
 

 

 

Pokłosie konkursu czytelniczego 2017 

 

Koniec roku to okres szczególnie wytężonych sił nie tylko w przygotowaniach do Bożego 

Narodzenia. To czas, kiedy do Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej Karwina zaczynają 
napływać rozwiązania zadań konkursu czytelniczego. Impreza ta, nieodmiennie na Zaolziu kojarzona 

z jesienią, stale ma całkiem pokaźne grono odbiorców. Organizatorami są Stowarzyszenie Przyjaciół 

Polskiej Książki, Biblioteka Regionalna Karwina oraz Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie przy 

współpracy z Centrum Pedagogicznym w Czeskim Cieszynie. Znamy już laureatów wszystkich 

kategorii. Najmłodsi uczestnicy konkursu, czyli uczniowie klas pierwszych i drugich, mieli zadanie, w 

którym mogli rozwinąć swoją kreatywność i plastycznie wyrazić emocje towarzyszące lekturze. 

Lektura „Anatol i przyjaciele“ jest optymistyczna i z dużą dawką humoru, jak u autorki, Beaty 

Ostrowickiej, bywa. Dzieci malowały więc tytułowego zajęczego bohatera, jego przyjaciół, również 
pluszowego dinozaura Plotka, mrówkę Olę oraz wszystkie sytuacje, które młodych czytelników 

zainspirowały. Prac plastycznych do konkursu nadesłano 308 z niemal wszystkich szkół 

podstawowych z polskim językiem nauczania na Zaolziu. Jury miało trudne zadanie, z którego 

wywiązało się na medal i wyłoniło 48 laureatów. Wszystkie nagrodzone prace można oglądać od 6 do 

29 grudnia br. w salach wystawowych Biblioteki Regionalnej Karwina na Rynku Masaryka 

w Karwinie-Frysztacie.  

 Średnia kategoria, czyli dzieci z 3., 4. i 5. klasy szkół podstawowych zakończyły swój etap na 

końcu października, kiedy zostały w Głosie Ludu opublikowane pytania, na które trzeba było 

poprawnie odpowiedzieć. Pytania dotyczyły treści książek „Fajna ferajna” Moniki Kowaleczko-

Szumowskiej i „Pudełko pełne kotów” Barbary Gawryluk. Aż 310 dzieci przesłało odpowiedzi, które 

były nominacją do wzięcia udziału w Biesiadzie Literackiej w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim 

Cieszynie. Po kilkuletniej przerwie organizatorzy powrócili do organizowania biesiady dla wszystkich 

uczestników, co okazało się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Laureaci spędzili miłe przedpołudnie 

z pisarzami, którzy w ramach imprezy „Z książką na walizkach” przyjechali na Zaolzie. W tym roku 

byli to: Joanna Papuzińska, Renata Piątkowska, Beata Ostrowicka, Monika Kowaleczko-Szumowska, 

Katarzyna Wasilkowska oraz Paweł Wakuła, a nie zabrakło też dyrektor Wydawnictwa Literatura 

z Łodzi Wiesławy Jędrzejczykowej. Sala wypełniona była do ostatniego miejsca, a wśród widzów 

goście: Konsul Generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, przedstawicielki Biblioteki Regionalnej 

Karwina dyrektorka Halina Molin, Markéta Kukrechtová oraz Svatava Sukopová i bibliotekarki z 

regionu. Dobrze bawili się nie tylko mali czytelnicy, zapraszani do różnych konkurencji na scenę, ale 

także pisarze, dla których tak samo przygotowane były przeróżne atrakcje.  

 Trzecia kategoria, w której startowali uczniowie z klas od 6. do 9., była tradycyjnie najmniej 

oblegana, ale też zadanie należało do najtrudniejszych. Na podstawie lektury książek konkursowych, a 

w tym roku wybór był wyjątkowy - aż pięć tytułów, należało napisać swoje przemyślenia na temat 

wybranej lektury. Nadesłano 89 prac, z których wybrano 41 laureatów. Szczęśliwcy spotkali się 15 

grudnia 2017 w kawiarni literackiej AVION w Czeskim Cieszynie ze znaną i lubianą autorką książek 

dla dzieci i młodzieży Beatą Ostrowicką, która przyjechała, by rozdać nagrody książkowe i 

podyskutować na temat warsztatu pisarskiego.  

 Konkurs czytelniczy 2017 należy do przeszłości, ale na pewno pozostanie w kalendarzu 

imprez na dalsze lata. Sprawdza się jako pociągnięcie marketingowe, promując czytelnictwo 

u najmłodszego i trochę starszego odbiorcy. A jak wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie...  

 

 
Mgr. Barbora Kołatková                     14.12.2017 

 


