
Uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej przygotowali w spektakl pt. WYPADŁO Z KAPELUSZA w 

ramach projektu zaproponowanego przez Sądeckie Koło Polskiego Towarzystwa 

Biblioterapeutycznego pod nazwą FESTIWAL BAJEK "Książkowe moliki". Już od marca odbywały się 

pierwsze spotkania, na których uczniowie zapoznali się z wieloma książkami ze zbiorów biblioteki 

szkolnej, również z tymi pozyskanymi w ramach programu Książki Naszych Marzeń. Następnie w 

grupach utworzono scenariusze wspólnie z wychowawcą panią Ewą Zabrzeską, które zostały 

wplecione przez panią Katarzynę Winiarską - Janur w autorską baśń łączącą legendy warszawską i 

krakowską za pomocą straganu pewnej modniarki sprzedającej zaczarowane kapelusze. Przez dwa 

miesiące dzieci świetnie bawiły się tworząc scenki dramowe do opowieści , wspólnie z rodzicami 

przygotowując stroje i dekoracje i ucząc się śpiewać i tańczyć. Zadebiutowali już 1 czerwca przed 

własną publicznością na hali sportowej, traktując występ jak próbę generalną, w czasie NOCY 

BIBLIOTEK dokonali autokorekty niektórych scen, bawiąc znakomicie swoich rodziców, a finałem 

projektu był występ w sądeckim ratuszu 8.06.2016. 

Patronat honorowy nad imprezą  podsumowującą projekt sprawował: pan Jacek Krupa – Marszałek 

Województwa Małopolskiego oraz pan Ryszard Nowak—Prezydent Miasta Nowego Sącza,natomiast 

Patronat Medialny objęła : Nasza Telewizja Sądecka. Było to wydarzenie niezmiernie ważne dla dzieci 

z Paszyna, gdyż zaprezentowali swoją sztukę przed publicznością liczącą ponad sto osób i sami 

również mogli obejrzeć przedstawienia przygotowane przez świetlice środowiskowe, świetlicę 

integracyjną, do której uczęszczają również romskie dzieci oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8. 

Projekt był czasochłonny i niezmiernie absorbujący, jednak efekt był zaskakujący. Wszyscy widzowie z 

uwagą wsłuchali się w przesłania jakie niosły te prezentacje, wyciągając wniosek, że CZYTANIE JEST 

WAŻNE i WOLNO CZYTAĆ , chociaż współczesny świat niesie ze sobą mnóstwo przeszkód. 

Dowiedzieliśmy się również sporo o biblioterapii od konferansjerów festiwalu, Soni i Dominika - i 

warto tu nadmienić, że Sonia Miczołek to gimnazjalistka naszej szkoły, która z pasją opowiadała o 

swoich zainteresowaniach literaturą fantazy. Zapraszamy do obejrzenia mini fotorelacji i relacji 

telewizyjnej na ntvsadecka.pl 
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