
 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 
Podsumowanie Powiatowego Konkursu Szkolnego „Przeczytaj moją ulubioną książkę” 

 „Lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym”  
 

22 kwietnia 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy odbyło się spotkanie powiązane ze 
Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, przygotowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w 
Słupcy we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy. W części I dokonano 
podsumowania Powiatowego Konkursu Szkolnego – na najciekawszą prezentację multimedialną. 
Konkurs miał tytuł „Przeczytaj moją ulubioną książkę”. Po krótkiej przerwie w II części spotkania 
odbyła się „Lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym”, na temat: Pasje ekstremalne czyli 
reporter na tropach prawdy – podczas której dr Michał Lachman z Uniwersytetu Łódzkiego 
poprowadził warsztaty dyskusyjne z uczniami LO w Słupcy o wyprawie himalaistów polskich na 
Broad Peak na podstawie dwóch książek: „Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak” Jacka 
Hugo-Badera i „Broad Peak. Niebo i Piekło” Bartka Dobrocha i Przemysława Wilczyńskiego. 

Tadeusz Raczkowski dyrektor LO w Słupcy powitał gości i uczestników spotkania, a Hanka 
Kasperska-Stróżyk kierownik PBP w Słupcy przedstawiła porządek spotkania.  

 

 
 

Hanka Kasperska-Stróżyk kierownik PBP w Słupcy, Tadeusz Raczkowski dyrektor LO w Słupcy 
Foto. Szymon Nowicki 

 

 
 

Uczestnicy spotkania uczniowie LO w Słupcy i ZSZ w Słupcy. Foto. Szymon Nowicki 



 
 

Rozpoczęto od podsumowania Powiatowego Konkursu Szkolnego – na najciekawszą 
prezentację multimedialną o ulubionej książce, zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w 
Słupcy. 

 

 
 

Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk 
Foto. Szymon Nowicki 

 
Celem przeprowadzenia konkursu było przede wszystkim włączenie się w ogólnopolską 

dyskusję na temat wyboru lektur szkolnych. Jednak nie tylko wybory lektur były dla nas ważne, 
konkurs stwarzał okazję do opowiedzenia o książkach, które czytają uczniowie i poleciliby do 
przeczytania innym. Również w sposób zupełnie naturalny poprzez udział w konkursie uczniowie 
włączyli się do akcji promowania literatury i czytania. Ponadto, sposób wykonania zadania jakim 
było stworzenia prezentacji w programie PowerPoint na temat ulubionej książki, wydawał się 
organizatorom atrakcyjną formą pracy z lekturą i sposobem zachęcenia  uczniów do aktywnej pracy 
z książką.  

Podczas spotkania wystąpił przewodniczący Komisji Konkursowej dr Zbigniew Budny 
(konsultant CDN w Koninie) i przedstawił wnioski ogólne oraz komentarz na temat wykonanych 
przez uczniów prezentacji multimedialnych, które były przedmiotem oceny. 

 

 
 

Dr Zbigniew Budny (konsultant CDN w Koninie). Foto. Szymon Nowicki 
 



 
 

Zanim rozpoczęto przegląd nagrodzonych prezentacji i wręczanie nagród Hanka Kasperska-
Stróżyk podziękowała Panu Staroście Mariuszowi Roga za objęcie konkursu honorowym 
patronatem, oraz fundatorom nagród – Starostwu Powiatowemu w Słupcy i Burmistrzowi Miasta 
Słupcy, dzięki którym można było kupić ciekawe książki dla laureatów. 

 
Następnie, nagrodzeni uczniowie przedstawiali swoje prezentacje. 
 

          

 
 
Więcej o konkursie w relacji na stronie internetowej www.pbpkonin.pl w zakładce Słupca 



 
 

W czasie krótkiej przerwy Anna Chudzińska (CDN Biblioteka Pedagogiczna) przeprowadziła – 
Wybory Książek – do których zaprosiła wszystkich uczniów. Zadanie polegało na zaznaczeniu 
wybranego tytułu ulubionej książki na przygotowanych listach lektur wytypowanych przez 
uczestników konkursu „Książki  naszych marzeń” ogłoszonego przez  MEN w tym roku szkolnym.  

 

 
 

Wybory Książek. Fot. Piotr Stróżyk 
 
 

W II części spotkania odbyła się „Lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym”. 
 

