
Nasza współpraca 
Współpracujemy z wieloma instytucjami zewnętrznymi. 

Wśród nich są biblioteki szkolne (m. in. SP 171, SP 172, SP 

173, SP 174, Zespół Szkół nr 10, Zespół Szkolno-

Gimnazjalny w Zakręcie) z którymi organizujemy konkursy,  

prowadzimy wspólne projekty), Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka (czynny współudział w konferencjach dla 

nauczycieli bibliotekarzy, organizacja warsztatów dla 

członków sieci, korzystanie z gotowych przenośnych 

wystaw  tematycznych), WCIES (konferencje, warsztaty), 

Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wesoła i Jej filia w Starej 

Miłośnie ( Konkurs na recenzję książki „Wszystkie książki 

mówią”; spotkania autorskie), Biuro Edukacji (udział w 

konkursach), wydawnictwa (Ezop – program „Nasza Mała 

Biblioteka”, Egmont, IBIS ( organizowanie pokazowych 

wystaw książek)), Kinoteatr Atlantic (udział w imprezach-

rocznice urodzin, śmierci przedstawicieli kultury(Józef 

Wilkoo, ks. Jan Twardowski)), koordynatorzy projektów i 

programów (Entropia Słowa – Literacka Mapa Warszawy; 

Czytam. Daję słowo. 7 minut;  Ogólnopolskie Wybory 

Książek).  

 

 

 

Wszystkim podejmowanym działaniom przyświeca podstawowy cel – promocja 

najbardziej ciekawy i wielopoziomowy sposób. Dzięki zaangażowaniu w 

proponowane formy nasi uczniowie mają bliski kontakt z nowościami 

księgarskimi, uczestniczą w międzynarodowych przedsięwzięciach, aktywnie 

rozwijają własne możliwości twórcze i mogą je prezentowad poza własnym 

środowiskiem szkolnym.  

Mam nadzieję, że proponowane formy działao przypadły  dzieciom do gustu, 

otwierają dla nich nowe płaszczyzny poznawcze i możliwości wyrażania 

własnych myśli i uczud. Cieszą mnie konkretne rezultaty zaangażowania dzieci 

w różnorodne programy i konkursy. Prace uczniów zdobywają nagrody, są 

wystawiane przy okazji wielu imprez szkolnych i pozaszkolnych. Biblioteka 

szkolna wzbogaca swój księgozbiór o wytwory uczniów (Szkolna księga 

kulinarna; komiks, przewodnik, zbiór wierszy i opowiadao o MikołKoperniku, 

opowiadania do teatrzyku Kamishibai).  



Współpracujemy z Biblioteką 

Publiczną w dzielnicy Wesoła 
Korzystamy z zaproszeo na otwarte spotkania 

autorskie i uczestniczymy w działaniach w ramach 

projektu „Ciekawe lekcje historii”. 14. 01. 2016 roku 

odbyło się spotkanie z panem Jerzym Stokowskim, 

więźniem obozu w Jaworznie, jedynego w Polsce 

obozu reedukacyjnego dla młodzieży zorganizowanej 

w podziemiu w latach 50-tych XX wieku. 

 

Obejrzeliśmy film „Dywizja nastolatków” w reżyserii  Aliny Czerniakowskiej. 

 

Dokumentalny obraz prezentuje 

wywiady z byłymi więźniami łagru 

Jaworzno, między innymi rozmowę 

z panem Jerzym Stukowskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gośd omówił także dostępne na rynku pozycje poświęcone obozowi  

reedukacyjnemu dla młodzieży w Jaworznie.  

Ten tragiczny watek naszej historii zasługuje na popularyzację wśród 

młodzieży. 



Konferencje, warsztaty 

eksperckie w PBW      

w Warszawie 

20 stycznia 2016 roku uczestniczyłyśmy w 

spotkaniu „Sieci Zaczytanych”, jednej z 

grup samokształceniowych funkcjonujących 

przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 

w Warszawie.   

 

Co dwa miesiące spotykamy się na zajęciach 

odpowiadających na nasze zainteresowania i 

potrzeby w ramach powstałych sieci współpracy 

bibliotek szkolnych. Tym razem dyskutowaliśmy 

o ilustracji w książkach, mogliśmy wymienić się 

poglądami na temat roli ilustracji książkowej w 

popularyzacji  literatury dziecięcej. 

 

 

Drugim tematem naszego spotkania była 

literatura fantasy i jej miejsce w szkolnej 

bibliotece. W przedstawionej prezentacji 

zapoznaliśmy się z wieloma seriami książek 

fantasy. To, co zostało silnie uwypuklone w 

trakcie prezentacji, to możliwość wykorzystania 

pozycji z tego gatunku do atrakcyjnego dla 

uczniów prowadzenie lekcji historii. 

Podczas spotkania zapoznaliśmy się także                   

z ofertą PBW wypożyczania ruchomych wystaw. Dzięki 

współpracy w naszej bibliotece po feriach uczniowie 

będą mogli podziwiać interesujące prace „Kaligrafia 

Barbary Galińskiej” (przypominam, że w szkole odbywa 

się konkurs kaligraficzny).  



 Współpraca 

z teatrem „Lalka” 

 Teatr jest  jednym z koordynatorów projektu „Nasza Mała  

Biblioteka”. Mieliśmy okazję gościd w nim w grudniu na 

spotkaniu z panią Anną Onichimowską.  Gospodarzem 

spotkania była pani Mirosława, aktorka teatru Lalka.  

 

Teraz  (25. 01.2016 r.) kolejni uczniowie 

klas II uczestniczyli w spektaklu 

teatralnym „Robimy przedstawienie” 

według scenariusza pani Anny 

Onichimowskiej na podstawie książek 

wybranych do projektu. To był niezwykły 

spektakl, ponieważ dzieci spotkały się z 

bohaterami ulubionych książeczek.  

Przedstawienie bardzo im się podobało. 

 

Po spektaklu była chwila na rozmowę z panią Anną Onichimowską 

i wspólne zdjęcie z autorką i aktorami, którzy wcielili się w rolę 

Strasznowiłki i Trola.  

 

 

 

 

 

 



Na to spotkanie zawieźliśmy karki 

pocztowe z rysunkami                       

Martynki Mendyk z klasy II a                         

i krótkimi recenzjami                                                    

Hani Obiedzioskiej z klasy II b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



oraz prace plastyczne uczestników projektu na konkurs „Ilustracja do ulubionej 

książki z projektu”. Jak dotąd najwięcej ilustracji powstało do książki „Bogaś z 

Zielonej Łąki” i „Mała Zima” oraz „Strasznowiłka w Groźnym Gąszczu”. 

 

 

 



 

 



 

 

 

Przed nami jeszcze wiele ciekawych zadao w ramach realizacji projektu. 

Będziemy robid kukiełkę Broszka i Groszka i pisad ich historię, weźmiemy udział 

w warsztatach ilustratorskich i lalkarskich, odwiedzimy Muzeum Książki dla 

dzieci i młodzieży. 

 

 


