
Zadanie 6.  

Zorganizowanie przez Bibliotekarzy szkolnego dnia wspólnego czytania pod 
nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. Szkoła może zaprosić rodziców i dziadków 
do wspólnego czytania wybranych pozycji z dostosowaniem do wieku uczniów. 
Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, filmików, 
zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 

Tego rodzaju zajęcia-spotkania czytelnicze realizowane są w szkole od lat . W 
klasach młodszych rodzice są zapraszani na lekcje, podczas których czytają 
fragmenty swoich ulubionych książek, przygotowują lekcje z książką, organizują 
przedstawienia z udziałem książkowych bohaterów. W ramach konkursu 
zaplanowaliśmy spotkanie z książką „Zimowe rodzinne czytanie”.  

Uczniowie z Koła Przyjaciół biblioteki zaproponowali zorganizowanie wieczoru 
literackiego „Zimowe rodzinne czytanie”. Zaprosili na wieczór  mieszkańców osiedla, 
głównie rodziców i członków rodzin, a także przedstawicieli władz dzielnicy i 
nauczycieli. Do tej czytelniczej uczty zaproszono kilkoro rodziców (aktorów, 
bibliotekarzy, dziennikarzy i po prostu mamusie i tatusiów), którzy przygotowali do 
czytania fragmenty o zimie i nie tylko. 
 Uczniowie przygotowali montaż poetycki w oparciu o wybrane wiersze z konkursu 
„Tomik prac konkursowych . Pory roku”. Przy muzyce „Czterech pór Vivaldiego” 
kolejni uczestnicy wieczoru czytali fragmenty prozy lub poezji poświęcone tematyce 
zimowej. Wieczór stał się okazją do przypomnienia wielu dzieł, tych poważnych, ale 
także tych, które cieszą i bawią słowem. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Wieczór Literacki 
Zimowe Rodzinne 

Czytanie 
Czytanie łączy pokolenia 

 

 

3. 02 .2017 roku w Szkole Podstawowej nr 353 im. 

Wielkich Odkrywców odbyło się spotkanie uczniów, 

rodziców, dziadków, nauczycieli i mieszkańców Starej 

Miłosny.  

Wszystkich nas połączyła książka i zamiłowanie do 

czytania. Tego wieczoru królowała proza i poezja. 

 

Uczniowie z Koła Przyjaciół biblioteki zaproponowali 

zorganizowanie wieczoru literackiego „Zimowe 

rodzinne czytanie”. Zaprosili na wieczór  

mieszkańców osiedla, głównie rodziców i członków 

rodzin, a także przedstawicieli władz dzielnicy i 

nauczycieli.                                                                         

 

W tej czytelniczej uczcie wzięły udział osoby którym 

bliskie jest czytanie (aktorzy, urzędnicy, pisarze, 

nauczyciele i po prostu mamusie i tatusiowie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczór rozpoczęła Pani Mira Ciacharowska 

fragmentem wiersza Charlesa Baudelaire’a i 

opisem zimy z  „Chłopów” Władysława Reym 

 

 

 

 



Uczniowie przygotowali Montaż poetycki      

w oparciu o wybrane wiersze z konkursu 

„Tomik prac konkursowych . Pory roku”. 

Przy muzyce „Czterech pór. „ Vivaldiego  

kolejni uczestnicy wieczoru czytali fragmenty 

prozy lub poezji poświęcone tematyce 

zimowej. Wieczór stał się okazją do 

przypomnienia wielu dzieł, tych poważnych, 

ale także tych, które cieszą i bawią słowem.  

  

 

 

 

Była okazja do wspomnień z dzieciństwa, przypomnienia 

tekstów, które rozweselały  i wzruszały. 

