
 

 

Sprawozdanie z wykonania zadania nr 4 

 

Katolickie Czwartaki,  

Katolicka Szkoła Podstawowa z Sieradza 

 

Akcja czytelnicza „Czytanka pisanka” została przeprowadzona przez KATOLICKIE CZWARTAKI 14.04.2014r. 

w GALERII HANDLOWEJ DEKADA w Sieradzu. Przebiegała w kilku etapach. Chcieliśmy możliwie jak 

najskuteczniej przekonać mieszkańców naszego miasta (którzy w okresie przedświątecznym, ogarnięci 

szaleństwem zakupów, przebywali w galerii handlowej), że warto czytać książki. Wymyśliliśmy następujące 

metody: 

- rozdawaliśmy „Pisanki - Czytanki”. Były to wycinane przez nas z kartonu jajeczka, na których 

przykleiliśmy wybrane wcześniej cytaty dotyczące zalet czytania książek. Zrobiliśmy ich ponad 250! 

Rozchodziły się, jak świeże bułeczki. 

- Czytam, bo lubię. Akcja polegała na wspólnym czytaniu przyniesionych z domu książek. Siedząc w 

skupieniu na ławeczce w pasażu handlowym, czytaliśmy swoje ulubione książki. Przynieśliśmy też książki 

dla osób, które chciały się do nas dołączyć. Jeden z uczniów zachęcał sieradzan do przyłączenia się do 

czytania (okazuje się, że kilka osób z chęcią usiadło na naszej „zaczytanej ławeczce”). 

- Happening „Czytanie rozwija”. Karolina i Natalka spacerowały po Galerii, rozwijając ręcznik kuchenny, 

dostosowany wcześniej do wymogów akcji. Wypisaliśmy na nim hasło: „Czytanie rozwija”, to samo hasło 

dziewczyny miały napisane na bluzkach. 

- Akcja „Książki leczą”. Ada jako lekarz spisała się doskonale. Badała ludzi, wskazywała, że książka potrafi 

być najlepszym lekarstwem, wręczała przygotowane wcześniej recepty na książki. 

- Happening „Czytanie to podróż”. Julia przebrała się za egzotyczną turystkę, zasiadła pod zrobioną przez 

nas palmą kokosową na małym krzesełku i przeniosła się do krainy fikcji literackiej. Zatopiona w lekturze 

nie musiała się bać, że zatonie jak Titanic. 

- Klub „Czytam, bo lubię”. Założyliśmy klub czytelniczy, którego członkiem mógł zostać każdy, kto lubi 

czytać. Podczas akcji w Galerii Dekada zebraliśmy 374 podpisy od nowych członków, co uważamy za wielki 

sukces (a potwierdzają to listy)! 

- Mobilny punkt bookcrossingu – przynieśliśmy książki, które rozpoczęły swą nową podróż… Wyjaśnialiśmy 

ludziom, na czym polega idea bookcrossingu.  

Wszystkie te aktywności zrealizowaliśmy podczas dwóch godzin! Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu z 

akcji! 

Co najważniejsze – dobrze się bawiliśmy!!! 



http://youtu.be/X5cdE48J57Y 

  


