
 Europejski Tydzień   

Świadomości 

Dysleksji 

NASZA HISTORIA 

2004 - 2021 



• 04 -10 października 2021 r. 

już po raz 17 obchodzić 

będziemy w Oławie 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ 

ŚWIADOMOŚCI 

DYSLEKSJI.  
 

• 7 października 2021 r.                 

po raz pierwszy - jako 

Światowy Dzień Dysleksji 

#DYSLEXIADAY              



• Zaczynaliśmy w 2004 roku. 

• Celem naszym było propagowanie 

skutecznych sposobów podnoszenia 

świadomości problemu dzieci i młodzieży 

z utrudnieniami  w nauce czytania i pisania 

wśród rodziców, nauczycieli, uczniów.  

• Do dziś zależy nam na pokazaniu dobrych 

przykładów związanych z pokonywaniem 

trudności w nauce czytania i pisania. 

 

 



• Na przestrzeni tych lat 
organizowaliśmy spotkania:                         
z rodzicami, nauczycielami                               
i uczniami.  

• Prowadziliśmy szkolenia, warsztaty, 
wykłady, punkty konsultacyjne                
w Poradni i w szkołach.  

• Zorganizowaliśmy również spotkanie 
z mieszkańcami naszego miasta na 
ławeczce pod zieloną parasolką przy 
oławskim ratuszu. 



 



Dla uczniów organizowaliśmy różnorodne 
przedsięwzięcia. 

• W ramach autorskiego Projektu „ Czytamy 
Razem”, ulubione bajki z lat dzieciństwa 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych czytali 
przedszkolakom.  

• Prowadziliśmy w szkołach akcję wspólnego 
czytania z mamą, tatą, babcią, dziadkiem, 
nauczycielami.  

• Szkoły organizowały wspólne czytanie „Dzieci 
dzieciom”. 

• Najmłodszym oferowaliśmy konkursy                
plastyczne „Malowane słowa”. 





 Prowadziliśmy Konkursy 

ortograficzne i literackie:  

• „Mój sposób na zapamiętywanie 

trudnych słów”, 

• „Są takie słowa, na które sposób ma 

mądra głowa”, 

• „I Ty możesz zostać Mistrzem 

Ortografii”. 



 

Wszystkich nagradzaliśmy  

pamiątkowymi dyplomami,  

zwycięzców pucharami i nagrodami rzeczowymi.  

Nad ETŚD patronat przyjmował Starosta Oławski. 



Od 2007 r. rozpoczęliśmy cykl konkursowy                                   

dla uczniów z trudnościami  w nauce                               

czytania i pisania.                                                                                     



Motywem przewodnim                           

naszego  

konkursu była 

WIELKA PIRAMIDA 
„ …Całą tę olbrzymią masę kamieni, ogółem 6 milionów 

ton, podniesiono bez pomocy nowoczesnych maszyn. 

Wykorzystano do tego rampy, dźwignie i ciągnięte przez 

woły sanie, na których wleczono kamienne bliki. Mimo to 

piramidę zbudowano z nieprawdopodobną dokładnością. 

Stoi ona na sztucznie zrównanym terenie. Jej podstawą 

jest idealny kwadrat, którego cztery wierzchołki są prawie 

doskonałymi kątami prostymi…”  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Piramida_Cheopsa.jpg


 

W 2008 r. podczas IV edycji 

pisaliśmy, że: 

„W Żółwinie czas wolniej 

płynie”. 

 

http://office.microsoft.com/pl-pl/templates/TC010721251045.aspx?CategoryID=CT102383591045&av=ZPP000


  „Planujecie wakacje? Wybierzcie się do 

Żółwina, gdzie nikt się nie śpieszy! Dopóki 

go nie odwiedzicie, dopóty w ogóle nie 

będziecie wiedzieli, co znaczy prawdziwy 

wypoczynek. Bo Żółwin to oaza spokoju. 

Królestwo ciszy, o którą tak trudno we 

współczesnym świecie”. 

http://office.microsoft.com/pl-pl/templates/TC100738461045.aspx?CategoryID=CT102585001045&av=ZPP000


• Natomiast w 2009  organizatorzy ETŚD 
zaprosili uczniów szkół gimnazjalnych          
i ponadgimnazjalnych do udziału                        
w Konkursie Powiatowym pt. „ I Ty 
możesz zostać Mistrzem Ortografii”.  

