
Dorośli czytają dzieciom w ramach akcji 

”Cała Polska czyta dzieciom” 

25 października 2017r. uczniowie klas III oraz IIb wraz z wychowawcami  

p. Moniką Wilczyoską, p. Ewą Mąkosą, p. Pauliną Szwarc- Szczepanik i p. Ewą 

Wikalioską zaprosili nas na spektakl „Baśniowy ambaras”. Przedstawienie to 

było podsumowaniem akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, w której aktywnie 

uczestniczymy już od kilku lat.  

  

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka od 

najmłodszych lat odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwośd, wyobraźnię 

i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc 

to i doceniając nasza szkoła corocznie zaprasza gości do wspólnego czytania. W 

tym roku tematem przewodnim były bajka i baśo.  Losy i przygody znanych 

bohaterów,  przypomnieli nam: pani Emilia Romanowska - Sekretarz Gminy 

Jedlnia- Letnisko, pan Dyrektor Leszek Pożyczka ,pani Wicedyrektor Beata 

Baryłka , pani pielęgniarka Małgorzata Mąkosa,  pani stomatolog Magdalena 

Pożyczka-Fedor, pani Aneta Kulioska - funkcjonariusz Urzędu Celno - 

Skarbowego ,  pan Karol Kolasa - strażak, mechanik lotnictwa pan Karol Fokt ,  

pani Fabiola Polli , pan Romuald Chojnacki oraz pani Maria Kozera – Frąk 

bibliotekarka. Nasi uczniowie byli zafascynowani tym, co mogli usłyszed 

i zobaczyd podczas tej uroczystości. Już pytają, kiedy będą kolejne odwiedziny 

„dostojnych gości”. 



  

 
 

 

Zakooczeniem naszej uroczystości było podsumowanie  konkursu plastycznego 

„Zakładka do książki". 

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie: 

  
 

W kategorii klas „0 – I” 

I miejsce – Igor Stanios kl. Ib 

II miejsce – Marysia Szwajkowska kl. 0b 

III miejsce – Zuzanna Kuba kl. Ia 



Wyróżnienia - Ewa Trybuła kl. Ib, Nina Paździoch kl. Ia, Wioletta Gębska kl. Ia, 

Nadia Sulima kl. Ia, Aleksandra Zarębska kl. Ia. 

W kategorii klas II – III 

I miejsce – Jakub Zawistowski kl. IIIb, Amelia Figarska kl. IIIa 

II miejsce – Agnieszka Kutkowska kl. IIIc, Karol Żuchowski kl. IIIb 

III miejsce – Maja Leszczyoska kl. IIIc, Zuzanna Stachowicz kl. IIa. 

Wyróżnienia – Katarzyna Pasek kl. IIb, Anna Kulioska kl. IIb, Michał Bogatek kl. 

IIIa,  Lena Żak kl. IIb, Irmina Gębska kl. IIIa, Oliwia Tokarska kl. IIIa, Julia Walczak 

kl. IIIb. 

Nagrody książkowe i słodycze laureatom konkursu wręczyła pani Emilia 

Romanowska- Sekretarz Gminy Jedlnia– Letnisko .  

Dziękujemy zaproszonym gościom, rodzicom oraz wszystkim, którzy 

zaangażowali się w naszą akcję.  Cieszymy się, że mimo swoich obowiązków 

znaleźli czas, aby propagowad czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży naszej 

szkoły. 

Serdecznie dziękujemy 

      Organizatorzy 

Zapraszamy do obejrzenia całej fotorelacji w galerii 


