
Laureaci konkursu 
„Przeczytaj moją ulubioną książkę” 

– już znani 
 
 
 

 
 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w 
Słupcy w marcu 2015 r. ogłosiła Powiatowy Konkursu Szkolny „Przeczytaj moją ulubioną książkę” 
na najciekawszą prezentację multimedialną. Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupcy i powiatu słupeckiego. Organizacja konkursu na ulubioną 
książkę wpisywała się w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, a także w ogólnopolską 
dyskusję na temat kanonu lektur szkolnych.   

 
Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Słupeckiego Mariusz Roga.  

 
Rozstrzygniecie konkursu odbyło się 22 kwietnia 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym w 

Słupcy. Dzień podsumowania konkursu nie był przypadkowy wiązał się bowiem z obchodami 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Święto książki stało się wspaniałą okazją na 
uhonorowanie laureatów i wręczenie nagród. Założeniem organizatora była szeroko pojęta 
promocja książek oraz czytelnictwa, dlatego też laureaci prezentowali i omawiali nagrodzone 
prezentacje multimedialne, a kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy Hanka Kasperska-
Stróżyk powiedziała kilka słów o wręczanych nagrodach, którymi były książki. Wybrane nagrody 
nie były przypadkowe, celem było zwrócenie uwagi na ciekawych autorów, nowości wydawnicze. 
Dodatkową nagrodą w konkursie dla laureatów były pendrive.  

 
Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupcy oraz Burmistrza Miasta  

Słupcy. 
 

 
 

Nagrody książkowe 
 

 
 

 



Na konkurs wpłynęło 30 prac. Łącznie w konkursie wzięło udział 48 uczniów, niektóre prace 
zostały wykonane w zespołach. Fakt, że udało się zainteresować konkursem tle osób był dla 
organizatorów satysfakcjonujący. 

 
Oceny prac dokonała komisja, w skład której weszli pracownicy Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie:  
 

1. dr Zbigniew Budny (konsultant CDN w Koninie) – przewodniczący 
2. Wioletta Poturała (konsultant CDN w Koninie) 
3. Hanka Kasperska-Stróżyk (CDN Biblioteka Pedagogiczna Filia w Słupcy) 
4. Anna Chudzińska (CDN Biblioteka Pedagogiczna Filia w Słupcy) 

 
Komisja Konkursowa przyznała jedno wyróżnienie i 4 nagrody główne w tym 2 równorzędne. 

 
 

 
 

Dr Zbigniew Budny 
 
 

Przewodniczący Komisji Konkursowej dr Zbigniew Budny przedstawił wnioski ogólne na 
temat prac, które wpłynęły na konkurs. Podkreślił, że był to pierwszy konkurs o tematyce 
literackiej, w którym ocenianie były prezentacje multimedialne. Stwierdził, że była to ciekawa 
forma prezentowania literatury. Zwrócił uwagę na zainteresowanie młodzieży literaturą fantasy. 
Docenił zaangażowanie wszystkich uczniów biorących udział w konkursie. Podkreślił, że mimo iż 
praca nie została nagrodzona, to sam udział w konkursie przyczynił się do rozwoju uczniów. 
Przyznał również, że na konkurs wpłynęło wiele wartościowych prac i wybór był niezwykle trudny.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miejsce I   
 

Pierwsze miejsce jednogłośnie zostało przyznane uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w 
Słupcy – Kamili Antkowiak. Kamila zachęcała do przeczytania książki „Papierowe miasta” 
Johna Greena. 

 

 
Hanka Kasperska-Stróżyk, Kamila Antkowiak 

 
Laureatka otrzymała trzy tomową powieść, popularnego współczesnego japońskiego pisarza, 
eseisty i tłumacza literatury amerykańskiej, kilkakrotnie nominowanego do literackiej Nagrody 
Nobla Haruki Murakamiego „1Q84”. 