• Gościem i osobą współprowadzącą 
konkurs, był Rafał Rumież – (wtedy) 
student drugiego roku dziennikarstwa               
i komunikacji, który czytał uczestnikom 
tekst Olgi Tokarczuk                     
„Państwo Sieci” pochodzący z książki pt.  
„Bieguni”.  



 



 

VI  

EUROPEJSKI TYDZIEŃ 

ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 
OŁAWA,  12 – 16.10.2010 r. 



 

 

 

 

 

Wszechświat  Einsteina 

http://pl.wikiquote.org/wiki/Plik:Albert_Einstein_Head.jpg


  „Einstein urodził się w 1879 roku                

w Ulm, w południowych Niemczech,       

ale dorastał w Monachium. Niemal nic                 

w jego młodości nie wskazywało na 

późniejsze sukcesy. Niektórzy z jego 

biografów utrzymują, że zaczął mówić 

dopiero w wieku trzech lat.                    

W 1894 roku, gdy po niepowodzeniach              

w interesach rodzina przeniosła się do 

Mediolanu, Albert wybrał Szwajcarię, 

gdzie zamierzał kontynuować 

edukację”.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

OŁAWA,  10.10.2011 r. 



Truskawka 

  „Najbardziej niewinny owoc 

świata. Ze strony truskawki nic 

człowiekowi nie grozi.  Nie otacza jej 

nieprzyjazna twarda łupina, nie spowija 

zbędna skórka. Nie kryje w sobie 

zdradliwych pestek, irytujących błonek 

ani tryskających znienacka                                    

w niewłaściwych kierunkach 

niespodzianek w płynie”. 





  „Trudno powiedzieć co takiego jest                         

w kasztanach, że je lubimy.  Gdy spadną na 

ziemię i mają jeszcze świeżą, wilgotną 

skórkę, wyglądają trochę jak zwierzątka, 

choć przecież są owocami drzewa - 

kasztanowca. Piękne drzewa popularnie 

nazywane są w Polsce „kasztanami”, od 

nazwy ich „owoców”. Tak naprawdę są to 

nasiona”.  



 

 

 

 

EUROPEJSKI  TYDZIEŃ  

ŚWIADOMOŚCI  DYSLEKSJI 

 

 

 

 
Oława, 7- 14.10.2013 r. 



   

   

   

   

   

 
 

 

    

  

 

       

       





„Cześć … 

   

  Nazywam się Sławomir Mrożek.                  

Nazwisko moje składa się z sześciu 

liter. Mówię  o tym dlatego, ponieważ 

lubię porządek. ” 





2014 r. odpowiadając na apel Prezydenta dzisiejszy 

tekst konkursowy to fragment „Potopu”                                           

– Henryka Sienkiewicza 
Rok 1655. W granice Rzeczpospolitej wkracza olbrzymia armia szwedzka. 

Polacy zapamiętają ten najazd jako „potop szwedzki”. Ostoją Polaków staje się 
Częstochowa. 

„ Z północy i z południa stanęły szańce, nad którymi kilka tysięcy ludzi pracowało. 
Sterczały one tak wysoko, iż oblężonym zdało się, że szczyty ich leżą na równej linii 
z murami. Między regularnymi wycięciami wierzchołków widać było olbrzymie 
paszcze dział i stojących tuż za nimi żołnierzy, podobnych z dala do roju żółtych ós. 

W kościele nie skończyło się jeszcze poranne nabożeństwo, gdy huk niezwyczajny 
wstrząsnął powietrzem, szyby zadrżały, niektóre od samego wstrząśnięcia wypadły z 
opraw, rozbijając się z przeraźliwym dźwiękiem na kamiennej posadzce, a cały 
kościół wypełnił się kurzawą powstałą z opadłego tynku. 

Olbrzymie kolubryny przemówiły. 





XI                                

EUROPEJSKI TYDZIEŃ 

ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 
 

OŁAWA, 5 – 11.10.2015 r. 



