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Groteska przed Dniem Nauczyciela 

Czy ten pan i pani są nauczycielami,  

czy ta pani jeszcze uczyć chce? 

Ona jest jak podwiędły kwiat, 

a on ma szkła grubachne dwa. 

Czy ten pan i pani są nauczycielami,  

czy ta pani jeszcze uczyć chce? 

Głowy opuszczone i twarze zamyślone,  

trudny rok dla nich znowu zaczął się. 

Ona jest jak bez skrzydeł ptak, 

on wygląda jak stuletni wrak. 

Po co pan i pani ślęczą wciąż nad zeszytami 

i bez przerwy poprawiają je? 

Oczy podkrążone i nerwy rozdrażnione,  

choć zwątpieniu nie poddają się. 

Tak, ten pan i pani są nauczycielami, 

już nie pytaj o to więcej mnie. 

Zazdroszczą im wakacji i płatnych delegacji, 

lecz zamienić się z nimi nie ma kto. 

Wszak ten pan i pani są pracy swej oddani 

i od rana co dzień trudzą się, 

lecz minister każe, więc niosą szkole w darze 

prezent z najpiękniejszych młodych lat 
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R e k o m e n d a c j e 

 
Literatura pamiętnikarska od 

lat cieszy się dobrą sławą i ma wierną 

publiczność czytającą. Zwracam 

uwagę Państwa na dwa 

WYDARZENIA, właśnie tak 

zaakcentowane, bo na wyjątkową 

uwagę oba zasługują. O oba tytuły 

postarało się krakowskie 

<Wydawnictwo Literackie> 

1) Jarosław Iwaszkiewicz, 

Dzienniki T.1-2 : 1911-1963. Długo 

oczekiwana publikacja diariusza 

Iwaszkiewicza, dla jednych geniusza 

pióra, dla innych oportunisty, prezesa 

ZLP uwikłanego w układy z władzą. 

W tekście ogromne partie życia 

prywatnego i rodzinnego pisarza; 

relacje z rozlicznych podróży; 

refleksje na temat środowiska 

literackiego 

2) Sł awomir Mrożek, 
Dziennik – tom I z 
zaplanowanych trzech obejmuje 
lata 1962-1969. To czas kiedy 
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Podpowiedzi warsztatowe 

Po raz dwunasty bibliotekarze szkolni będą 

obchodzić branżowe święto – październikowy 

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK 

SZKOLNYCH. Nadano mu hasło: „Różnorodność, 

energia, wyzwania – oto biblioteka szkolna”. Na 

pewno warto i na pewno trzeba promować swoją 

pracę zawodową i swoją szkolną bibliotekę. 
*   *   *   *   * 

Trwa obchodzony na całym 

świecie 2010 ROK CHOPINA. 

Biblioteka Pedagogiczna zgro-

madziła materiały mogące 

wspomóc zaplanowanie i prze-

prowadzenie zajęć szkolnych 

i innych poświęconych naszemu 

największemu kompozytorowi 

*   *   *   *   * 
Podobnie trwa 2010 Rok Marianny 

Orańskiej ustanowiony na Dolnym Śląsku, 
szczególnie świętowany w naszym powiecie. 
Biblioteka dysponuje materiałami pro-
mocyjnymi niezbędnymi w przygotowaniu 
różnego rodzaju wydarzeń związanych 
z niderlandzką księżniczką, właścicielką 
dóbr kamienieckich 

*   *   *   *   *  
W piątek, 5 listopada Koło Przyjaciół 

Biblioteki Pedagogicznej „Libra” zaprasza 

na kolejną muzyczną wieczornicę. Tym razem 

jej temat wyznacza pora roku – j e s i e ń! 

Zachęcamy nauczycieli i ich uczniów do 

zaprezentowania się na scenie ZOK-u oraz do 

wspierania wykonawców uwagą  i oklaskami. 

 

Wybrane nowości: 

1) Edukacja dzieci sześcioletnich 

w Polsce, red. D. Waloszek, Zielona Góra 

2005 Uniw. Zielonogórski 

2) Edukacyjne konteksty rozwoju 

dziecka w wieku wczesnoszkolnym, red.  K. 

Kusiak i in. Lublin 2009 UMCS 

3) M. Karwatowska, Uczeń w świecie 

wartości, Lublin 2010 UMCS 

4) W. Kowalski, Wioski Dziecięce SOS 

w świecie i w Polsce, Kraśnik 1999 

5) P. Bąbel, M. Wiśniak, Jak uczyć, 

żeby nauczyć, Warszawa 2008 WSiP 

6) J. Święcicka, Trening koncentracji 

dla uczniów, Warszawa 2009 Difin 

7) E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz, 

Edukacja zdrowotna, Warszawa 2009  

8) J. Wycisk, B. Ziółkowska, Młodzież 

przeciwko sobie, Warszawa 2010 Difin 

9) Kobiety we współczesnej Europie, 

red. M. Musiał-Karg, Toruń 2009 

10) Różne spojrzenia na przemoc, red. 

R. Szczepanik i J. Wawrzyniak, Łódź 2008  

 

Public relations w bibliotece 

Została rozbudowana strona 

internetowa biblioteki (verte → 

kontakt). Administrator strony 

będzie ją systematycznie uzupełniał 

o nowe treści wynikające z co-

dziennej pracy biblioteki. Serdecznie 

zapraszamy do korzystania ze 

wzbogaconego serwisu. Internauta 

znajdzie tam wszystkie potrzebne 

informacje: zmiany w godzinach 

otwarcia, kalendarium roboczych 

sobót, relację z wydarzeń, adres 

internetowy katalogu bibliotecz-

nego i baz bibliograficznych, wykaz 

prenumerowanych czasopism, boga-

ty, ilustrowany materiał o dziejach 

biblioteki od 1952 roku; opis działań 

koła „Libra” oraz inne wiadomości. 


