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W ramach projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru 

biblioteki szkolnej – w tym książek zakupionych w ramach dotacji 

z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zorganizowałam następujące 

tematy: 

1. Ulubione książki naszych nauczycieli, rodziców i moje – ankieta 

połączona z prezentacją wyników na forum klasy 

Ankietę sporządzili uczniowie klasy I G LO Jakub Dereń i Michał Kowal. 

Poprosili o wypełnienie kilkudziesięciu nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Wyniki przedstawili na forum klasy. 

 

2. „Polecam ci tę książkę” Recenzja 

 Uczniowie klasy I G LO napisali recenzje najciekawszych według nich 

 książek. Najciekawszą okazała się praca Łukasza Kusia: 

Autobiografia Łukasza Kadziewicza, jednego z najlepszych polskich 

siatkarzy pt. Kadziu. Siatkówka and rock’n’roll, to ciekawa propozycja dla 

młodzieży, szczególnie takiej, która wiąże swoją przyszłość ze sportem. Jej 

premiera, na którą niecierpliwie oczekiwałem, odbyła się 16 sierpnia bieżącego 

roku. 

Łukasz Kadziewicz to barwna, a zarazem kontrowersyjna postać polskiego 

sportu. Życie stawiało go raz na szczycie, a raz na dnie. Jego kariera to świetna 

gra przeplatana większymi lub mniejszymi wybrykami. Przez wielu nazywany 

jest „człowiekiem przygodą”. Mówi to, co myśli, dlatego w swoim otoczeniu 

ma tyle samo przyjaciół, co wrogów. Wrodzone szaleństwo, młodzieńcza chęć 

poznawania świata i własny charakter zapewniły mu wiele ciekawych historii, 

o których pisze w swojej książce.  

Co zrobić, żeby dojść na szczyt? Jak łączyć sport z  przyjemnościami? Na te 

i inne pytania znajdziemy odpowiedz w książce. Autor przestrzega nas przed 

błędami, których sam doświadczył na własnej skórze. W  ciekawy sposób 

przedstawia życiowe zawirowania. Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa 

Świata nie były dla niego przeszkodą do imprezowania. 
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Pierwszy raz czytałem książkę, która w tak humorystyczny sposób 

przedstawia motyw „uczenia się na błędach”. Kadziewicz opisuje w niej swoje 

doświadczenia i w dużej mierze skupia się na niedoskonałościach, które 

pozwalają mi wyciągnąć odpowiednie wnioski. Uważam, że autobiografię 

owego sportowca powinien przeczytać każdy młody człowiek, który chce pójść 

jego śladami.  

Reasumując, ta książka to potężne źródło wiedzy praktycznej, która dla ludzi 

w moim wieku jest bezcenna. Polecam ją wszystkim tym, którzy w jakikolwiek 

sposób wiążą swoją przyszłość ze sportem. Jak mówi Łukasz Kadziewicz 

„ Życie jest zbyt piękne, żeby przeżyć je standardowo”- te słowa będą mi 

towarzyszyć, mam nadzieję, do końca życia.  

 

3. Książka czy film? – debata klasowa 

 Klasa II F LO wybrała do tego projektu Folwark zwierzęcy autorstwa 

George`a Orwella. Porównane zostały: film aktorski, film animowany 

i, oczywiście, książka. Wygrała książka (argumenty na zdjęciach). 
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 Drugą pozycją była Dziewczyna z pociągu. Debatowała klasa II B LO. 

Tym razem wygrał film (pomimo zupełnie odwrotnych recenzji znanych 

krytyków literackich i filmowych). 
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          Ewa Szach 


