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Wygrali tysiąc książek
06.12.2017.

CHOSZCZNO. Trudno w to uwierzyć, ale już w najbliższy czwartek do Sławęcina trafi aż tysiąc nowiutkich
książek. A dokładniej Empik przywiezie je do biblioteki Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Sławęcinie. &ndash; Jesteśmy przeszczęśliwi, bo walczyliśmy na ten sukces jak lwy &ndash; cieszy się
DOROTA IGNASIAK. Tłumaczy, że jej szkoła zajęła piąte miejsce w internetowym konkursie
zatytułowanym &bdquo;Tysiąc powodów by czytać&rdquo;. W nagrodę mogli wybrać tysiąc nowiutkich
tytułów.

Przypomnijmy, że dokładnie rok temu bardzo mocno emocjonowaliśmy się
internetowym konkursem &bdquo;Wsparcie dla bibliotek&rdquo;, który również
organizował Empik. Wówczas w pierwszej dziesiątce uplasowała się
biblioteka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie. Już w styczniu tego,
roku główna animatorka tego przedsięwzięcia BARBARA GRZEJSZCZYK
wraz z uczniami odbierała nagrodę, czyli tysiąc nowiutkich woluminów.
Wówczas podkreślaliśmy, że w powojennej historii choszczeńskiego
bibliotekarstwa nie było takiej chwili, w której, za jednym razem
przybyło aż tyle pachnących jeszcze farbą drukarską książek.
Okazuje się, że w niespełna rok po tym wydarzeniu podobna porcja lektur
trafi do biblioteki Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. Jak do tego doszło
opowiada nauczycielka matematyki DOROTA IGNASIAK (na zdjęciu, z prawej). &ndash; O tym, że
Empik organizuje internetowy konkurs zatytułowany &bdquo;Tysiąc powodów by
czytać&rdquo; poinformowała nas nasza bibliotekarka KRYSTYNA LEŚNIAŃSKA.
Ważne w tym wszystkim było to, że tym razem adresowany był również do
szkół podstawowych, które mają mniej niż 100 dzieci, czyli m.in. takich
jak nasza.
Natychmiast podjęliśmy decyzję, że spróbujemy powalczyć i na początek
zdecydowaliśmy, iż wizytówką naszego działania będzie patronka naszej
szkoły, a dokładniej dobrze nam znana bajka &bdquo;O krasnoludkach i sierotce
Marysi&rdquo;.
Plastyczną część żywego plakatu zaaranżowały AGNIESZKA PLUTA i IZABELA LISIECKA,
ale ważne jest to, że już na tym etapie bardzo aktywnie w ten projekt
zaangażowały się również mamy naszych dzieci &ndash; nauczycielka chwali je za
pięknie uszyte stroje. Wspomniany plakat ilustruje tytułowa fotografia,
a pani Dorota dodaje, że było przy tym też dużo zabawy. Dziękuje mamom,
ale specjalne ukłony kieruje także do pracowników Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Choszcznie, którzy podarowali
im widoczne na zdjęciu zwierzątka. Dodajmy, że rolę widocznej na zdjęciu
sierotki Marysi wcieliła się AURELIA SZYMAŃSKA, natomiast w postacie krasnoludków (od lewej):
MICHALINA ZYLAK, VIKTORIA PRZYTUŁA, ERYK BALIK, FILIP JARZĄB i JULIA KLEJNA.
- Emocji, które towarzyszyły samemu przebiegowi konkursu, a dokładniej
procesowi głosowania nie da się opisać w dwóch słowach. Były takie dni,
że byliśmy na drugim, a nawet pierwszym miejscu, ale trafiały się też
chwile, że zaglądało nam w oczy widmo porażki &ndash; podkreśla, że w
konkursie nagrodzonych miało być tylko pięć szkół z największą ilością
głosów. Na szczęście finał okazał się dla nich bardzo szczęśliwy, bo
ostatniego dnia głosowania, o północy okazało się, że wynik 13847 daje
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im piąte miejsce. &ndash; Tak naprawdę przez ostatnie trzy dni w ogóle nie
spaliśmy, bo sami głosowaliśmy, bo szukaliśmy wszelkiego rodzaju pomocy &ndash;
podkreśla, że dziś dziękuje tym wszystkim, którzy wówczas ich wsparli.
- Przez ostatnie trzy dni głosowania czuło się ogromne napięcie. Na
dodatek po zakończeniu głosowania, czekaliśmy jeszcze kilka dni na
ostateczną weryfikację oddanych głosów. Jak usłyszeliśmy ostateczny
werdykt, to najpierw poczułam ogromną satysfakcję, a potem złapałam za
telefon. Głównie po to, aby się pochwalić i podziękować za pomoc &ndash;
komentuje dziś MARIA STRZELCZYK. Liczy na to, że w nagrodzie
znajdą się również wszystkie części &bdquo;Dziennika cwaniaczka&rdquo;. Z kolei
MARCEL CHLIP akcentuje regionalny patriotyzm. &ndash; Zachodniopomorskie
górą!!! &ndash; cieszy się, że kolejna szkoła z naszego regionu wygrała tysiąc
książek. Tu dodajmy, że w konkursie startowało 1500 szkół.
Dziś w szkole jeszcze większe podniecenie, bo już jutro w południe Empik
dostarczy im zasłużoną nagrodę. O tym, że nie odbędzie się to w sposób
zwyczajny, w imieniu Empiku przekonuje ANNA ROCŁAWSKA. - Jutro
przed południem na ulicach Choszczna pojawią się aktorzy, którzy
ogłaszać będą wszystkim o sławęcińskim sukcesie. Warto na nich zwrócić
uwagę, bo przy okazji rozdawać będą również książki. Ja szczególnie
zapraszam w południe do szkoły w Sławęcinie, bo tam naprawdę będzie się
dużo działo &ndash; zapewnia, że emocji nie zabraknie. My również zapraszamy,
bo jesteśmy chyba jedyną gminą w Polsce, do której w ciągu roku trafia
dwa tysiące nowych książek, wartych około 80 tys. zł. I na koniec kilka
słów od Empiku, czyli patrona tej akcji.
Akcja &bdquo;Tysiąc powodów by czytać&rdquo; to element szeroko zakrojonego programu
wspierania czytelnictwa wśród dzieci i ma na celu wciąganie
najmłodszych w fascynujący świat literatury. Dziesięciu bibliotekom,
wyłonionym w głosowaniu internetowym, Empik przekazuje po 1000 wybranych
przez nie książek. W spełnieniu czytelniczych marzeń uczniów pomagają
uczestnicy programu Mój Empik. Każda transakcja dokonana przy użyciu
karty w salonach Empik lub na empik.com stanowi cegiełkę na rzecz akcji
wsparcia bibliotek szkolnych.
Tadeusz Krawiec

PS. o Podsumowaniu akcji z poprzedniego roku w Jedynce przeczytacie w artykule "Temat na książkę z
numerem 1001"
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