 

Czarowi chwil z książką uległy Panie dyrektor Katarzyna 

Głusek-Wojciechowicz i Mariola Wróblewska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspomnieniom z lekturą poddali się goście z Urzędu 

Dzielnicy Wesoła, Pani Elżbieta Bareja z Wydziału Oświaty i 

Wychowania i Pan Marcin Jędrzejewski, Przewodniczący 

Rady Dzielnicy (w podwójnej roli, także jako tata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mogliśmy delektować się czytaniem w wykonaniu aktorek Pani Diany Kadłubowskiej i 

Doroty Gorjainow, mam naszych uczniów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Była chwila na krótkie spotkanie z 

rodzicami Piotrka Ziemnickiego, autorami 

książek dla dzieci.  Pani Katarzyna 

przybliżyła nam fragment  swojej 

najnowszej książki „Przygody Pirata Nata”, 

a jej mąż  przypomniał. tekst „Szatana z 

siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopisał Zarząd Rady  Rodziców. Na wieczorze 

gościliśmy Panie Wiolettę Pisarek i  Joannę 

Pieńkowską,  oraz Panią Anitę Gołębiewską, Prezesa 

Fundacji Małego Odkrywcy. W wykonaniu Pań 

wysłuchaliśmy kilku urzekających fragmentów 

poświęconych zimie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interesującym punktem spotkania był występ Pana Davide Carbonare, Przewodniczącego 

Rady Rodziców, który  udał się w sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa i czytał po 

włosku.  

 

 

Jak zwykle ujmujący był udział Pani doktor Zofii 

Tyszkiewicz, która w raz z wnuczką Zuzią 

zabrała nas tym razem w poetycką podróż do 

teatru. Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli 

czas w piątkowy wieczór i poświęcili go na 

rodzinne czytanie .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie i wieczór były swego rodzaju dramą, w której przez chwilę uczestnicy stawali się 

gwiazdami sceny. Były ciepłe emocje i powroty do lektur z czasów szkolnych.. A wszystkich, 

młodszych i starszych, połączył tekst literacki i zamiłowanie do czytania. Wieczór 

potwierdził, że czytanie łączy pokolenia. 

 

 

 

 

 



Scenariusz wieczoru literackiego „Zimowe Rodzinne 

Czytanie” 
 

(Na wejściu w tle brzmi muzyka i obrazy „Piękno zimy” – You Tube) 

(wyciszenie muzyki) 
 

Mira:  

Witamy serdecznie na wieczorze literackim. Każda pora jest dobra na czytanie, zwłaszcza 

rodzinne czytanie. Dzisiaj mamy taki zimowy wieczór, w którym króluje książka.  

„I gorzko jest, i błogo zimą, w nocy cieniu 

Przy ognisku, co parska i dym w górę śle,  

Słuchać wspomnień, co z wolna wstają w oddaleniu 

Pod dźwięk dzwonów kościelnych śpiewających w mgle .”   
Carles Boudelaire 

Oddaję głos organizatorom wieczoru, członkom Koła Przyjaciół Biblioteki. 

Iza i Marcin: 

Iza: Serdecznie witamy wszystkich przybyłych, a szczególnie gorąco tych, którzy swoim 

czytaniem umilą nam dzisiejszy wieczór. 

Marcin: Pragnę powitać Panią Dyrektor Katarzynę Głusek-Wojciechowicz, Panią Katarzynę 

Ziemnicką, pisarkę, Panią Zofię Tyszkiewicz, lekarza i poetkę, Panią Wiolettę Pisarek, 

skarbnika RR, Panią  Joannę Pieńkowską, sekretarza RR, Panią Anitę Gołębiewską, prezesa 

Fundacji Młodego Odkrywcy  oraz Panów Mariana Mahora,  Burmistrza Dzielnicy Wesoła i 

Dawide Carbonare, przewodniczącego RR. 

Iza: Państwo przybyli na spotkanie z rodzinami, a wśród ich członków z naszymi 

koleżankami i kolegami, uczniami SP 353. Witamy także Was i mieszkańców naszej 

dzielnicy. Zapraszamy na zimowe rodzinne czytanie. 

Wiktoria i Martyna: 

Martyna: Zima – to pora sprzyjająca oddawaniu się miłym zajęciom, a takim może okazać 

się czytanie. Stąd pomysł, aby zaprosić Państwa na rodzinne zimowe czytanie. 

Wiktoria: Zima – to pora roku kojarzona z dreszczem zimna i smutku zarazem. Jej obraz 

przedstawiany został w wielu opisach w książkach, a także jest wdzięczną bohaterką wierszy. 

Z jej opisami stykamy się od najmłodszych lat w „Królowej Śniegu”, „Dzieciach z 

Bullerbyn”, „Opowieściach z Narnii” czy „Brzydkim kaczątku”, ale także w literaturze 

poważniejszej „Chłopach” czy „Krzyżakach” lub  „Panu Wołodyjowskim”. W literaturze 

zima jawi się jako niezwykle trudny okres, będący wyzwaniem dla człowieka. Często 

przedstawiona jest jako uosobienie śmierci, bo świat przyrody wtedy zamiera. 

