
W  dniach 3.06.2016 – 04.06.2016 w Zespole Szkół w Paszynie odbyła się impreza 
NOC  W BIBLIOTECE w ramach ogólnopolskiej akcji NOC  BIBLIOTEK   pod hasłem : 
WOLNO CZYTAĆ. Celem tego wydarzenia była  promocja czytelnictwa i bibliotek, 
pobudzanie aktywności twórczej oraz  integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży. 
Uczestnikami tej imprezy byli uczniowie kl. 3  Szkoły Podstawowej oraz gimnazjum jak 
i również rodzice. Głośne czytanie w bibliotece szkolnej  wiersza Danuty Wawiłow pt. 
„Szybko, szybko” rozpoczęło naszą noc bibliotek. Rozmawialiśmy również o przeczytanych 
przez uczniów książkach pozyskanych w ramach akcji KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ. 
Dzieci wymieniały się opiniami i zachęcały do przeczytania kolejnych tytułów. Następnie 
przygotowaliśmy się do happeningu pod hasłem tegorocznej akcji: WOLNO CZYTAĆ. 
Przygotowaliśmy transparenty  i balonowego czytelnika  propagującego czytelnictwo, a także 
okrzyki, które później pomagały nam zachęcać mieszkańców Paszyna do czytania. Następnie 
odbyły się zajęcia artystyczne pobudzające kreatywność i inwencję twórczą dzieci – 
malowaliśmy pamiątkowe kamienie, wymyślaliśmy hasła, odgrywaliśmy scenki dramowe 
i miniatury teatralne oraz  improwizacje teatralne pod hasłem WYPADŁO Z KAPELUSZA. 

Mnóstwo radości przysporzyła parada  postaci bajkowych i happening, który wędrując po 
paszyńskich dróżkach namawiał mieszkańców do czytania. Przemaszerowaliśmy 
z transparentami promującymi czytelnictwo  przez  Paszyn i trafiliśmy do sali gimnastycznej. 

Tam zaplanowaliśmy KSIĄŻKOWY MARATON SPORTOWY. Miały być gry i zabawy 
sportowe w grupach – rozgrywki i konkurencje powiązane tematycznie z bohaterami książek 
dla dzieci, jednak pogoda była tak piękna, że dzieciaki wymyśliły mistrzostwa piłki nożnej 
krasnoludków Królewny Śnieżki i ze śpiewem wyruszyły na boisko. Rodzice przygotowali 
piknik na trawie, więc zjedliśmy wspólny posiłek na świeżym powietrzu. Kolejnym punktem 
imprezy było rozpropagowanie akcji prowadzonej przez bibliotekę szkolną : WYMIEŃ SIĘ 
KSIĄŻKĄ. Wymiana książkowa pod gwiazdami odbyła się o zmierzchu i trwa nadal. 
Biblioteka zaprasza do wymiany przeczytanych lub „nietrafionych” książek na nowe tytuły, 
w myśl zasady „ile przyniesiesz – tyle wyniesiesz”. Jest to akcja stała i w pomieszczeniu 
biblioteki szkolnej znajduje się specjalnie wyznaczone miejsce. W mroku i przy świecach 
słuchaliśmy opowieści o tym jak Krzyś wyzwolił swoich rodziców od wiedźmy, która 
zabierała im czas. Utracony czas powodował, że wszystko musimy robić szybko, szybko, 
a dorosłym brakuje czasu dla dzieci. Natomiast my mieliśmy mnóstwo czasu. Koło północy 
zdmuchnęliśmy świece i udaliśmy się do spania. Przygotowane wspólnie z rodzicami miejsca 
noclegowe kusiły snem, więc nie wszyscy przetrwali maraton filmowy. Usypiały nas filmy: 
„Madagaskar” i   „W pustyni i w puszczy” oglądany  z okazji roku Sienkiewicza. Nad ranem 
wspólne przygotowanie śniadania i uporządkowanie sali zajęło nam sporo czasu. Pełni 
wrażeń ale też trochę zmęczeni wróciliśmy do domu. Następna NOC BIBLIOTEK za rok ! 
I pamiętajmy, że WOLNO CZYTAĆ! Czas znajdziemy na to zawsze! 
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wiersz Danuty Wawiłow "Szybko, szybko". 

Bo wolno wolno  czytać :-) 

 

Szybko 

Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj! 
Szybko, szybko, stygnie kawa! 
Szybko, zęby myj i ręce! 
Szybko, światło gaś w łazience! 
Szybko, tata na nas czeka! 
Szybko, tramwaj nam ucieka! 
Szybko, szybko, bez hałasu! 
Szybko, szybko, nie ma czasu! 

Na nic nigdy nie ma czasu? 

A ja chciałbym przez kałuże 
iść godzinę albo dłużej, 
trzy godziny lizać lody, 
gapić się na samochody 
i na deszcz, co leci z góry, 
i na żaby, i na chmury, 
cały dzień się w wannie chlapać 
i motyle żółte łapać 
albo z błota lepić kule 
i nie spieszyć się w ogóle... 

Chciałbym wszystko robić wolno, 
ale mi nie wolno? 

 

 

WOLNO CZYTAĆ 