Teraz „usiądźcie wygodnie”  

na ławeczce obok Bolesława Prusa                                             

i bezbłędnie napiszcie fragment jego 

popularnej powieści.  



LALKA. POWIEŚĆ.  

TOM I 

ROZDZIAŁ SZÓSTY: 

 

W JAKI SPOSÓB NOWI 

LUDZIE UKAZUJĄ SIĘ NAD 

STARYMI HORYZONTAMI  

http://literat.ug.edu.pl/lalka/0006.htm
http://literat.ug.edu.pl/lalka/0006.htm
http://literat.ug.edu.pl/lalka/0006.htm
http://literat.ug.edu.pl/lalka/0006.htm
http://literat.ug.edu.pl/lalka/0006.htm
http://literat.ug.edu.pl/lalka/0006.htm
http://literat.ug.edu.pl/lalka/0006.htm
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Europejski 

Tydzień   

Świadomości 

Dysleksji 
3 – 9.10.2016 



„Uczeń podwójnie 

wyjątkowy” 

Europejski Tydzień  

Świadomości 

Dysleksji  

 
03 – 09.10.2016 



W 2016 r. przypadała:  

170. rocznica urodzin                                          

i  

100. rocznica śmierci  

polskiego noblisty:                                                                           

Henryka 

Sienkiewicza. 
• Z tej okazji Sejm i Senat 

ustanowił 2016 r.                                          

Rokiem Henryka 

Sienkiewicza. 

• To najpopularniejszy 

polski pisarz przełomu 

XIX i XX wieku.  

 





Cała Polska czyta „Quo vadis” 
 Przetłumaczona na ponad 50 języków i jedna z najbardziej znanych 

polskich powieści na świecie.  

„Quo vadis”, dzieło, za które Henryk Sienkiewicz otrzymał w 1905 roku 

literacką nagrodę Nobla  

i stał się pisarzem o światowej renomie.  

W sobotę w całej Polsce odbyła się kolejna odsłona akcji Narodowego 

Czytania.  

Z okazji ustanowienia przez Sejm i Senat Roku Henryka Sienkiewicza,  

to właśnie „Quo vadis” stało się bohaterem wydarzenia. 



 „Wieść o cudownym ocaleniu Ligii szybko 

rozniosła się wśród rozbitków chrześcijańskich, którzy 

ocaleli dotychczas z pogromu.  

Wyznawcy poczęli się schodzić, by oglądać tę, nad 

którą jawnie okazała się łaska Chrystusowa. … „ 

 





„By zacząć 

sztukę, stworzyć 

dzieło, potrzeba 

męki, trudu, pasji, 

bólu, skarg, żalu, 

smętku, lęku, 

grozy, litości.” 
 

Stanisław Wyspiański 

http://niezlasztuka.net/artysta/stanislaw-wyspianski/
http://niezlasztuka.net/artysta/stanislaw-wyspianski/


„Postawą do napisania utworu stało się huczne, 
trwające parę dni wesele poety Lucjana Rydla i Jadwigi 

Mikołajczykówny, chłopskiej córki.                                                                                               
Ślub odbył się 20.11.1900r. w kościele Mariackim                                  
w Krakowie, zaś wesele w dworku Włodzimierza 

Tetmajera  w Bronowicach.                                                                                           
Wesele Rydla było wielkim wydarzeniem artystycznym                         

w środowisku Krakowa.                                                                                      
Na wielkim, hucznym weselu stawiła się niemal cała 

ludność Bronowic oraz członkowie rodzin Rydla             
i Tetmajera z Krakowa.                                                                                                  

Jednym z gości był również Wyspiański, który zamiast 
zabawy pilnie obserwował ludzi „i tam ujrzał swoją 

sztukę”. 



„Nad drzwiami weselnymi ogromny obraz 

Matki Boskiej Ostrobramskiej z jej sukienką 

srebrną i złotym otokiem promieni na tle 

głębokiego szafiru; a nad drzwiami alkierza 

takiż ogromny obraz Matki Boskiej 

Częstochowskiej, w utkanej wzorzystej 

szacie, w koralach i koronie polskiej 

Królowej, z Dzieciątkiem, które rączkę ku 

błogosławieniu wzniosło. 

