
Biblioteka szkolna uczestniczy w rozwijaniu 

życia kulturalnego uczniów i szkoły. 

 

 

„Biblioteka chroni przeszłość 

 i tworzy przyszłość”.  
                                                M. Gorman 

 

 

Biblioteka jest miejscem, do którego 

przychodzą wszyscy uczniowie.  

Bardzo często spędzają tutaj czas podczas 

przerw i po zajęciach lekcyjnych.  

Dlatego też biblioteka stała się 

miejscem wystaw, różnorodnych 

konkursów, działań kulturalnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszoklasiści składają przysięgę, że będą dobrymi czytelnikami 

 

  W  dniu 15 marca 2013 r. w Bibliotece PSP odbyła się uroczystość „Pasowania 

pierwszoklasistów  na czytelników biblioteki szkolnej”.  

W pierwszej części uroczystości uczniowie obejrzeli spektakl, przedstawiający 

wizytę Ducha Biblioteki wraz z miłośnikami książek i czytania.  

W trakcie przedstawienia przyszli czytelnicy przypomnieli poznane wcześniej na 

lekcji bibliotecznej  zasady poszanowania książek, a następnie złożyli uroczyste 

ślubowanie. Pamiątką tego wydarzenia była kolorowa zakładka, wręczana przez 

Ducha Biblioteki. Na zakończenie spotkania nasi nowi czytelnicy wypożyczyli swoją 

pierwszą książeczkę.  

Uroczystość pasowania  przyniosła wiele radości naszym nowym czytelnikom. 

Uśmiechnięte buzie i mnóstwo pytań, jakie zadawali w trakcie poznawania 

biblioteki, świadczą o dużym zainteresowaniu nowym miejscem oraz książkowymi 

zbiorami, jakie udostępnia biblioteka szkolna.  



„Nawet, jeśli go nie ma…” – uczniowie PSP i PG w spektaklu o Januszu Korczaku 

17 grudnia 2012 r. uczniowie z Aktywu Bibliotecznego PSP i PG zaprezentowali spektakl  

o Januszu Korczaku. Spektakl składał się z kilku scenek, w których uczniowie 

przedstawili poglądy wielkiego pedagoga. 

 

  

 

         Dwa światy – spraw 

małych i dużych… 

Dorośli i dzieci powinni 

zawsze trzymać się 

razem! 



 

Nagrodzony zespół aktorski z klasy II c w PG  

prezentuje się w spektaklu „Groteska” 

 

W dn. 29 maja 2013 r. odbyła się IV edycja „Szkolnych Dni Teatru”,  

w której wzięli udział uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Zespoły 

aktorskie przygotowały przedstawienia teatralne wg własnych pomysłów lub  

w oparciu o scenariusze znanych bajek. Występy aktorów oceniało jury  

w składzie: Olga Nawara przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury  

w Wolanowie, Maria Skórnicka przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury  

w Wolanowie, Elżbieta Aderek przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Wolanowie oraz przewodniczący samorządów szkolnych Zuzanna 

Sobolewska i Patryk Kazała. 

 

Wyżej wymienione jury nagrodziło: 

 

I miejsce zespół aktorów z kl. V a b c – PSP 

I miejsce zespół aktorów z klasy II b PG 

 

W kategorii najlepszy aktor „Złotą Maskę” otrzymali  

Jakub Gutkowski z klasy V c PSP  

oraz  

Klaudia Gajos z klasy II c PG 



 
Nagrodzony zespół aktorski z klas V a b c w PSP  

prezentuje się w przedstawieniu „Mit o Pandorze opowiedziany na nowo”  

 

 
Ha, ha…. Ale super! 

 

  



Biblioteka szkolna służy uczniom 

oraz nauczycielom ZSO – PSP  

i PG poprzez gromadzenie, 

opracowanie i udostępnianie 

zbiorów: książek, czasopism, 

materiałów archiwalnych  

i dokumentów audiowizualnych. 

Biblioteka proponuje także 

atrakcyjną ofertę edukacyjną  

i kulturalną organizując lekcje 

biblioteczne, spotkania autorskie, 

konkursy czytelnicze, plastyczne 

oraz wiele imprez takich jak 

„Cała Szkoła czyta Dzieciom” „Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników”, 

„Szkolne Dni Teatru”, „Mistrz Pięknego Czytania”. Zadaniem biblioteki jest 

promocja literatury i czytelnictwa oraz utrwalanie nawyków uczestnictwa  

w kulturze. Biblioteka współdziała ze środowiskiem lokalnym współorganizując 

imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Wolanów. 

W bibliotece działa Aktyw Biblioteczny, który czynnie uczestniczy  

w udostępnianiu księgozbioru, promowaniu czytelnictwa, w opracowaniu 

gazetek na wystawki, przygotowaniu imprez bibliotecznych. 

 

 

 

BIBLIOTEKA W LICZBACH 

 
Liczba 

czytelników 

Liczba 

woluminów 

Liczba zbiorów 

audiowizualnych 

Liczba 

prenumerowanych 

czasopism 

Nauczyciele 

bibliotekarze 

Biblioteka PSP 

280 8349 90 4 Jolanta 

Prawda 

Biblioteka PG 

317 1786 122 4 Janina 

Laskowska 

 