Wiktoria: 

 Nadeszła zima surowa i mroźna. Zamarzły wody. Na małym kawałku, który wolnym 
został, musiało kaczę pływać bezustannie, aby uchronić go od zamarznięcia. Mimo to 
wolna przestrzeń zmniejszała się po każdej nocy. Bo co dzień zimniej było, mróz się 
wzmagał, lód trzaskał dookoła na maleńkim otworze, który pozostał jeszcze. Kaczątko 
bez odpoczynku poruszać musiało nóżkami, ażeby nie przymarznąć. Lecz i to nie 
pomogło: zmęczone, ustało, a wówczas lód uwięził je jak w kleszczach. 
 
 
 
 
 
 



Mira: 

Opis  zimy w „Chłopach” Władysława Reymonta 

Nadchodziła zima… 
2 

— jeszcze się barowała z jesienią i porykujący tłukła po sinych dalach jako ten 
zwierz srogi i głodny, że nie wiada było, kiej przeprze a skoczy i lutymi kłami weżre się 
we świat… 
jeszcze czasami, o zachodzie, z posępnych pól ołowianego nieba wyłupywało się 
czerwone, ogromne słońce i spadało ciężko, niby kadź roztopionego żelaza, z której 
buchały krwawe wrzątki i biły dymy smoliste, czarne, popręgowane gorejącymi 
żagwiami, że świat cały stawał w łunach i w pożodze. 
6I długo, długo w noc dogasały i stygły na niebie krwawe zarzewia, aż ludzie mówili: 
7 

— Zima rośnie i na złych wichrach przyjedzie. 
8 

I rosła zima, rosła co dzień, co godzina, co to oczymgnienie. 
9 

Aż przyszła. 
10 

A najrychlej przyleciały zapowiednie wici. 
11 
Jakoś wnet po świętej Barbarze, patronce dobrej śmierci, o cichym, omdlałym 
zaraniu, spadły pierwsze krótkie, trzepotliwe wiatry; obleciały ziemię ze skowytem 
jako te psy węszące tropu, gryzły zagony, warczały w krzach, poszarpały śniegi, 
potarmosiły sady, poomiatały ogonami drogi, wytarzały się po wodach i milczkiem 
urwały kajś niekajś co starszych strzech i ogrodzeń i jęły się zwijać a ze skomleniem 
uciekać na bory — a po nich, zaraz na odwieczerzu, zaczęły się wysuwać z mroków 
długie, świszczące i jakoby kolczaste jęzory wichrów. 
12 

Wiały noc całą, a tak zasię skowyczały w polach kiej to stado zgłodniałych wilków; 
drogi leżały skostniałe i przemarzłe, mróz zaś wżerał się ostrymi kłami w ziemię, że 
dzwoniła jak żelazo — ale skoro dzień nastał, uciekły poszczekując, pokryły się w 
lasach i w przyczajeniu dygotały skokiem napiętym, złym. 
13 
A niebo poczęło się zaciągać coraz mroczniej; chmury wypełzały ze wszystkich jam, 
podnosiły potworne łby, przeciągały zgniecione kadłuby, rozwichrzały sine grzywy, 
zielonawymi kłami błyskały i szły całym stadem — groźną, ponurą i milczącą ciżbą 
waliły się na niebo; a wszystkie szły na siebie, stożyły się w góry przeogromne i zalały 
niebo czarnym, strasznym kipiątkiem błota i rumowisk… 
14Świat z nagła poczerniał, cisza się uczyniła głucha, przygasły światłości, sine oczy 
wód pomdlały, wszystko jakby zdrętwiało i stanęło w zdumieniu z przytajonym 
tchem, lęk wionął po ziemi, mróz przenikał kości, strach chycił za gardziele, dusze 
padły w proch, lute przerażenie załopotało nad wszelkim stworzeniem — widać było, 
jak zając gnał przez wieś z rozwianą szerścią, to wrony z krzykiem przejmującym 
wpadały do stodół albo i zgoła do sieni, psy wyły po przyzbach jak oszalałe, ludzie 
chyłkiem uciekali do chałup,  
 

