
W bibliotece przed wakacjami 

 
Na dworze słońce przypieka i zaprasza na wakacyjna przygodę, 
a w szkolnej bibliotece wrze jak w ulu. Na koniec roku czekają 

na nas bardzo ważne wydarzenia.  

 

Czytelnicze happeningi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mamy już czerwiec, a to czas 
czytelniczych akcji. Od lat 
uczestniczymy w happeningach z 
programu "Entropia słowa. Literacka 
Mapa Warszawy". Ten rok postawił 
przed nami wyzwanie - odszukanie 
literackich śladów nawiązujących do 
hasła "Warszawa - stolica wolności". 

 

Postanowiliśmy rozpropagować naszą małą 
ojczyznę - osiedle Stara Miłosna. Nasz apel, 
a później happening nosił tytuł "Warszawa - 
stolica wolności - Stara Miłosna jest częścią 

Warszawy". Do scenariusza 
wykorzystaliśmy materiały z książek Pani 

Barbary Buczek-Płachtowej i sięgnęliśmy po 
utwory poetyckie i literackie od Adama 

Mickiewicza po Władysława Broniewskiego i 
naszą lokalną mistrzynię słowa Panią Zofię 

Tyszkiewicz. 
 



 
Happening poprzedziły zajęcia 

przygotowawcze, podczas 
których opracowaliśmy 

scenariusz, przygotowaliśmy 
plakaty i przeprowadziliśmy 

cykl prób. 

 

 
 
 

 
 



05. 06. 2018 roku  o 
8:50 w holu szkoły 
odbył się apel, 
będący wstępem              
do naszego 
happeningu. 
 
 

 
 

Zaprosiliśmy 
uczniów klas 4,5 i 7 na apel 

promujący naszą małą ojczyznę i 
czytelnictwo. Koleżanki i koledzy 
mieli okazję wysłuchać cennych 

informacji          o historii 
osiedla, którego losy          od 

zawsze ściśle połączone były ze 
stolicą.  

 

 
    Połączyliśmy fakty historyczne 

z wątkami literackimi  
i poetyckimi szeregu twórców. 
To było spotkanie z historią, 
poezją i literaturą, którego 

głównym celem była promocja 
czytelnictwa i miłości do małej 

ojczyzny. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Po apelu grupa happeningowa udała 
się wyznaczoną trasą do punktów  
na osiedlu (przy poczcie, przed 

biblioteką, przy ogródku 
przedszkolaków, na placu zabaw               
i przed marketem), gdzie gronu 
mieszkańców zaprezentowano 

fragmenty z historii Starej Miłosny 
według Barbary Buczek-Płachtowej. 

 
  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Przybliżyliśmy także słuchaczom historię projektu, zaprosiliśmy 
do czytania i poznawania ciekawych wątków literackich 

związanych z osiedlem. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Mamy nadzieję, że to kolejne spotkanie z Entropią słowa                  
w Starej Miłośnie zwróci uwagę mieszkańców na historię 

miejsca, w którym żyjemy, pracujemy i uczymy się.  
Wydarzenie na trwale wpisuje się w lokalne wydarzenia.  
Zaangażowanie uczniów w propagowanie czytelnictwa                

i w odszukiwanie literackich związków ze Starą Miłosną spotyka 

się co roku z podziwem i satysfakcją uczestników happeningu. 
Tym razem także nagrodzono młodzież brawami.  



Bijemy rekord 
"Jak nie czytam, jak czytam" 

 
8 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 cała Polska przystąpiła do III 

edycji konkursu bicia rekordu wspólnego czytania w jednym momencie 
"Jak nie czytam, jak czytam". To kolejna akcja happeningowa, w której 

wzięliśmy udział. 
 

 Wcześniej uczniowie przygotowali 
plakaty promujące akcję, książki i 
czytanie, które wykorzystaliśmy 

podczas happeningu. 
 

