
Zadanie 7.  

Zorganizowanie konkursu dla uczniów, na napisanie recenzji ulubionej książki. 
Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu i wybranych 
recenzji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową. 

Od lat uczestniczymy w konkursie na recenzję „Wszystkie książki mówią”, którego 
organizatorem jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła.  
 
Uczestniczyliśmy w konkursie w roku szkolnym 2014/2015 

Konkurs „Wszystkie książki mówią” 
rozstrzygnięty 
Biblioteka Publiczna w Warszawie Wesołej ogłosiła konkurs na 
recenzję książki „Wszystkie książki mówią”. Nasi uczniowie wzięli 
udział w konkursowych zmaganiach. Prace jedenastu naszych 
uczniów zostały przekazane do organizatora. Reprezentowali nas: 
Marysia Stachyra, Gloria Adamek, Maja Chlebna, Ada Idzik, Julia 
Sikorska, Kuba Otto, Kuba Mądry, Marcin Osica, Maks Forma, 
Bartek Lebenstejn, Kuba Bukowski. 
14 maja 2015 roku spotkaliśmy się na podsumowaniu konkursu. 

Spotkanie otworzyła pani Dyrektor Elżbieta 
Daniłowicz. W składzie jury znaleźli się pani Wanda 
Monastyrska, przewodnicząca i członkowie, pani 
Małgorzata Kazimierska oraz pan Paweł Łoś,  
Możemy poszczycić się sukcesami naszych uczniów 
Kuby Bukowskiego z klasy V A, który zajął  I miejsce w 
kategorii klas IV – VI i Julii Sikorskiej z klasy VI B, 

której praca uzyskała wyróżnienie w tej samej kategorii.  
Kuba napisał recenzję książki Johna Flanagana „Ruiny 
Gorlanu” z serii „Zwiadowcy”. W ocenie podkreślono „męską 
zwięzłość” ujęcia tematu i uwypuklenie więzi przyjaźni 
łączących poszczególnych bohaterów. Julia zrecenzowała 
książkę  „Wybrani”. Jej ujęcie tematu skłoniło jurorów do 
wyróżnienia pracy.  
Kubie i Julii gratulujemy sukcesu. Pozostałych dziewięciu 
uczestników z naszej szkoły otrzymało dyplomy za udział w 

konkursie i nagrody książkowe 
 Przed podsumowaniem wyników konkursu zebrani mogli 
obejrzeć wystawę ekslibrisów i zapoznać się z 
księgozbiorem. Po uroczystym wręczeniu dyplomów był 
czas na rozmowy przy słodkim poczęstunku.  
 



Wzięliśmy udział w konkursie w roku szkolnym 2015/2016 

 
 

„Wszystkie książki 
mówią” – zakończenie 

konkursu                            
w Bibliotece Publicznej 

w Wesołej 
 

10 maja 2016 roku późnym popołudniem Publiczna 
Biblioteka w Wesołej zapełniła się gośćmi. Przybyli 
autorzy recenzji książek napisanych na konkurs 
„Wszystkie książki mówią”. 
 

 
Gości powitała Pani Elżbieta Daniłowicz, 
dyrektor Biblioteki Publicznej w dzielnicy 
Wesoła. 
 

 
 
 
 
 
W naszej szkole wielu 
uczniów podjęło próbę 
zrecenzowania wybranej 
lektury. Zainteresowania 
czytelnicze młodzieży 
okazały się bardzo rozległe. 
Recenzowane książki były 
szkolnymi lekturami,  
reprezentowały różne 
gatunki: przygodowe, 
fantastyczne, historyczne, 
podróżnicze. 



Z przyjemnością informujemy, że recenzje naszych 
uczniów spotkały się z wysoką oceną jurorów. 

 Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie 
laureatom:  
Wyszomierski Łukasz  - II miejsce w kategorii 8-12  
 

 
 Grabarczyk Kacper - III miejsce w kategoria 8-12 lat
               
 
 
  
 

Marchwicki Olaf - III miejsce  w kategorii pow. 13 lat 
 
 
            
 
Adamek Gloria - wyróżnienie  w kategorii 8-12 lat 
              
 
 

 
Mądry Jakub -wyróżnienie w kategorii pow. 13 lat.  
       
        

     
   
Koordynatorzy szkolni także otrzymali dyplomy. 
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani 
Agnieszki Reszczyńskiej-Urban                           
za zainteresowanie konkursem wielu uczniów          
i opiekę merytoryczną. Podziękowaliśmy 
pracownikom biblioteki za świetny pomysł              
na promocję czytelnictwa. 
 



W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły także uczestniczyli w konkursie 
na recenzję wybranej książki. Najpierw odbył się etap szkolny, w którym uczestniczyli 
uczniowie klas IV – VI (w niektórych klasach w etapie szkolnym uczestniczą wszyscy 
uczniowie – zależy to od polonisty). Z etapu szkolnego wyłonieni są autorzy 
najciekawszych prac, a ich recenzje przekazane zostają do jury konkursu w 
bibliotece w Wesołej. W tym roku szkolnym konkursowe prace należało dostarczyć 
do organizatora do 13. 04. 2017 roku. 
 

Uczniowie pisali recenzje na temat pozycji lekturowych, ale niektórzy sięgnęli także 

poza kanon (np. „Złodziejka książek” Markusa Zusaka, czy seria „Wojny dorosłych. 

Historie dzieci”). 

 
 
 
 
Prace zostały oddane. W tym roku wielu uczniów zdecydowało się wziąć udział w 
konkursie. Do biblioteki publicznej w Wesołej przesłano około 20 zakodowanych 
recenzji.Zobaczymy, czy podobnie, jak w minionych latach trud ich autorów znajdzie 
uznanie u jurorów. Trzymamy kciuki za naszych recenzentów. 
 
(Niestety nie zdążymy zamieścić relacji z zakończenia konkursu, ponieważ wyniki 
ogłoszone będą po 7. 05. 2017 roku). 
 
 


