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uczniowie klasy piątej wzięli udział  

w Detektywistycznej Nocy 

Bibliotek, realizowanej w tym roku 

pod hasłem „To musi się powieść”. 

Wydarzenie nawiązywało  

do cyklicznej akcji – Nocy Bibliotek, którą w 2015 roku zainicjowały: 

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Biblioteka Narodowa przy wsparciu Fundacji 

ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Celem podjętych działań była 

promocja lokalnych bibliotek  - szkolnej i publicznej - jako 

najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami  

i bezpłatną ofertą.  

Przygoda rozpoczęła się o godzinie osiemnastej przed szkołą, 

gdzie piątoklasiści poznali dwóch przewodników. Detektywi objaśnili 

zasady gry, która odbyła się na terenie Szczawina i wiązała się  

z odnalezieniem wielu kopert z rymowanymi zagadkami. 

Wydedukowanie właściwej odpowiedzi skutkowało pokonaniem 

kolejnego etapu. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem włączyli się  

w wykonanie poszczególnych zadań. Warto nadmienić, że jednym  

z nich było dokonanie poprawnej resuscytacji pod okiem strażaków 

OSP. Młodzież przekonała się, że nie jest to łatwe, ale zawsze warto 

podejmować trud ratowania innego człowieka. Grupa,  

z wykorzystaniem latarek, sprawnie pokonała następne odcinki,  

aż w końcu dotarła w okolice Gminnej Biblioteki Publicznej.   

Tam odkopała puszkę z kolejnymi 

poleceniami i wykonała szereg 

sprawnościowych zmagań. W końcu 

udało się wejść do pomieszczeń 

biblioteki, ale i tam czaiły się 

literackie zagwozdki. Na szczęście 

piątoklasiści poradzili sobie z nimi  

i odnaleźli klucz do skarbu, którym 

okazała się teatralna maska. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sceniczne warsztaty poprowadzone przez aktorów  

Teatru Form Wielu – następny punkt programu, sprawiły wszystkim 

wiele radości połączonej z intensywnym wysiłkiem intelektualnym.  

Aby zbilansować utracone podczas marszu i rozwiązywania zadań 

kalorie zjedzono ciepłą pizzę, po czym obejrzano film.  

Z satysfakcją można powiedzieć, że wszystko się powidło! 

Dopisali uczniowie, pogoda, dobre nastroje i zapał do działania.  

Wyjątkowa Noc z pewnością posłużyła wymianie myśli i integracji. 

Dziękujemy pani dyrektor Monice Cichońskiej i innym pracownikom 

Gminnej Biblioteki Publicznej za inicjatywę i obecność, 

wychowawczyni - p. Marcie Zaworze za opiekę, zaś Rodzicom  

za otwartość i życzliwość. 

 