 
 
 

 
 

 
 



Wystartowaliśmy o 8:00. W klasach 
odbywały się lekcje czytelnicze - 

"Poznajemy naszą Małą Ojczyznę" ( 
czytaliśmy fragmenty z książek B. 
Buczek-Płachtowej "Dzieje dóbr 

Miłosna" i "Miłosna  - Stara Miłosna" o 
naszym osiedlu, dzieci 

prezentowały swoje książki, 
słuchały o ulubionych książkach 

swoich nauczycieli, robiliśmy 
zdjęcia promujące czytanie). 

 
 
 



 O 10:00 grupa happeningowa 
zebrała się w bibliotece, w 

spotkaniu uczestniczył rodzic z 
RR ( rozmowy o ulubionych 
książkach, omawianie akcji 
czytelniczych promujących 

czytelnictwo, w których szkoła 
uczestniczy).  

 
 

O 10:15 rozpoczęliśmy wspólne czytanie - 
na chwilę uczniowie we wszystkich 

klasach pochylili się nad swoimi 
książkami, słuchali czytania swoich 

rówieśników lub czytali cicho.  
 
 

Grupa z wcześniej przygotowanymi hasłami udała się 
ulicami osiedla pod bibliotekę publiczną.  Podczas 

przemarszu skandowaliśmy przygotowane hasła: Czy 
tu, czy tam - czytam, Kto czyta, nie błądzi, Dużo czytam, 
dużo wiem, Czytanie książek to wielka sprawa i świetna 

zabawa, Kto książki czyta, ten świat za rogi chwyta, 
Czytanie ma wielką moc, umili Ci każdą noc.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Pod biblioteką czekała na nas Pani Beata, 
bibliotekarka. Tutaj nasza grupa zebranym 
mieszkańcom - czytelnikom przybliżyła ideę 

akcji, odczytaliśmy hasła na plakatach, 
demonstrowaliśmy wybrane przez uczniów 

tytuły książek. 
 
 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
 

Pani Beata odczytała fragmenty z książki "Warszawa: Spacery z 
Ciumkami" Pawła Beręsewicza znakomitego przewodnika dla całej 
rodziny opracowanego w formie jedenastu spacerów.  Poznaliśmy 

rodzinę Ciumków i niezwykłe miejsca, najwybitniejsze postacie, 
wydarzenia historyczne oraz ciekawostki związane ze stolicą. 

 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Dołączyła do nas grupa przedszkolaków z Przedszkola nr 434. 

 
Kontynuowaliśmy bicie rekordu w 

czytaniu na naszej staromiłośniańskiej 
ławeczce. Tu uczestnicy  przemarszu 
odczytali na głos fragmenty ze swoich 

ulubionych książek. 
 
 
 
 

 
Dalej kontynuowaliśmy marsz  ulicami 
osiedla, udaliśmy się na plac zabaw 

dla dzieci i zaprosiliśmy do akcji 
opiekunów i dzieci (tutaj także 
skandowaliśmy nasze hasła i 

mówiliśmy o roli książek w życiu 
młodych ludzi).  

 
 
 

Następny przystanek to szkoła, wróciliśmy do biblioteki. Tutaj jeszcze 
chwilę rozmawialiśmy z grupą uczniów o sile książki, o przyjaźni jaką 

warto zawrzeć z literackimi bohaterami. A w szkole kolejne grupy 
uczniowskie kontynuowały święto książki i czytania. O 13:45 

zakończyliśmy nasze świętowanie w szkole, ale udaliśmy się do domów 
z hasłem "Jak nie czytam, jak czytam", by w gronie rodzinnym 

kontynuować spotkania z książką. Ten dzień w naszej szkole zamienił 
się w przyjacielską przygodę z książką . 

                                                                           



Gala 
"Zaczytanych" 

 

 
                

Z przyjemnością informujemy, że mieliśmy 
okazję uczestniczyć  w gali "Zaczytanych" z 

okazji 5 rocznicy powstania fundacji. 
 
