Randka z książką
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
Wisława Szymborska
8 marca 2018 roku w czytelni biblioteki szkolnej odbyła się uroczystość poświęcona książce
i czytaniu - „Randka z książką”.
Tego dnia czytelnia zamieniła się w klimatyczną kawiarnię, gdzie można było napić się
ciepłej herbaty, zjeść babeczkę, posłuchać romantycznej muzyki, porozmawiać.
Z tej okazji czytelnicy odwiedzili nas wyjątkowo licznie, byli w odświętnych strojach, tak jak
na randkę przystało. Jednak w centrum zainteresowania była książka i to właśnie jej
poświęciliśmy najwięcej uwagi.
Każdy z uczniów przybyłych na spotkanie mógł wypożyczyć sobie książkę- niespodziankę,
zapakowaną jak prawdziwy prezent. Wiązało się to z tym, że nie wiadomo było, kto jest jej
autorem i jaki jest jej tytuł. Dopiero po rozpakowaniu w domu okazywało się, co kryje się pod
ozdobnym papierem. Dodatkowo wśród książek znajdowały się prawdziwe niespodzianki.
Można było trafić na słodką bombonierkę zamiast książki.
Spotkanie z książką było też pretekstem do dyskusji, o tym jakie są walory czytania, jak
wygląda stan czytelnictwa Polaków i dlaczego warto pielęgnować w sobie nawyk czytania.
Do tej rozmowy włączyła się klasa II E, która wysnuła z raportu o stanie czytelnictwa
Polaków przygotowanego przez Bibliotekę Narodową , ciekawe wnioski.
Dodam jeszcze, że w naszą czytelniczą akcję chętnie włączyli się nie tylko uczniowie, ale
i nauczyciele – z Dyrekcją naszej szkoły na czele.
Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Pokazaliście tym, że nie należycie do tej niechlubnej
większości, która deklaruje, że niczego nie czyta. Udowodniliście, że wspólnie możemy
zrobić coś ciekawego w naszej szkole.
Szczególne ukłony w kierunku uczniów najbardziej zaangażowanych w organizację naszej
„randki”: Tomasza Olszewskiego, Moniki Liżewskiej, Sebastiana Obryckiego, Karola
Komorowskiego, Eweliny Tomaszczyk, Tomasza Dęby i Karola Ramotowskiego.
Z czytelniczym pozdrowieniem
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