7. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom
5 czerwca w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom rozpoczął się
7. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom zainaugurowany w Operze i Filharmonii
Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki. Fragmenty książki Grzegorza Kasdepke
„Inżynier Ciućma, czyli śrubka, młotek i przemądrzałe roboty” czytali przedstawiciele
białostockich urzędów, mediów, współorganizatorzy i partnerzy akcji.
Nasza szkoła, jak co roku, znalazła się w komitecie organizacyjnym tej uroczystości.
Na scenie pojawił się Aleksander Kłosowski, uczeń klasy III b laureat Międzyszkolnej
Parady Postaci Literackich, który zebrał gromkie brawa za swój niesamowity występ w roli
Willa Treaty z powieści „Zwiadowcy”. Wystąpiła również nagrodzona w tym samym
konkursie Zofia Borowska uczennica klasy III c, która wcieliła się w postać Baby Jagi.
Nagrody odbierały laureatki Miejskiego Konkursu Głośnego Czytania – Dominika
Ostrowska z klasy III e oraz Marta Sadowska z klasy VII f. Tak było w operze, natomiast w
naszej bibliotece przez cały tydzień gościliśmy wyjątkowych ludzi, którzy czytali wyjątkowe
książki. W tym roku ideą przewodnią czytania była 100. rocznica odzyskania
niepodległości. Czytanym książkom towarzyszyły zawsze ciekawe opowieści o ważnych i
niezwykłych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. Do czytania zostali zaproszeni
nauczyciele historii.
4 czerwca czytali:
Pani Edyta Okułowicz „Dziadka i niedźwiadka” Łukasza Wierzbickiego
Pan Piotr Gryguć „A to historię” Kazimierza Szymeczki
5 czerwca czytała
Pani Elżbieta Korolczuk „Listy w butelce”
Anny Czerwińskiej – Rydel i opowiadała o Irenie Sendlerowj
6 czerwca czytali:
Pani Marzena Bykowska „Wszystkie moje mamy” Renaty Piątkowskiej opowieść o Irenie
Sendlerowej
Pani Ewa Piotrowska „Ilustrowane dzieje Polski,
czyli wycieczkę do przeszłości”

7 czerwca czytali:
Pani Justyna Batko – Grzywaczewska „Dziadka i niedźwiadka” Łukasza Wierzbickiego
Pani Ewa Stupkiewicz białostocka poetka „Wiersze malowane tęczą”
Pani Julia Szypulska dziennikarka „Gazety Współczesnej” „Dynastię Miziołków” Joanny
Olech
8 czerwca czytała
Pani Krystyna Kasperuk „Legendę o hejnale z Wieży Kościoła Mariackiego” oraz „Legendę
o hejnale z Ratuszowej Wieży w Białymstoku”
Nauczyciele, wychowawcy świetlicy czytali uczniom legendy polskie oraz książki
opowiadające o historii Polski.
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