
WROCŁAW EUROPEJSKĄ STOLICĄ 

KULTURY                                                                      

udział uczniów SP 93 w działaniach 

literackich 

        FESTIWAL LITERATURY DLA DZIECI 

I WROCŁAWSKIE TARGI DOBRYCH KSIĄŻEK 

W ramach organizowanego we Wrocławiu Festiwalu Literatury dla Dzieci uczniowie różnych 

klas mieli zorganizowane wyjścia na spotkania autorskie z pisarzami. Klasy i grupy uczniów 

były uczestnikami następujących spotkań: 

02.06.2016 – klasa 5a była w kubokawiarni „Barbara” na spotkaniu z Panią Marianną Oklejak 

zatytułowanym „Yeti i inni – wyprawy alpinistyczne Jerzego Kukuczki”. 

03.06.2016 – grupa uczniów ze świetlicy pod opieką Pani Beaty Biegańskiej wyszła 

na spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Gawryluk zatytułowane „Dżok, legenda o psiej 

wierności”. 

03.06.2016 – grupa uczniów pod opieką Pani Antoniny Połch na Wrocławskich Targach 

Dobrych Książek uczestniczyła w spotkaniu z pisarzem Brandonem Mullem – autorem m.in. 

serii książek „Baśniobór”. 

04.06.2016 – grupa uczniów pod opieką Pani Antoniny Polch wzięła udział w spotkaniu                  

z Martinem Widmarkiem w Kinie Nowe Horyzonty. 

Wszystkie spotkania były bardzo interesujące. Uczniowie mogli osobiście spotkać się                       

ze znanymi pisarzami, zadać pytania na temat tworzenia ciekawej literatury, uzyskać 

pamiątkowe autografy i zrobić zdjęcia. 

WROCŁAWSKA KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA „WROCŁAW MOJE MIASTO” 

02.06.2016 uczniowie klasy 6a z opiekunkami, Panią Barbarą Lach i Panią Antoniną Połch, 

uczestniczyli w wydarzeniu plenerowym łączącym umiejętności plastyczne oraz 

zainteresowanie historią i kulturą Wrocławia.  Część uczniów SP 93 wykonała prace 

plastyczne połączone tematycznie z szeroko pojętą kulturą Wrocławia. Z prac 1140 uczniów 

wrocławskich szkół powstała wspólna książka, której długość wynosi 127 metrów. 

Pomysłodawcą powstania książki artystycznej jest Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście 

we współpracy z Galerią Twórczości Plastycznej Młodych i Dolnośląską Biblioteką Publiczną. 

Pierwsza książka artystyczna powiązana z Wrocławiem powstała w 1998 r. Tegoroczna 

książka jest kontynuacją pierwszego wydania książki.  

                                                                                                                    Antonina Połch 



 

 

Wrocławskie Targi Dobrych Książek  

 

Spotkanie uczniów SP 93 z Brandonem Mullem – autorem m.in. serii książek pt. „Baśniobór” 

 

 

 

 



Spotkanie z Martinem Widmarkiem – autorem serii książek „Biuro Detektywistyczne Lassego 

i Mai” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Wrocław moje miasto” – niesiemy 

książkę napisaną i narysowaną przez 

1140 uczniów wrocławskich szkół. 

 

 

 

 

 


