
 

 

UWAGA, MIESZKAŃCY GMINY! ZACZYNAMY ODLICZANIE! 

Ruszamy z naszą akcją:  
 

„PODZIELMY SIĘ KSIĄŻKAMI – TYMI, Z KTÓRYCH WYROŚLIŚMY  

LUB TYMI, KTÓRE DOPIERO ZAKUPILISMY W KSIĘGARNI” 
 

Kochani, 

od dziś, czyli od 9 lutego 2022 r. rozpoczynamy w naszej szkole wielką akcję 

zbierania książek nowych i używanych; ulubionych i tych, po które już nie sięgamy!  

Gromadzenie książek w przyzwoitym stanie i nadających się do czytania       potrwa 

do 30 kwietnia 2022 r.  

Od Was, dzieci i młodzież oraz dorośli, zależy, czy nasz wspaniały projekt 

pt. „Książkobranie” odniesie sukces na miarę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

Caritas Dzieciom, czy też Szlachetnej Paczki!  

My gorąco wierzymy, że z Waszą pomocą tak się stanie. Już wielokrotnie daliście się 

poznać z tej dobrej, szczodrej strony. Jesteśmy przekonani, że tym razem będzie 

podobnie!   
 

Ważne:  

Uczniowie, ofiarując do naszego projektu książki, mogą sobie przy tej okazji podreperować oceny 

z zachowania.       Jednocześnie zyskają coś więcej – wdzięczność wszystkich mieszkańców, którzy 

lubią czytać, a także tych, którzy tę pasję dzięki naszemu projektowi dopiero odkryją.   
 

Nagrody dla zaangażowanych:  

Dla tych, którzy dostarczą najwięcej książek do naszej szkoły, czekają ciekawe i kulturalne nagrody.  
 

O naszym projekcie: 

„Książkobranie” to projekt polegający na zorganizowaniu łatwo dostępnych miejsc wymiany 

książek dla mieszkańców naszej gminy. W celu zapełnienia naszych „napowietrznych” 

biblioteczek rozpoczynamy właśnie zbiórkę książek.  

Jeszcze raz zapraszamy wszystkich chętnych: dzieci, młodzież i dorosłych do podzielenia się 

książkami z innymi. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Przynośmy książki, z których wyrośliśmy, i te, 

które być może nie do końca przypadły nam do gustu. W końcu – jak mówi przysłowie – „każda 

potwora znajdzie swojego amatora”.  

Z wdzięcznością przyjmiemy każdą książeczkę, którą będzie można przeczytać od przysłowiowej 

deski do deski (czyli posiada wszystkie strony i wygląda w miarę przyzwoicie      )  
 

Więcej na temat naszego projektu i pozyskanych dotychczas książek:  

http://www.zspbachowice.pl 
 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej akcji 

 

Organizatorzy:  
 

Janina Jezierska, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, a także wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej 
w Bachowicach.  
 

Łucja Kucia-Supron, nauczycielka języka polskiego i doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Bachowicach.  


