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WRZEŚNIOWE DATY 

 

01.września 1939 r.  rozpoczęła się II wojna światowa.  
 

O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” 

rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na 

terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 

żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka 

Dąbrowskiego. Przez 7 dni bohatersko odpierała ona powtarzające się ataki 

niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego 

oporu. 



 

Tak rozpoczął się w największy konflikt zbrojny trwający do 08 maja 1945 

r. Objął on swoim zasięgiem prawie całą Europę, wschodnią i południowo-

wschodnią Azję, a także część Bliskiego Wschodu. 

 



 

JESIEŃ 
 

Jesień. Czas zadumy, błogiego odczuwania ciepła domowego gniazda, 
smakowanie piękna barw, obserwowanie niestrudzonych w wirowaniu liści, 

nasłuchiwanie wichrów, gra wyobraźni... 
 
 

 
 
 

Wiem... Siadłaś teraz przy oknie 
I patrzysz... 
Kasztan pożółkły przed Twym oknem stoi 
I liście roni... jesienne liście... 
Deszcz kropi... kasztan moknie, 
Wiem: siadłaś teraz przy oknie,  
Jesienią Ci się w dobrych oczach smutki,  
Te Twoje smutki: dziwne... przypominane... 

 
Julian Tuwim – Przy oknie [fragm.] 

 

 

 
 



MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK 
SZKOLNYCH 

 

W październiku biblioteki szkolne na całym świecie obchodzą swoje 

święto. 1 października rozpoczął się Międzynarodowy  Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych (MMBS) ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Bibliotekarstwa Szkolnego. Tradycja tego święta ma już 20 lat. Celem 

akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, rozbudzanie i 

kształtowanie kultury czytelniczej, integracja środowiska szkolnego. 

Tegorocznym hasłem przewodnim tej akcji jest  „Wyobraź sobie”. 

 

 



CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA KSIĄŻEK 
 

Największa książka „Super Book” - mierzy 2,74 m x 3,07 m, wydana 

została w roku 1976 w Denver (stan Colorado), składa się z 300 stron, 

waży 252,6 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdroższa książka na świecie „The Birds of Amerika” - czterotomowe 

dzieło napisane przez wybitnego ornitologa Johna Jamesa Audubona. 

Zawiera 1000 naturalnej wielkości ilustracji blisko 500 różnych 

gatunków ptaków. Zostało wydane w 119 egz., z czego 108 znajduje się 

w muzeach i bibliotekach. Cena egzemplarza XIX - wiecznego dzieła 

osiągnęła w 2000 r. 8,8 mln dolarów, zaś tego wystawionego w grudniu 

2010 r. w domu aukcyjnym Sotheby's ponad 10 mln dolarów. 



Najpopularniejsza książka na 

świecie „Biblia” - 

przetłumaczona na 310 języków, 

a jej fragmenty na dalsze 597 

języków.                                        

W latach 1815 r. – 1975 r. 

wydrukowano około 2,5 miliarda 

jej egzemplarzy. 

 

Najgrubsza opublikowana książka

 

 



Najwięcej książek napisał Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) - autor 

ponad 600 książek, który uchodzi za 

niekwestionowanego rekordzistę polskiej 

literatury, w ciągu 57 lat napisał 232 

powieści, w tym 144 społecznych, 

obyczajowych i ludowych oraz 88 

historycznych. Co więcej, ze swoim 

imponującym dorobkiem jest jednym z 

najpłodniejszych pisarzy w historii 

światowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZYJACIEL 

 

Przyjaźń to jedno z najważniejszych i najbardziej potrzebnych 
uczuć w życiu każdego człowieka. 

"Prawdziwy przyjaciel jest zwierciadłem, w którym (...) odbija się dusza 
nasza; on jest otwartą księgą naszych myśli, czynów i upodobań, podczas 
gdy inni, obojętni ludzie są księgami w grubą skórę oprawnymi i 
zamkniętymi na kłódkę". 

Bolesław Prus 

Być przyjacielem - to umieć patrzeć na drugiego w chwilach radości i w 
chwilach smutku oraz potrafić dzielić z nim te chwile. 

Być przyjacielem - to umieć dostrzegać dobro i piękno, które posiada 
każda istota, i potrafić je podziwiać. 

Być przyjacielem - to prosić o przebaczenie, przebaczać i umieć o tym 
zapomnieć. 

Być przyjacielem - to znaczy stanąć u boku tego, kto stracił wszelką 
nadzieję i darzyć go miłością. 

 

Kiedy jesteś sam jak palec, sam jak palec, 
Świat wygląda dość ponuro i paskudnie, 
Bo o smutki, bo o smutki dużo łatwiej. 

A o radość, a o radość znacznie trudniej. 

Kiedy jesteś wśród przyjaciół, to wiadomo, 
W trudnych chwilach na drugiego możesz liczyć, 

Bo jak nawet skrzydła trochę Ci oklapną, 
To przyjaciel własnych skrzydeł w mig pożyczy. 

Najlepiej razem, najlepiej razem 

Cieszyć się książką, piosenką, obrazem, 
I z przyjacielem dzielić każdą myśl. 
Najlepiej razem, zawsze razem - tak jak dziś. 

Wanda Chotomska - Najlepiej razem 

 

 



Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt 

 

 

 
 

 

Kiedy przyjaciel zawiedzie 

Wśród życia różnych pułapek, 

Pies nie opuści Cię w biedzie 

I zawsze poda Ci łapę! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nie bądź taki! Nie bądź taka! 

Daj złotówkę na zwierzaka! 

 

Pieska dola tego psa, 

Który pusta miskę ma. 

 

Pełna miska, ciepła buda, 

Dzięki Tobie to się uda! 

 

Gdy jest zwierzak nieszczęśliwy, 

Ludzie się powinni wstydzić. 

 

Kto serduszko dobre ma - 

Na schronisko zwierząt da!!

 

 