Strop drewniany w długie belki proste                                     

z wypisanym na nich Słowem Bożym                          

i rokiem pobudowania. „ 



„By zacząć sztukę, stworzyć dzieło,  
potrzeba męki, trudu, pasji, bólu,  
skarg, żalu, smętku, lęku, grozy, litości”.  
                          Stanisław   Wyspiański 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 

„MISTRZ ORTOGRAFII” 

W   POWIATOWYM   KONKURSIE 

„ I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii” 
 

XIII  EUROPEJSKI  TYDZIEŃ  ŚWIADOMOŚCI  DYSLEKSJI 

W OŁAWIE 
 

                                                                     
 

 DYREKTOR  POPPP i DM  W OŁAWIE                                         STAROSTA    OŁAWSKI 
 
 
                

            HALINA    PAWIŃSKA                                                          ZDZISŁAW   BREZDEŃ 
 

Oława, 10.10.2017 r. 



XIV  

Europejski 

Tydzień   

Świadomości 

Dysleksji 
w Oławie                                            

(1 – 7 X 2018 )  



 „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii” to 

fragment „Przedwiośnia” Stefana 

Żeromskiego 





 mocne strony to udział  

w oławskim Konkursie pt.:                    

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 

MISTRZEM 

ORTOGRAFII  
 





 



 „Przedwiośnie zdmuchnęło z dachów 

bud najbliższych lód i śnieg – ogrzało już 

naturalnym powiewem południa wnętrza, 

które długa i ciężka zima, wróg biedaków, 

przejmowała śmiercionośnym tchnieniem.  

 

 Gdzież są twoje szklane domy? – 

rozmyślał brnąc dalej. – Gdzież są 

twoje szklane domy?” 
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Europejski 

Tydzień   

Świadomości 

Dysleksji                       

w Oławie 
7 – 13.10.2019 



„Nauczyciel bliżej dziecka  

z dysleksją” 

Tydzień  

Świadomości 

Dysleksji  

w Oławie 
 

07 – 13.10.2019 



Osiem lektur na ósme                         
Narodowe Czytanie!  



Wystawa książek w Bibliotece Pedagogicznej w Oławie 



Od 15 lat z okazji  

Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie  

organizuje konkurs  

dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej                                     
i szkół ponadgimnazjalnych: 

I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii. 

 

W roku 2019 przyłączamy się do prezydenckiej akcji 
Narodowego Czytania, wybierając treść jednej                               

z 8 nowel. 

 





5-11października 2020 r. obchodziliśmy 16 

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 



• Uczniowie szkół 

podstawowych                          

kl. IV – VIII                                        

i ponadpodstawowych 

przystąpili do 

konkursu literackiego 

„Dysleksja inspiruje 

do (nie)zwykłych 

działań”. 

• Prace literackie 

uczniów były 

inspirowane znanymi        

i słynnymi osobami z 

dysleksją. 



• Prowadzono 

warsztaty 

logopedyczne dla 

dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

• Zaprezentowano 

książki, artykuły                  

i czasopisma oraz 

zestawienia 

bibliograficzne na 

temat dysleksji 

rozwojowej.  



• Zorganizowano 

warsztaty pod 

hasłem:  

„Rerki, kapki, szumki, 

syczki…                                            

tak ćwiczą nasze 

języczki”.  
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Europejski Tydzień 

Świadomości Dysleksji                     

w Oławie 

4 – 10 października 2021 r. 



• Jak wspierać i skutecznie pomagać 

dzieciom i uczniom ze specyficznymi 

trudnościami w nauce czytania                           

i pisania  

• Jak wspierać i skutecznie pomagać 

dzieciom i uczniom ze specyficznymi 

trudnościami w nauce matematyki                        

o charakterze dyskalkulii. 

• Konsultacje dla dzieci z problemami 

w rozwoju mowy. 

• Punkt diagnozy „ryzyka dysleksji”. 

• Warsztaty logopedyczne. 

• Konkurs: „I Ty możesz zostać 

Mistrzem Ortografii”. 

 




