
Laureaci konkursów bibliotecznych

 zorganizowanych z okazji 

Października – Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek

Szkolnych.

Gratulujemy Wszystkim Czytelnikom, 

którzy włączyli się w zorganizowane wydarzenia - konkursy i akcje

biblioteczne, a w szczególności laureatom prac literackich, plakatów

oraz najaktywniejszemu czytelnikowi w miesiącu październiku.

 KONKURS NA PRACĘ LITERACKĄ DLA UCZNIÓW KLAS  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY  :

I miejsce:  Pola Wójcikowska, klasa 6 c

II miejsce: Nikoletta Artymiak, klasa 8 b

III miejsce: Igor Siwek, klasa 4 b

(Poniżej  proponujemy  lekturę  świetnego  opowiadania  naszej  zwyciężczyni.
Pozostałe prace publikowane będą w zakładce: biblioteka- wydarzenia miesiąca).

Pola Wójcikowska

Klasa, VI c

„ W krainie bajek”

W  październikowy,  szkolny  dzień  zachęcony  propozycjami  obchodów

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,  postanowiłem zajrzeć do naszej czytelni.

Oniemiałem ze  zdziwienia  –  między  półkami  stał  Harry  Potter,  trzymał  w  ręku  złotą  kulę

i recytował ,,Pana Tadeusza”. 



Po chwili z kuli wyskoczył  Alladyn,  który zabrał mnie na latającym dywanie wprost do Alicji

z Krainy Czarów.  Nie miałem pojęcia, że jest tam taki piękny i pełen magii tajemniczy ogród,

a pośrodku niego stół, przy którym można wypić herbatkę z Królewną Śnieżką i jej siedmioma

krasnoludkami.

Nie minęła chwila, jak na bezchmurnym niebie dostrzegłem kolejną znajomą postać- to Piotruś

Pan, który także postanowił pokazać mi okolicę z lotu ptaka. Po dłuższym namyśle powiedział,

że  kolejnym  celem  wycieczki  jest  spotkanie  z  przemiłą  Dorotką  z  Krainy  Oz,  drwalem

i tchórzliwym lwem. Własnym oczom nie wierzyłem w ten cały świat bajek, w którym nagle się

znalazłem. 

Dorotka zaprosiła mnie na obiad do sławnej restauracji księżniczki i żaby, a raczej księżniczki

Tiany  i  księcia  Naveen-  było  pysznie.  Już  wtedy  dostrzegłem  przez  okno  wysoką  wieżę

w środku gęstego lasu. Musiałem poznać to miejsce, więc pobiegłem nie spodziewając się, że to

jest dom kolejnej książkowej postaci- Roszpunki. Nigdy wcześniej nie widziałem tak pięknych,

długich  włosów  zaplecionych  w  warkocz.  Tak  wiele  się  działo,  że  potrzebowałem  uspokoić

emocje i zastanowić się nad tym, co mnie właśnie spotkało: krainy z bajek, postaci z książek,

złota kula, latający dywan, co jeszcze mogłem tego dnia przeżyć?

Najlepszym źródłem wiedzy od zawsze były książki-  tak więc sądziłem, że odpowiedź

na wszystkie moje pytania, tam właśnie znajdę. 

Roszpunka wskazała mi drogę do pewnego zamku, gdzie książek jest bez liku, a bibliotekarka

z pewnością pomoże znaleźć mi to, czego szukam. To zamek pięknej i bestii, a bibliotekarką

nie był nikt inny, jak Bella- urocza i mądra dziewczyna. Od razu znaleźliśmy wspólny język

i wspólnie zaczęliśmy czytać kultowe bajki i wiersze znane mi z dzieciństwa: „Jaś i Małgosia”,

„Samochwała”, „Brzydkie kaczątko”, „Czerwony Kapturek” i wiele innych. 

Po dniu pełnym wrażeń i przygód byłem tak zmęczony, że postanowiłem przenocować u śpiącej

królewny.  Kiedy rankiem się obudziłem jakież było moje zdziwienie,  widząc,  że jestem, nie

gdzie indziej, jak we własnym łóżku. 

Nie wiem na ile to, co się wydarzyło, było snem, a na ile jawą, ale jedno jest pewne- byłem

w cudownym i bajecznym świecie, z którego nigdy się nie wyrasta. To świat bajkowych marzeń.

 KONKURS  DLA  KLAS  I  –  III  NA  PLAKAT  PROMUJĄCY  ULUBIONĄ
KSIĄŻKĘ. 



I miejsce:  Malwina Czajkowska, klasa 2 c

KONKURS  NA  NAJAKTYWNIEJSZEGO  CZYTELNIKA  W  MIESIĄCU
PAŹDZIERNIKU  -  ucznia,  który  wypożyczył najwięcej  książek  i  je
przeczytał. 

ZWYCIĘZCA:
Jakub Dzierka, klasa 3 c

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w bezpiecznym terminie i okolicznościach.
O ich odbiorze poinformujemy osobiście. 