Martyna: Zima jest zatem czasem próby dla człowieka, który zmagając się z niemiłosierną, 

bezwzględną pogodą i przytłaczającą monotonią krajobrazu musi odnaleźć w sobie siłę, aby 

przetrwać trudne dni i doczekać do wiosny. Musi zrozumieć, że jedynym sposobem na 

uchronienie się od zimowej depresji jest poszukiwanie piękna, które przyćmi wszelkie wady 

tej srogiej pory roku i otworzy oczy na szeroki wachlarz superlatyw jakimi jest obdarowana.  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reymont-chlopi-zima.html#f2
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reymont-chlopi-zima.html#f6
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reymont-chlopi-zima.html#f7
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reymont-chlopi-zima.html#f8
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reymont-chlopi-zima.html#f9
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reymont-chlopi-zima.html#f10
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reymont-chlopi-zima.html#f11
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reymont-chlopi-zima.html#f12
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reymont-chlopi-zima.html#f13
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reymont-chlopi-zima.html#f14


Wiktoria:  
(fragment z „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza) 

Po obfitych śniegach nastały ciężkie mrozy i dni pogodne, suche. Dniem bory iskrzyły 
się w promieniach słońca, lód popętał rzeki i ustalił. bagna. Przyszły jasne noce, wśród 
których mróz wzmagał się do tego stopnia, że drzewa pękały z hukiem w lesie; 
ptactwo zbliżało się do domostw; drogi stały się niebezpieczne z powodu wilków, 
które jęły się zbierać w stada i napadać nie tylko na pojedynczych ludzi, lecz i na wsie. 
Lud jednak radował się w dymnych chatach przy ogniskach, przepowiadając po 
mroźnej zimie rok urodzajny, i wesoło czekał świąt, które miały niebawem nadejść. 
 

Martyna: Literatura, a zwłaszcza poezja dostarcza nam także opisów niepowtarzalnego 

piękna zimy, jako pory roku, piękna przyrody pokrytego lśniącym lodem i śnieżnobiałym 

puchem. Jak postrzegają zimę dzieci pokazują wiersze uczniów napisane na konkurs „Tomik 

Literacki Młodych Autorów” o tematyce przyrodniczej. Stał się on inspiracją do stworzenia 

krótkiego montażu poetyckiego, na który teraz zapraszamy. 

(Dzieci w białych strojach, ubrane jak na ślizgawkę po kolei wychodzą na scenę, bawią się.) 

(W tle utwór  „Hu ha, Nasza zima zła”) 

 

Marcin: „Nadejście zimy” 

Gdy już odlecą bociany, 

W przyrodzie czas na zmiany. 

Najpierw jesień strząśnie liście, 

Potem zima mrozem ściśnie. 

Skuje stawy i jeziora, 

Śnieg otuli drzewa, pola. 

Biało, bielusieńko wszędzie, 

Dopóki wiosna nie przybędzie. 

 

Wiktoria: „Zima na opak” 

Przyroda się rozbrykała! 

W styczniu wiosnę pokazała. 

Kwiatki rosną pod murem, 

Ptaki śpiewają chórem, 

Zieleni się trawa, 

Deszczyk sobie pada, 

Ciepłe stopnie na termometrze… 

Wiej wietrzyku, wiej wietrze! 

 

Gdzie jest ta zima sroga? 

Gdzie jest zamarznięta woda? 

Gdzie bałwana ulepić możemy? 

Gdzie sanki bez śniegu zawleczemy? 

Śniegu, sypnij trochę z nieba! 

Teraz nam tego do szczęścia trzeba. 

 

 

 

 

 

 



Martyna: „Zima” 

Coś za oknem pojaśniało, 

Patrzę, a tam całkiem biało, 

A na drodze, mógłbym przysiąc,  

Tańczy iskier chyba tysiąc. 

 

Wiatr, choć ostry, taki świeży. 

Wszędzie pełno śniegu leży. 

Wszystkie domy, daję słowo, 

Mają białą czapkę nową. 

 

Drzewa w gwiazdki się ubrały,  

Krzewy także pobielały, 

Wszędzie czysto się zrobiło, 

Świat wyładniał, że aż miło. 

 

Chociaż zimno jest na dworze, 

To ja zaraz szalik włożę, 

Rękawiczki i czapeczkę,  

Pójdę zrobić ślizgaweczkę. 

