
 

Projekt 
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci  

 

Zespół Szkół nr 2 
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie 

Opis projektu  Data realizacji: 7 kwietnia 2017 r. 

Autorzy projektu: Monika Zaremba-Łepkowska  

Cel projektu: Przedstawienie dzieciom i młodzieży postaci i twórczości 
nagradzanej współczesnej polskiej pisarki; zainteresowanie literaturą.  

Przebieg realizacji projektu: 

Gościem Zespołu Szkół nr 2 była pani Małgorzata Strękowska-Zaremba, 
pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, dziennikarka, członek 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, stypendystka Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, laureatka wielu nagród literackich, 
nominowana do Astrid Lindgren Memorial Award 2016. W spotkaniu 
uczestniczyli dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, a także goście: 
p. dyrektor Izabela Grabowska, nauczyciele i dzieci z Miejskiego Przedszkola 
nr 4 oraz p. wicedyrektor Aneta Głuszniewska, nauczyciele i dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 5. Uczniowie naszej szkoły dokonali prezentacji twórczości 
pisarki. Młodzież przygotowała multimedialne recenzje wybranych książek 
pisarki: „Leniwe literki”, „Filipek i rodzeństwo” i „Dom nie z tej ziemi”. 
Następnie pani Małgorzata Strękowska-Zaremba poprowadziła spotkanie  
z dziećmi i młodzieżą, podczas którego wprowadziła je w interesujący, 
zabawny i niejednokrotnie tajemniczy świat opowieści o Filipku Zaskrońcu, 
Berym oraz Maciusiu i ich przygodach. Autorka przeczytała dzieciom  
z przedszkola i uczniom klas pierwszych szkoły podstawowej fragmenty 
swoich książek. Twórczość pisarki wzbudziła zainteresowanie nie tylko 
wśród najmłodszych widzów, ale także wśród licealistów, którzy zadawali 
autorce pytania dotyczące jej inspiracji i twórczości, a także warsztatu pracy 
pisarza. Po spotkaniu autorka wręczyła dzieciom i młodzieży dyplomy  
z autografem za aktywny udział w spotkaniu. W podziękowaniu za 
spotkanie, dzieci i uczniowie przekazali pisarce upominki: napisaną przez 
przedszkolaków bajkę i stroik wielkanocny od uczniów ze szkoły 
podstawowej. Uczeń naszej szkoły, Marcin Siedlecki z klasy III tfs przekazał 
pani Małgorzacie Strękowskiej-Zarembie własnoręcznie wykonany portret, 
w uznaniu za kreowanie dziecięcej wyobraźni.  
Zastosowane metody edukacyjne: spotkanie z autorką książek dla dzieci, 
prelekcja, prezentacje, warsztaty.  

Liczba uczestników: 30 uczniów II LO, 32 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Ciechanowie i 28 dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 4.  

Rezultaty projektu  Poznanie współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, poszerzenie wiedzy 
na temat pracy pisarza i dziennikarza.  

Projekt kontynuowany był na Dzień Dziecka. II LO organizuje spotkania z pisarzami i poetami także z 
okazji Dnia Humanisty czy Dnia Poezji.  



 
 
 
 


