
Uczestniczymy w wydarzeniach 

kulturalnych stolicy 
 

Agencja Wydawnicza Ezop  i Teatr 

„Lalka” są współorganizatorami 

działań czytelniczych i kulturalnych w  

ramach międzynarodowego projektu 

„Nasza Mała Biblioteka”. Uczniowie 

klas II realizują ten projekt w naszej 

szkole. 14 grudnia dzieci spotkały się 

w teatrze „Lalka” z autorką książek 

„Sen, który odszedł” i „Czajnik, czapeczka i budyń”, panią Anną 

Onichimowską. Było to bardzo inspirujące i nietypowe spotkanie 

autorskie. Pani Ania siedziała sobie spokojnie z boku, a słuchacze 

opowiadali sny, wymieniali się grzecznymi i mniej układnymi 

zwrotami, a także próbowali porozumieć się ze sobą za pomocą min i 

gestów. Wszystkie te działania nawiązywały do tematyki książeczek 

autorstwa pani Onichimowskiej. To nie autorka mówiła o swojej 

twórczości, a uczniowie o tym,  jak 

przyjmują treść i bohaterów opowiadań. 

Nie zabrakło także typowych elementów 

takich spotkań. Uczniowie zadawali 

pytania, na które autorka chętnie 

odpowiadała. Na zakończenie 

wianuszek uczniów ustawił się do 

stolika pani Anny, aby uzyskać cenny 

autograf. 

 

 



        

 

W holu teatru, 

chwilę przed 

spotkaniem 

autorskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atmosfera spotkania 

 

 

 



  

 

 

 

 

Spotkanie ze strofami                                                      

ks. Jana Twardowskiego 
 

 

15 grudnia 2015 roku delegacja 

uczniów naszej szkoły miała 

przyjemność uczestniczyć  w 

zorganizowanych w kinoteatrze 

„Atlantic” obchodach 100 rocznicy 

urodzin ks. Jana Twardowskiego. 

Wydarzenie zgromadziło bardzo 

wiele osób. Na dużym ekranie 

wyświetlono ponad 300 prac 

konkursowych  „Wierszem 

malowane” na 100 urodziny Jana 

Twardowskiego.                   



Zadaniem konkursowiczów było zilustrowanie wybranego utworu 

księdza Jana. Na ekranie pojawiło się 6 prac naszych uczniów. Na tle 

ukazujących się dzieł  plastycznych rozbrzmiewały poetyckie strofy 

wybrane przez znanych aktorów, dziennikarzy, krytyków. Na tle 

naszych prac wystąpiły panie Grażyna Barszczewska, Krystyna 

Czubówna, Magdalena Schejbal i panowie Mateusz Damięcki oraz 

Piotr Kozłowski. 

  

 

 

 



Na scenie mogliśmy zobaczyć i usłyszeć Biskupa 

Michała Janochę, Prezydenta m. st. Warszawy pana 

Włodzimierza Paszyńskiego, królowe polskiej sceny: 

Maję Komorowską, Magdalenę Zawadzką, Ewę 

Błaszczyk, Krystynę Tracz, Elżbietę Zającównę czy 

Małgorzatę Ostrowską-Królikowską oraz wiele 

aktorek i aktorów znanych z filmów i teatru. 

 

 

Wieczór uświetniły pastorałki   w wykonaniu zespołu 

„Pauza”    ze Szkoły Specjalnej nr 101. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

wszystkim czytelnikom życzymy znalezienia swojego 

kącika, by w zaciszu oddawać się ulubionej lekturze. 

 

 


