LEGENDY POLSKIE
Każdy naród ma swoje legendy. Należą do niego zarówno kraj, jak i góry,
doliny,
w których żyje. Kiedyś legendy nie były zapisywane, a przetrwały dzięki temu,
że z pokolenia na pokolenie były opowiadane. Często rzeczywistość wydawała
się gawędziarzom nudna, dlatego utrwalali swoje opowieści, a bohaterom
przypisywali niesamowite siły. Wiele legend odnosi się do prawdziwych
wydarzeń historycznych. Tyle już pokoleń chętnie słucha tych opowieści i my
również z ogromną przyjemnością ich wysłuchaliśmy.
15 listopada 2017 r. w bibliotece naszej szkoły odbyło się spotkanie pod
hasłem: „Legendy naszego dzieciństwa” dla uczniów klas trzecich, przedszkola
oraz laureatów konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać z legendy –
praca inspirowana przeczytaną lekturą”.
Spotkanie to uatrakcyjniło przybycie zaproszonych gości:
• A. Chmiel – przewodnicząca KGW - Wieprz;
• L. Brączek – członkini KGW - Wieprz;
• W. Drewniak – przedstawiciel OSP w Wieprzu;
• A. Mrowiec – nauczyciel.
Na spotkaniu uczniowie wysłuchali następujących legend: „Kwiat Paproci”,
„O śpiących rycerzach w Tatrach”, „O poznańskich koziołkach”, „Pani
Twardowska”, „Jak to ze smokiem Wawelskim było”, które z pewnością każdy
z nas pamięta z własnego dzieciństwa. Należy wspomnieć także o prezentacji
multimedialnej pt. „Pani Twardowska, która zaprosiła wszystkich uczestników
w fascynującą podróż do niezwykłego, magicznego świata, w którym wszystko
jest możliwe.
Ze spotkania czytelniczego wszyscy uczestnicy wyszli uśmiechnięci,
zadowoleni, a także obdarowani drobnymi upominkami, dyplomami
i nagrodami.
Biblioteka szkolna zaprasza do korzystania z szerokiego zbioru legend nie tylko
polskich ale i europejskich, które znajdują się w naszych zbiorach. Trafiły tu
z różnych zakątków naszego kraju. Warto czytać, by poznać polską, europejską
historię i kulturę, by zachwycać się naszymi dziejami i czerpać z ich bogactwa.
Czy jesteście gotowi na tą wspaniałą przygodę?
Organizatorzy spotkania składają podziękowania zaproszonym gościom za
przybycie i podjęte działania na rzecz szerzenia kultury czytelniczej wśród
dzieci i młodzieży w naszej placówce.
Organizacja przedsięwzięcia: A. Micherda, A. Jakubiec oraz nauczyciele
współpracujący: U. Stolarczyk, T. Biela, J. Brandys, I. Knapek, P. Dyrlaga, M.
Janota, M. Wawrowska.