 

Ten wieczór poświęcony książce i czytaniu okazał się wielkim 
sukcesem pomysłodawców fundacji. Podziękowania dla Pani 
Agnieszki Pawlak  i Pana Michała Stępnia oraz całej rzeszy 

wolontariuszy, którzy działają na rzecz wspaniałej akcji tworzenia 
punktów bibliotecznych. 

 
 

Dziękujemy za ławeczki 
zaczytanych, i kursy 

bajkoterapii. 
 
 
 

Warto było do Was dołączyć. Cieszymy się, że nasza akcja wspomogła 
Wasze działania. Dla nas było to bardzo sympatyczne podsumowanie 
akcji zorganizowanej w naszej szkole. Ponad 170 książek od nas dla 

dzieci i dorosłych trafi do miłośników literatury i poezji.  



Piknik rodzinny 

2018 

 
 

 
Tradycji stało się zadość.                          

9 czerwca na boiskach                      

i w murach szkoły pojawili się 

uczestnicy Chopinowskiego Pikniku 

Rodzinnego. 

 

Na gości jak zwykle czekało wiele 

atrakcji w tym stoisko zorganizowane 

przez bibliotekę „Z półki na półkę” – 

wymiana książek  i spotkanie autorskie 

z Andrzejem i Ireną Fedorowiczami, 

autorami "25 polskich wynalazców i 
odkrywców, którzy zmienili świat".  

 

 



 

Na bibliotecznym stanowisku 

można było zapoznać się z 

historią szkoły od 2012 roku 

do 2018 spisaną na stronach 

kronik. Tutaj też można było 

zostawić swój ślad wpisując 
się do kroniki.                      

 

 

 

 

 

 



 

Na  ruchomej wystawie 

"Fryderyk Franciszek Chopin - 

poeta fortepianu" zwiedzający 

wyszukiwali ciekawostki o 
tegorocznym patronie. 

 

 

 

 

 



Można też było zapoznać się  

z twórczością literacką 

naszych uczniów.               

Na wystawie był teatrzyk 

Kamishibai "Historia Frycka, 

poety fortepianu, którego 

muzyka porusza serca", 

zbiorek "Wiersze o wiośnie" 

uczniów klasy 2 b, 

opowiadania                    

"Broszka i Groszka spotkania 

z Chopinem".                                                                                   

Stoisko cieszyło się zainteresowaniem 
rodziców i opiekunów.  

 

 



Zaprezentowaliśmy 

także nasz zbiorek 

książek o patronie. 

 

 

Stoisko nasze nazwaliśmy "Z półki na półkę". 

Wystawiliśmy książki na wymianę. Kilka osób znalazło 

dla siebie interesującą książkę. Biblioteka otrzyma              
w zamian książki do biblioteczki najmłodszych. 

 



Przy naszym stoisku można było 

wykonać zakładkę do swoich 

książek. Zabawa cieszyła się 

popularnością nie tylko wśród 
dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolejną atrakcją było zdjęcie na książkowym szlaku. 

Odwiedzający chętnie ustawiali się przy naszym 

drogowskazie. Gościliśmy Pana Wiceburmistrza Mariana 

Mahora, Państwa Tyszkiewiczów, Pana 

Przewodniczącego Marcina Jędrzejewskiego i 
Przewodniczącego RR Pana Roberta Smoderka. 

 



 

 



Wakacje 
 

To już końcowe dni pracy w 
roku szkolnym 2017/2018.  
Za chwilę rozbrzmi ostatni 

dzwonek. 
 

 
Biblioteka także przygotowuje 

się do wakacyjnego sezonu. 
Trwa zdawanie podręczników           

i zwrot wypożyczonych książek. 
 
 

 
 

Nie rozstajemy się z ulubionymi 
lekturami. Wakacje to najlepszy 

czas, by sięgnąć po książki,     
dla których wcześniej nie 

mieliśmy czasu. 
Biblioteka czeka na Ciebie. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wakacyjne pozdrowienia ze szkolnej biblioteki. 

 
 
 


