
 

Rekord czytania w jednym momencie 

w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu 

1.06.2017r. 
 
     Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu  wzięły udział           
w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania w jednym momencie pod hasłem :    
„Jak nie czytam, jak czytam”. 
W akcji wzięło udział 254 uczniów z klas czwartych, piątych, szóstych i klasa 
pierwsza. 

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest miesięcznik „Biblioteka w Szkole” przy 
współpracy m.in. Stowarzyszenia Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Celem tej 
akcji jest promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie,  
a także podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze 
lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach. 

 1 czerwca o godzinie 10:00 uczniowie z całej Polski zebrali się w swoich szkołach 
na wspólnym czytaniu. Każdy czytał to, na co miał ochotę. 

     Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojniczu pobijali rekord czytania              
w jednym momencie podczas pikniku czytelniczego.  W słoneczny poranek,  
wyszli wraz z nauczycielami przed szkołę, żeby z książkami w rękach, potwierdzić 
swój udział w akcji. 
 Do akcji pobijania rekordu masowego czytania włączył się również Pan Burmistrz 
Tadeusz Bak, który rozpoczął  spotkanie, czytając dzieciom przepiękną bajkę La 
Fontaine'a  pt.: „Lew i szczur” . 
 Następnie, przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej, w skupieniu, uczniowie czytali 
książki przyniesione z domu lub wypożyczone z biblioteki. Każdy czytał to, co lubi. 
Po chwili wspólnego czytania  przyszedł czas, aby obejrzeć inscenizację ,,Rzepki”     
w wykonaniu  grupki uczniów z klas IV – VI. Wspaniała gra małych aktorów oraz 
oprawa muzyczna przedstawienia, zachęciły wszystkich do wspólnej zabawy. 
Przedstawienie przygotowane było pod  kierunkiem pani Moniki Joniec i Ewy  
Stawarz. 
Po przedstawieniu nastąpiło  wręczenie nagród laureatom różnych konkursów,          
a następnie wszyscy uczniowie otrzymali  słodycze  z okazji  przypadającego właśnie 
w tym dniu Międzynarodowego Dnia Dziecka. 
Na zakończenie akcji masowego czytania,  uczestnicy wspólnie recytowali wiersz 
Juliana Tuwima pt.: „Lokomotywa”  oraz wzięli udział w „biegu po książkę”  
przeprowadzonym przez panią A. Gąsior i  W. Garbarczyk . Na zwycięzców biegu 
czkały nagrody książkowe. 
      Ku radości wszystkich zgromadzonych, postanowiliśmy całą akcję 
udokumentować. Z wielu zdjęć wykonanych przez uczniów i pana M. Gajdę  na 
pewno zrobimy fantastyczną wystawę. 
We wrześniu dowiemy się, jaki rozmiar w całej Polsce przybrało to przedsięwzięcie 
 

     Przy organizacyjnej pomocy biblioteki, samorządu uczniowskiego, 
zaangażowaniu  nauczycieli stworzyliśmy niespotykaną dotąd ogólnopolską 
akcję, ustanawiając rekord czytania w jednym momencie. 
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