

Vc Klaudia  Puzdrowska 

VIa Anna  Pazda 

VIb Agnieszka  Skwierawska 

VIc Dominika  Grabowska,  Adrianna  Wysińska 



Lista łączników klasowych 
(członków zewnętrznych koła bibliotecznego) 

GIMNAZJUM NR 1 

 

 

Klasa 

 

Imię i nazwisko  łącznika 

 

Ia Angelika Mionskowska 

Ib Anna Walczak 

Ic Zuzanna  Bazychowska 

Id Natalia Formela 

Ie Dominika  Liedtke 

If Szymon Strzelka 

IIa Katarzyna  Młyńska 

IIb Szymon  Ruszczyk 

IIc Wiktoria Ramczykowska 

IId Olga Zawadzka 

IIe Paulina  Jakusz 

IIf Patryk Pobłocki 

IIg Natalia  Nowak 



Lista łączników klasowych 
(członków zewnętrznych koła bibliotecznego) 

GIMNAZJUM NR 1 

 

-cd. 

 

Klasa 

 

Imię i nazwisko  łącznika 

 

IIIa Maciej Piankowski 

IIIb Cybula  Bartosz 

IIIc Marta Bielawa 

IIId Karol  Prądziński 

IIIe Klaudia Weier, Karolina Sutor 

IIIf Martyna Przybysz,  Aleksander Wenta 

IIIg Natalia  Ruchniewicz 



 PROGRAM koła bibliotecznego 
 

 

 

Założenia ogólne 

  

Do koła bibliotecznego należą uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, mediami oraz 

działalnością szkolnej biblioteki. Uczestnictwo  w pozalekcyjnej działalności biblioteki szkolnej  

przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dzieci współpracujące z biblioteką 

poszerzają swoją wiedzę o książce, rozwijają swoje różnorodne zdolności (plastyczne, literackie, 

recytatorskie), rozwijają zainteresowania czytelnicze, nabywają praktycznych umiejętności z 

zakresu techniki bibliotecznej. Koło biblioteczne promuje książkę, bibliotekę  

i czytelnictwo. Jest to forma zorganizowania uczniom w sposób pożyteczny i miły ich czasu 

wolnego. 

Zajęcia koła bibliotecznego przewidziane są na dwa  (90`) spotkania w miesiącu, z czego jedna 

godz. lekcyjna jest przeznaczona  na edukację czytelniczą i medialną druga na prace techniczno-

konserwacyjne. W sytuacjach szczególnych, takich jak obchody świąt bibliotecznych (MMBS, 

Tydzień Bibliotek ) lub  w przypadku  imprez bibliotecznych typu Pasowanie na czytelnika, forma 

realizacji zajęć będzie przebiegała w zależności od konkretnych potrzeb).  
  

  



 Regulamin koła bibliotecznego  
 

 

  

  

1.W skład koła bibliotecznego może wchodzić każdy uczeń  ZSP nr 1 w Kościerzynie (od klasy III 

Szkoły Podstawowej nr 6 począwszy, bez względu na osiągane wyniki nauczania). 

2.Dwugodzinne spotkania pozalekcyjne  członków koła z opiekunem odbywają się dwa razy  

w miesiącu. 

3.Uczniowie biorący udział w pracach koła zostaną nagrodzeni. 

4.Uczniowie, którzy nie  wywiązują się z obowiązków, zostaną skreśleni z listy członków. 

5.Przy kole bibliotecznym funkcjonują sekcje: 

sekcja organizacyjno-techniczna  

łączników klasowych  

informatyczna  

imprez czytelniczych  

  

6.  Prace uczniów (członków  dotychczasowego aktywu bibliotecznego) na rzecz biblioteki szkolnej 

w ZSP nr 1 (podczas dyżurów oraz spotkań pozalekcyjnych) reguluje w sposób szczegółowy 

(opracowany przez bibliotekarzy i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły) Kodeks członka aktywu 

bibliotecznego. 

 



Opiekunowie koła bibliotecznego: 

       Barbara Gostomska i Beata Jansen 


