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Umberto Eco 

 

II Międzyszkolny Konkurs Mistrzowie Czytania 2019 

konkurs  promujący czytelnictwo 

  42 Liceum im. M.Konopnickiej w Warszawie zaprasza uczniów 

wszystkich mokotowskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II 

edycji Międzyszkolnego Konkursu pięknego czytania pod nazwą 

Mistrzowie Czytania 2019. 

      Jak podają współczesne media, młodzież korzysta obecnie głównie z nowych 

nośników informacji, takich jak np. Internet. 

Zanika umiejętność płynnego czytania tekstów, rozumienia tego co czytamy i 

wyciągania najwartościowszych treści przekazywanych przez autorów książek. 

Chcąc promować tradycyjne czytelnictwo postanowiliśmy wrócić do źródła 

wiedzy utrwalonej na papierze. Celem naszego przedsięwzięcia jest rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych oraz doskonalenie technik czytania wśród 

młodzieży mokotowskich liceów. 

    Organizatorem konkursu jest  XLII Liceum Ogólnokształcące im. M. 

Konopnickiej w Warszawie. 

Patronat honorowy nad konkursem objął: 

• Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze strony Wydziału 

opiekę nad przedsięwzięciem sprawuje doktor habilitowany p. Krzysztof 

Biedrzycki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego   

• Mazowiecki Kurator Oświaty 

• Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oddział w Warszawie. 

 

Regulamin konkursu 

 

1. Cele konkursu : 
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 Popularyzacja książki i czytelnictwa wśród  młodzieży. 

 Propagowanie idei pięknego czytania – kultury czytelniczej. 

 Rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów. 

 Doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem, wyraźnego  i 

wyrazistego czytania. 

 Sztuka interpretacji tekstu. 

 Nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego. 

 Wdrażanie do staranności przekazu językowego. 

 Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych  dzielnicy Mokotów  miasta stołecznego Warszawy. 

2. Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach: 

1) Etap szkolny 

a. Za  przeprowadzenie etapu szkolnego  odpowiadają nauczyciele 

poloniści. 

b. Organizacja etapu szkolnego przebiega według uznania nauczycieli 

polonistów z danej szkoły. 

c. Udział w konkursie wewnętrznym w danej placówce może wziąć każdy 

uczeń. 

d. Każda szkoła zgłasza jednego maksymalnie dwóch uczestników  do 

etapu międzyszkolnego. 

 

 

 

         2) Finał –  etap międzyszkolny, odbędzie się  w  28 lutego   2019 r. o 

godzinie 9.00 w siedzibie organizatora. 

a. Przedstawiciele poszczególnych szkół czytają przed komisją 

przygotowany wcześniej fragment prozy. 

b.  Prezentowany tekst nie może przekroczyć 3 minut. 

c. Uczestnicy konkursu czytają  również wybrany losowo jeden z 

trzech fragmentów prozy przygotowanych przez organizatora. 

d. Wystąpienia uczestników ocenia jury, według kryteriów: 

 płynność czytania; 

 interpretacja tekstu; 

 respektowanie znaków przystankowych; 

 dykcja; 

 ogólne wrażenie artystyczne 
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 odpowiedni dobór repertuaru 

4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa 

powołana przez organizatora: 

• prof. Krzysztof Biedrzycki – Uniwersytet Jagielloński – przewodniczący Jury, 

• prof. Jerzy Bralczyk – Uniwersytet Warszawski, 

• p. Małgorzata Karolina Piekarska – pisarka, dziennikarka prasowa i telewizyjna, 

• przedstawiciel Wydawnictwa Prószyński – p. Dorota Rożek, 

• p. Hanna Lukowska – starszy kustosz, kierownik wypożyczalni nr 35 przy ul. 

Narbutta 47  w Warszawie 

4. Komisja przyznaje najlepszym uczestnikom konkursu I, II i III miejsce oraz 

wyróżnienia. 

 

5. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymuje tytuł Mistrza Pięknego Czytania 

2019. 

6. Wyniki konkursu ogłoszane są zaraz po jego zakończeniu. 

7. Dla laureatów i uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz 

dyplomy ufundowane przez sponsorów: 

 KINO POLSKA, Wydawnictwo: PRÓSZYŃSKI, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 

oddział w Warszawie 

8. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

9.  Zgłoszenie reprezentanta szkoły do etapu międzyszkolnego jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. 

 

Uwaga! 

Objęcie patronatem konkursu  przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie 

oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły. 

 

Prosimy o zgłaszanie reprezentantów szkół na adres e-mailowy: 

stacharska.danuta@gmail.com,  telefonicznie (tel. 22 849 69 64) 

lub  listownie na adres:   
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W zgłoszeniu prosimy podać: 

 

1.  Imię i nazwisko ucznia. 

2.  Klasa, szkoła. 

3.  Autor i tytuł wybranej książki. 

4. Imię i  nazwisko opiekuna. 

5. Data eliminacji szkolnych i liczba uczestników. 

6. Aktualny e-mail opiekuna lub e-mail szkoły, na który będą przesłane 

informacje o konkursie. 

 

Dodatkowych informacji udziela Danuta Stacharska, nauczyciel bibliotekarz 

- koordynator projektu ( tel. 533-133-897). 

 

Na zgłoszenia czekamy najpóźniej do dnia 25 stycznia 2019 r. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 


