
 Akcja Wspólne Czytanie  

  w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem 

 

26 października 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem  odbyła 

się Akcja Wspólne Czytanie powiązana z  realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Odbiorcami akcji promującej literaturę dla dzieci byli uczniowie. Organizatorka spotkania Dorota  

Bryska – nauczyciel  bibliotekarz z tej szkoły, zaprosiła do współpracy Hankę Kasperską -Stróżyk i 

Annę Chudzińską z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy (placówka Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie), także Elżbietę Kawa (byłego pracownika Urzędu Gminy w Ostrowitem) 

oraz Mateusza Wojciechowskiego (pracownika Urzędu Gminy w Ostrowitem). Na holu 

przygotowana została specjalna scenografia (stary kredens, okrągłe stoliki… ), dzięki której można 

było przenieść się w czasy, kiedy nie było komputerów. Wtedy dorośli często czytali dzieciom 

książki.  

 

Akcja Wspólne Czytanie dla uczniów z klas I-III. 
 

 
 

Dorota Bryska nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem 

 

 
 

Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem 

 

Tematem przewodnim  były książki z dzieciństwa, o których opowiadali zaproszeni goście. 

Hanka Kasperska-Stróżyk zapoznała uczniów z lekturą „Gałązka z Drzewa. Słońca. Baśnie 

cygańskie”. Krótko wspomniała o autorze książki Jerzym Ficowskim oraz jego ważnej działalności 

związanej z opisywaniem kultury cygańskiej. Jerzy Ficowski wędrował z taborem i notował 



wszystko, co tylko usłyszał: bajki, nowe słowa, historię polskich Romów. Potem przeczytała bajkę 

„O Cyganie i dziewięciu krukach”. 

 

 
 

Elżbieta Kawa, Hanka Kasperska-Stróżyk, Anna Chudzińska  

 

Anna Chudzińska korzystając z metody czytania wrażeniowego zaprezentowała książkę „Płaszcz 

Józefa” autorstwa Simms’a Taback’a. Dzieci poznały Józefa niezwykłego bohatera, który był 

zaradny i pomysłowy. Przerobił zniszczony płaszcz na kurtkę, potem zrobił z kurtki kamizelkę, 

później szalik, krawat, chustkę, a na koniec guzik. Co zostało przedstawione na ilustracjach w 

książce, które dzięki wyciętym fragmentom stron, ukazują kolejne etapy przeróbek.  

 

 
 

Anna Chudzińska prezentuje „Płaszcz Józefa” 

 

Pani Elżbieta Kawa, były pracownik Urzędu Gminy w Ostrowitem opowiadała o „Dzieciach z 

Bullerbyn” książce napisanej przez szwedzką autorkę Astrid Lindgren. Ta lektura zapisała się w jej 

pamięci jako najważniejsza książka z dzieciństwa. Natomiast uczniom przeczytała jedną z 

opowieści o „Elmerze. Słoniu w kratkę” autorstwa Davida McKee. 

Potem młodsi uczniowie czytali głośno książeczki z serii „Czytam sobie”. 

Przez cały czas na zajęciach obecna była pani dyrektor Jadwiga Wojdak. Na zakończenie w 

kilku słowach podsumowała Akcję Wspólnego Czytania i zachęcała uczniów do czytania nowych 

książek zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. 

 

Po przerwie Akcja Wspólne Czytanie przeprowadzona została dla uczniów z klas IV-VI.  



 

 
 

Ostatnie przygotowania do głośnego czytania 

 

Hanka Kasperska-Stróżyk wskrzesiła opowieść Marii Zarębińskiej „Dzieci Warszawy”. Historia 

z okresu II wojny światowej, o tym jak polskie dzieci uratowały od śmierci żydowskiego chłopca, 

ośmioletniego Szymka, który nie miał gdzie się podziać, żebrał o kawałek chleba, żeby przeżyć. 

Przy okazji pokazała uczniom swoje zdjęcia ze szkoły, kiedy była w ich wieku. Wspominała o tym, 

że właśnie wtedy wychowawczyni czytała w klasie książkę „Dzieci Warszawy”  i opowiadała o tym 

co sama przeżyła podczas wojny. 
 

 
 

Hanka Kasperska-Stróżyk pokazała uczniom swoje zdjęcia ze szkoły podstawowej 

 

 
 

Mateusz Wojciechowski, Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk 



Anna Chudzińska opowiedziała o książce „Pokój na poddaszu” Wandy Wasilewskiej. Potem 

przeczytała fragment opowieści o czwórce rodzeństwa, którzy są sierotami i mieszkają w małym 

pokoju na poddaszu. Opiekują się sobą nawzajem. Nawet brak pieniędzy nie jest dla nich 

problemem, bo starają się znajdować skuteczne rozwiązania. Dzieci potrafią cieszyć się z każdej 

chwili nie zważając na dramaty, jakie spotkały ich w życiu. 

Mateusz Wojciechowski – pracownik Urzędu Gminy w Ostrowitem, dobrze znany uczniom ze 

szkolnych wycieczek, wybrał fragment lektury „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. 

Uczniowie z klas IV-VI czytali ulubione książki, których bohaterami byli: Mały Książę, 

Koszmarny Karolek, Wszędobylska Andzia, Tomek Sawyer oraz paczka dzieciaków ze 

współczesnej szkoły. 

 

 
 

Pani dyrektor Jadwiga Wojdak 

 

Pani dyrektor Jadwiga Wojdak była obecna na spotkaniu i podobnie jak wcześniej zachęcała 

uczniów do odwiedzenia biblioteki szkolnej i wypożyczenia nowych książek.  

Akcje Wspólnego Czytania będą odbywały się cyklicznie. Uczniowie w tej szkole chcą wspólnie 

głośno czytać książki swoim rówieśnikom. Będą poznawać nową literaturę zakupioną do biblioteki 

szkolnej. 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 

Fot. Anna Makowska 

 

 

 

 