 
Miejsce II  
 

Drugie miejsce zostało przyznane uczniowi technikum z Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy 
– Adamowi Szumigalskiemu. Adam zachęcał do przeczytania książki „Fałszywi bogowie” 
Grahama McNeila. 

  

 
Adam Szumigalski, Hanka Kasperska-Stróżyk 

 
Laureat otrzymał książkę, która nosi miano jednego z najważniejszych brytyjskich komiksów 
ostatnich lat, była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana jest filozoficzną przypowieścią dla 
dorosłych czytelników, zatytułowaną „Gigantyczna broda, która była złem” Stephena 
Collinsa. 

 
 



Miejsce II  
 

Równorzędne drugie miejsce zostało przyznane uczniowi technikum z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Słupcy – Rafałowi Adamskiemu. Rafał zachęcał do przeczytania książki 
„Darth Bane. Droga zagłady” Drewa Karpyshyna. 

 

 
Hanka Kasperska-Stróżyk, Rafał Adamski 

 
Laureat otrzymał książkę „Hobbit z objaśnieniami” autorstwa Johna Ronalda Reuela 
Tolkiena, Douglasa A. Andersona. Jest to niezwykle ciekawe wprowadzenie do świata 
Śródziemia, ojczyzny elfów, czarodziejów, krasnoludów, orków i innych istot. Książka 
przepięknie ilustrowana z oryginalnymi rysunkami Tolkiena.   

 
Miejsce III 
 

Trzecie miejsce zostało przyznane uczniowi technikum z Zespołu Szkół Zawodowych w 
Słupcy – Maciejowi Maciejewskiemu. Maciej zachęcał do przeczytania książki Mario 
Vargasa Llosy „Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki”.  

 

 
Hanka Kasperska-Stróżyk, Maciej Maciejewski 

 
Laureat otrzymał dwie książki jedną z nich był doskonały reportaż Wiesława Łuki „Nie 
oświadczam się” opisujący autentyczne wydarzenia czasu PRL-u oraz drugą książkę debiut 
literacki Dominiki Słowik „Atlas: Doppelganger” która, opisuje lata dziewięćdziesiąte, ludzi 
wiodących życie w pewnym blokowisku, na peryferiach pewnego miasteczka, młoda autorka 
bawi się tworzoną przez siebie opowieścią. 



Wyróżnienie 
 

Wyróżnienie zostało przyznane uczniowi Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy – Dawidowi 
Błaszczykowi. Dawid zachęcał do przeczytania książki ”Więzień labiryntu” Jamesa 
Dashnera. 

 

 
Hanka Kasperska-Stróżyk, Dawid Błaszczyk 

 
Laureat otrzymał „Silmarillion” J.R.R. Tolkiena, który obok „Władcy Pierścieni” oraz 
„Hobbita” jest jednym z najbardziej znanych dzieł autora. 

 
 
 
 
 

 
 

Laureaci konkursu 
 
 



Prace konkursowe zostały przygotowane pod kierunkiem nauczycieli, którym zostały wręczone 
podziękowania. Nauczyciele otrzymali również podziękowania dla wszystkich uczniów, którzy 
wzięli udział w konkursie.  

 

 
 

Wręczanie podziękowań nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu   
 

 
W wywiadzie dla „Gazety Słupeckie” laureatka głównej nagrody Kamila Antkowiak 

podsumowując udział w konkursie, powiedziała: „Bardzo cieszę się, że zostałam wyróżniona 
spośród tak wielu zgłoszeń. O konkursie dowiedziałam się od mojej polonistki pani Moniki 
Magiery-Ładowskiej, która zaproponowała go na jednej z lekcji. Postanowiłam wziąć udział, bo 
bardzo lubię czytać książki. Tak naprawdę miałam problem z wybraniem jednej takiej 
najciekawszej, ale jak widać udało się i moja propozycja została nagrodzona.”   

 
Oprac. Anna Chudzińska  

Fot. Szymon Nowicki, Piotr Stróżyk 