 
„Lekcja czytania” to akcja społeczna „Tygodnika Powszechnego” i Fundacji Tygodnika 

Powszechnego związana z promocją czytania wśród młodych ludzi. Pomysł polega  na tym, że 
podczas zorganizowanego spotkania, uczniowie wspólnie z zaproszonym gościem, profesorem 
uniwersyteckim albo inną osobą związaną z książką, dyskutują o wybranym dziele literackim. 
Uczniowie zobowiązani są do przeczytania omawianej książki, która nie jest lekturą szkolną.  
 

Celem „Lekcji czytania” jest rozwijanie zainteresowania literaturą polską i światową wśród 
ambitnych uczniów. Pierwsze „Lekcje czytania” odbyły się w Krakowie w 2009 r., podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada. W Słupcy taka akcja została 
zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną po raz pierwszy w 2012 r. i po raz drugi 22 kwietnia 
2015 r.  

 
 



 
 

„Lekcja czytania” miała charakter otwarty, ponieważ uczestniczyli w niej w roli słuchaczy 
zaproszeni goście. Dr Michał Lachman z Uniwersytetu Łódzkiego (Adiunkt Instytutu Anglistyki) 
poprowadził warsztaty dyskusyjne z uczniami z LO w Słupcy o wyprawie himalaistów polskich na 
Broad Peak na podstawie dwóch książek: "Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak" Jacka 
Hugo-Badera (Kraków, Wydawnictwo Znak 2014) i "Broad Peak. Niebo i Piekło" Bartka Dobrocha 
i Przemysława Wilczyńskiego (Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2014), na temat: Pasje 
ekstremalne czyli reporter na tropach prawdy. 

  

 
 

Dr Michał Lachman z Uniwersytetu Łódzkiego. Fot. Piotr Stróżyk 
 
Obecnym na spotkaniu, szczególnie tym, którzy nie czytali lektur – tytułem wprowadzenia 

przypomniano o głośnym wydarzeniu, jakim było wejście zimą na wierzchołek Broad Peak 
czterech polskich himalaistów (23 stycznia 2013 roku). Dokonali tego jako pierwsi ludzie na Ziemi. 
Jednak sukces został przesłonięty śmiercią dwóch z nich Tomasza Kowalskiego i zasłużonego dla  
polskiego himalaizmu Macieja Berbeki. Zeszli ze szczytu – Adam Bielecki i Artur Małek. Po 
dwóch dniach poszukiwań kierownik Krzysztof Wielicki zakończył wyprawę uznając Tomasza 
Kowalskiego i Macieja Berbekę za zmarłych. Dramat na Broad Peak spowodował medialne 
dyskusje o uchybieniach i błędach związanych z przygotowaniem i organizacją wyprawy, ale także  
kwestiami dotyczącymi "etyki himalaistów". 

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Broad Peak orzekając, że wyprawa była dobrze 
zorganizowana a uczestnicy podejmowali ryzyko sportowe. Kulisy tej wyprawy zorganizowanej w 
ramach projektu "Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015" opisane zostały w reportażach Jacka 
Hugo-Badera i Bartka Dobrocha oraz Przemysława Wilczyńskiego.  

 

 



 
 

 
Dr Michał Lachman dużo uwagi poświęcił omówieniu reportażu jako gatunku z pogranicza 

literatury i dziennikarstwa. 
 

 
 

Dr Michał Lachman z Uniwersytetu Łódzkiego 
Fot. Piotr Stróżyk 

 
Uczniowie w wywiadzie do Radia ZET Gold Słupca wypowiadali się, że na co dzień mało 

mówią o książkach, chyba że są to książki na topie, a takie spotkania rozwijają i zachęcają do 
czytania. Dzięki tej akcji zostali sprowokowani do przeczytania książek, które nie były im znane. 

 

 
 

Dr Michał Lachman z Uniwersytetu Łódzkiego 
Fot. Piotr Stróżyk 

 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia – wprowadzony został 

w 1995 r. przez UNESCO. W dniach wokół 23 kwietnia organizuje się różne wydarzenia związane 
z  promocją książki i czytania – w Słupcy było to podsumowanie Powiatowego Konkursu 
Szkolnego „Przeczytaj moją ulubioną książkę” i „Lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym”.  

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 
 


