
 

 

Sprawozdanie z wykonania zadania nr 4 

 

FC Książka Województwo –  mazowieckie 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Płocku 

 

Na nasz projekt „Zabierz książkę na majówkę!” złożyło się wiele działań. Chcieliśmy obudzić we wszystkich, 

czyli w dzieciach i dorosłych płocczanach, potrzebę czytania. Dużą, miejską akcję poprzedziły działania 

wewnątrzszkolne. 15.04 2014 roku odbyło się w bibliotece szkolnej  spotkanie autorskie z panią Anną 

Kühn-Cichocką poetką, pisarką i malarką, członkiem Związku Literatów Polskich, która zaprezentowała 

fragmenty własnych  książek, opowiedziała  o tajnikach ich  powstawania, pokazała namalowane przez 

siebie obrazy ( zał. fot.1.). 16.04 w ramach „ Nocy w szkole” zorganizowaliśmy „Nocne książkowanie”.  

W klimatycznym nastroju uczniowie czytali fragmenty swoich ulubionych utworów i dyskutowali  

o przeczytanych dziełach ( zał.fot.2.). 25.04 dzieci ze Szkolnego Koła Misyjnego  w  miejscu 

upamiętniającym wizytę Ojca Świętego w Płocku  zgłębiały wagę słów Jana Pawła II ukrytą w Jego 

utworach. (zał.fot.3.).Trzonem naszego przedsięwzięcia była  akcja przeprowadzona wśród płocczan  30.04 

w Centrum Handlowym  Atrium Mosty. Udało nam się pozyskać zgodę dyrekcji tej galerii handlowej na 

przeprowadzenie ankiety wśród jej klientów. Przygotowaliśmy 60 kuponów konkursowych z pytaniem: 

JAKĄ KSIĄŻKĘ ZABRAŁABY PANI/ ZABRAŁBY PAN NA BEZLUDNĄ WYSPĘ? Wyszliśmy z założenia, że  każdy 

człowiek nosi w sobie choć jedną ważną dlań książkę, mając jednocześnie nadzieję, iż  tym pytaniem 

obudzimy w mieszkańcach naszego miasta tęsknotę za literaturą. Zadbaliśmy, by nasi ankieterzy wyróżniali 

się z tłumu dzięki niecodziennym strojom wywołującym literackie skojarzenia (zał.fot.4.).Spośród kuponów 

wylosowaliśmy nagrodzonych, którzy otrzymali książki z autografem pani Małgorzaty Gutowskiej- 

Adamczyk. Wcześniej nawiązaliśmy kontakt z p. Adamczyk za pośrednictwem facebooka. Pisarka  wsparła  

akcję swym autorytetem i pomogła w nawiązaniu współpracy z Naszą Księgarnią, która nieodpłatnie 

przekazała 8 książek autorki. W ramach bookcrossingu  uczniowie SP 17 podarowali swoje książki klientom  

kawiarnio-lodziarni Grycana i pizzerii Dominium  w CH Atrium Mosty.  Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy  

okolicznościowe zakładki do książek (80) , które tego dnia taksówkarze z korporacji Radio Taxi Centrum 

Mazowsze wręczali swoim klientom, zachęcając  do zabrania książki na majówkę.   Zadbaliśmy o promocję 

naszej akcji. Oprócz wymienionych osób i instytucji na współpracę udało nam się namówić Gazetę 

Wyborczą Płock. To tu, podobnie jak i na stronie internetowej galerii,  

http://atrium-mosty.pl/pl/aktualnosci/jak%C4%85-ksi%C4%85%C5%BCk%C4%99-zabierzesz-na-bezludn%C4%85-wysp%C4%99 

ukazała się zapowiedź naszej akcji   

http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,15881372,Jaka_ksiazke_zabierzesz_na_bezludna_wyspe__Przyjdz.html  

oraz późniejsza relacja (zał.fot.5.)   

http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,15920306,Na_bezludna_wyspe_prezydent_Plocka_zabierze___.html 



 W redakcji  ankietowani odbierali nagrody.  

Nasze pytanie zadawaliśmy też znanym płocczanom- prezydentowi Płocka (zał.fot.6) ,  p.dyr. Książnicy 
Miejskiej, p. dyr. MDK-u, p. dyr. Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie,  proboszczowi płockiej 
katedry oraz p. dyr. naszej szkoły. Były to bardzo pouczające i miłe spotkania, które udokumentowaliśmy w 
postaci filmiku. To także jeden z wymyślonych przez nas  sposobów promocji czytelnictwa . Na zakończenie 
akcji  FC Książka zaprosiła uczniów SP 17 do wspólnego zaśpiewania  przeróbki słynnego przed laty utworu 
"Załoga G" grupy Hurt pt. Więzień Azkabanu. Opiekunka chóru szkolnego- p. Kralka ułożyła wspólnie z 
chórzystami nowe słowa tworzące przesłanie dla innych: Czytaj książki, będziesz wolny!  . Wszystkie nasze 
działania w ramach projektu zostały sfilmowane i umieszczone na serwisie YouTube. 

http://www.youtube.com/watch?v=LoNg5g5V6xM&feature=share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