 

Brzydka jesień się skończyła,  

Przyszła Pani Zima miła, 

My się zimy nie boimy,  

Wszyscy bardzo ją lubimy. 

  

 

 

Natalia: ”Zima” 

Zimą świat jest cały biały,  

do zabawy doskonały. 

Chociaż mróz nas szczypie w uszy,  

chociaż śnieżek troszkę prószy 

my bawimy się wesoło, biegamy wokoło. 

Ulepimy bałwanka, 

pozjeżdżamy na sankach,  

porzucamy śnieżkami, 

poślizgamy się czasami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iza: „Pani Zima” 

Zima – mroźna dama 

Szronem malowana, 

Zmartwiona okropnie, 

Sama stoi w oknie. 

Smutna i samotna. 

Odeszła od okna. 

Ciepło się ubrała, 

Na dwór wyleciała. 

Dzieci zobaczyła, 

Wnet się ucieszyła! 

Pięknie z dziećmi się bawiła, 

Na saneczkach jeździła, 

Bałwany lepiła. 

I się bardzo, bardzo cieszyła. 

Maciej: „Zima” 

Przyszła zima, pada śnieg, 

Lecą białe płatki wkoło. 

Pokrywają dachy, drzewa, 

jest już biało i wesoło. 

 

Napadało dużo śniegu, 

Dzieciom po kolana. 

Cieszą się, śpiewają 

I lepią bałwana. 

 

Przyszła zima, duży mróz, 

Marzną ręce, uszy, 

Szron pokrywa drzewa, 

Śnieg za oknem prószy. 

 

Mróz maluje wzory szyb, 

Skrzypi pod butami, 

Ślizgają się dzieci 

I jeżdżą sankami. 

 

 

Zuzia: „Zima” 

Liście porwał silny wiatr, 

Zaszumiały drzewa, zawirował świat, 

Deszcz pokropił, słońce spłoszył, 

Śnieg swój biały koc rozproszył. 

Mróz na oknach kreśli znaki, 

Już w karmnikach siedż aptaki, 

To zima przybyła, 

Biały puch rozłożyła, 

Będą sanki, zimowe Zabawy, 

Żegnaj, jesieni, my na zimę czekamy. 

 

 



(Wszyscy wychodzą i się kłaniają) 

(W tle muzyka z You Tube Vivaldi „Zima”) 

 

 

Iza: Panią Dyrektor Katarzynę Głusek – Wojciechowicz prosimy o zaprezentowanie 

wybranego fragmentu opisu zimy. 

……………… 

 

Natalia :  Do zimowego czytania zapraszamy Pana Burmistrza Mariana Mahora. 

(wybór własny lub zaproponowany przez organizatora) 

 

Maciek: Teraz o przeczytanie wybranego fragmentu prosimy Panią Dyrektor Elżbietę 

Siemińską. 

 

Wiktoria: Zapraszamy Panią Katarzynę Ziemnicką z rodziną. 

...................... 

(Rodzinna zabawa zimowa w oparciu o książeczkę) 

 

 

Martyna: Prosimy do nas Panią Zofię Tyszkiewicz z wnuczką 

(wybór własny)  

 

 

Marcin:  A teraz zapraszamy Panią Joannę Pieńkowską z córkami. 

(wybór własny) 

 

 

Wiktoria i Martyna:  O przeczytanie swojego fragmentu o zimie prosimy Panią Wiolettę 

Pisarek z synem. 

(wybór własny) 

 

Maciek: O odczytanie wybranego fragmentu prosimy Panią Anitę Gołębiewską z córką. 

(wybór własny) 

 

 

Wiktoria: A teraz chwila na spotkanie z zimą po włosku. Zapraszamy Przewodniczącego 

Rady Rodziców Pana Davide Carbonare. 

(wybór własny) 

 

(w tle brzmi muzyka z Czterech pór roku Vivaldiego – Zima) 

(wyciszenie muzyki) 
 

Martyna:  Zapraszamy do odczytania wybranych przez Państwa fragmentów. Do odważnych 

świat należy…..Zapraszamy do udziału w naszym wieczorze. Prosimy Panią Dyrektor 

Mariolę Wróblewską. 

 

Wiktoria: Zapraszamy kolejnych odważnych do zaprezentowania wybranych tekstów. 

 

 


