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Jak obchodziliśmy Światowy Dzieo Głośnego Czytania (WRAD 2017) 

16 –go lutego po raz siódmy obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzieo Głośnego Czytania. W tym roku 

włączyliśmy się do obchodów pod hasłem „Która to Malala?”.  To przewodnie hasło naszych szkolnych obchodów jest 

tożsame z tytułem książki Renaty Piątkowskiej-wzruszającej opowieści o dziewczynie, która jest symbolem walki o 

prawo do nauki.  

Trudno uwierzyd, ale prawo do edukacji to wciąż przywilej tylko grupy szczęśliwców, a nie całego świata.  To 

prawda, że w wielu krajach przywilej chodzenia do szkoły jest traktowany jako przykra koniecznośd, ale nie dla Malali i 

jej koleżanek, dla których nauka była upragnioną, jedyną szansą na lepszą przyszłośd.   

Głównym punktem naszych szkolnych obchodów był MARATON CZYTELNICZY (5 minut głośnego czytania  na 

każdej z 7 lekcji) na bazie wyżej wspomnianej książki, która niesie ze sobą podwójną wartośd.  Z jednej strony 

uświadamia nam wagę sprawy jaką jest fundamentalne prawo do edukacji (bez podziału na chłopców i dziewczynki) i, z 

drugiej strony, zawstydza tych, którzy  mając ten przywilej, nie potrafią go docenid (traktując możliwośd chodzenia do 

szkoły jako przykrą koniecznośd). Mówił o tym Rzecznik Praw Dziecka- Marek Michalak, pod którego Patronatem 

Honorowym została wydana książka „Która to Malala” (na grzbiecie której widnieje wymowny napis: wojny dorosłych-

historie dzieci). 

MARATON CZYTELNICZY kontynuowaliśmy po lekcjach na tzw. GALI obchodów Światowego Dnia Głośnego 

Czytania w holu przy bibliotece szkolnej (w otoczeniu wystaw prac uczniów i gazetek tematycznie związanych z hasłem 

przewodnim obchodów).   

Na GALĘ obok p. Dyrektor zaproszeni byli tylko reprezentanci poszczególnych klas w osobie łączników klasowych 

i najlepszych czytelników.  Gościliśmy również gimnazjalną grupę projektową, która przygotowała prezentację na temat 

prawa do edukacji w różnych regionach świata.  

Korzystając z symbolicznej obecności p. Dyrektor, na początku Gali zostały wręczone nagrody za zwycięstwa w 

konkursach („Spotkania z książką”) i plebiscytach („Najpiękniejszy portret Malali”) przeprowadzonych w ramach 

szkolnych obchodów WRAD. Wykaz zwycięzców konkursów i plebiscytów zamieszczony został w załączniku do tego 

artykułu.   

Po wręczeniu nagród zgodnie z planem obchodów GALI zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w 

zakładce: BIBLIOTEKA (kategoria: AKTUALNOŚCI) usłyszeliśmy sprawozdania łączników klasowych na temat:  Jak nasza 

klasa włączyła się w obchody WRAD.  Klasy mogły włączyd się do obchodów wg własnych pomysłów lub wybrad 

propozycje organizatora szkolnych obchodów: udział w maratonie czytelniczym, lekcjach bibliotecznych (z 

wykorzystaniem prezentacji), lekcjach wg. scenariuszy z edukacji globalnej( na godziny wychowawcze, lekcje języka 

polskiego lub inne), konkursach i plebiscytach tematycznie związanych z hasłem przewodnim obchodów.  

Uczestnicy GALI mogli: zapoznad się z filmami video poleconymi przez organizatora obchodów Światowego Dnia 

Głośnego Czytania (przesłanymi przez LitWorld do Youtube) oraz filmami dot. hasła przewodniego obchodów 

(wybranymi przez szkolnego organizatora obchodów), z prezentacją gimnazjalnej grupy projektowej na temat prawa do 

edukacji i obejrzed wystawy związane tematycznie z hasłem przewodnim obchodów (w tym prac konkursowych).  

Głównym punktem GALI, jak całych obchodów był cd. MARATONU CZYTELNICZEGO.  Do ambasadorów głośnego 

czytania w osobach członkio Koła Bibliotecznego dołączyli najlepsi czytelnicy szkoły podstawowej i gimnazjum.  Po 

przeczytaniu do kooca całej książki, przeprowadzony został plebiscyt na „Najlepszego szkolnego ambasadora głośnego 

czytania” oraz na „Najpiękniejszą kolorowankę z logo WRAD”. 

Na zakooczenie obchodów nastąpiło wręczenie certyfikatów uczestnictwa w obchodach WRAD 2017. 

Za szczególnie aktywny udział w obchodach chciałabym wyróżnid klasę Vb z wych. p. Agnieszka Ostrowską, która 

kolejny raz profesjonalnie włączyła się w obchody (lekcja z edukacji globalnej, lekcja biblioteczna, plakat tematyczny, 

ambasadorki głośnego czytania MARATONU CZYTELNICZEGO) oraz klasę IIId/G z wych. p. Elżbieta Grzyb (lekcja 

biblioteczna, największa klasowa darowizna na konto organizacji LitWorld). 

Za pomoc w przeprowadzeniu tegorocznych obchodów dziękuję paniom: Annie Ekiert, Barbarze Gostomskiej, 

Elżbiecie Grzyb, Katarzynie Fenig, Alicji Hołdys, Beacie Każyszce, Marioli Korpalskiej, Lucynie Lemaoczyk Bławat, Jarosławie Norek, 

Agnieszce Ostrowskiej, Joannie Radke,  Hannie Szymkowiak, Bożenie Tomaczkowskie, Alicji Wessołowskiej.  

Opracowała: Beata Jansen- organizator szkolnych obchodów WRAD 2017 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

Wyniki konkursów i plebiscytów przeprowadzonych w ramach obchodów Światowego Dnia 

Głośnego Czytania (WRAD 2017)  

 

ZWYCIĘŻCZYNIE KONKURSU „Spotkania z książką” 

GIMNAZJUM 

MIEJSCE Nazwisko i imię ucznia Klasa Ilośd 
uzyskanych 

pkt. 

1 Wiktoria Bukowska VId 41 

Wiktoria Netkowska 

2. Izabela Flisikowska VIb 40,5  

Martyna Sychulec 

3. Martyna Kamrowska Vb 37  

Nikola Polak 

 

WYRÓŻNIENIA 

Nazwisko i imię ucznia Klasa Ilośd 
uzyskanych 

pkt. 

Monika Prądzioska Va 35,5 

Weronika Szymkowiak 

Katarzyna Traczykowska VIc 31 

Adriana Wera 
 

Zwyciężczyni plebiscytu na „Najpiękniejszy portret Malali- dziewczyny, która zmienia Świat” 

- Wiktoria Bukowska kl. VId 
 

Zwyciężczyni plebiscytu na „Najpiękniejszą kolorowankę z logo WRAD” 

-Wiktoria Peplioska kl. IId  
 

Zwyciężczyni plebiscytu na „Najlepszego ambasadora głośnego czytania” 

-Izabela Flisikowska kl. VIb 

          


