
„NASTOLETNIE WYZWANIE  A  KSIĄŻKOWE WSPOMAGANIE”  

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU na scenariusze lekcji wychowawczych/spotkań 

zachęcających do czytania –  III EDYCJA 2015 

 

          Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Oczytanych Małolatów „Smakosz 

Literacki” / Gimnazjum Nr 1 w Sanoku, przy wsparciu finansowym Powiatu Sanockiego i 

medialnym -miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. 

      Organizatorzy dziękują wszystkim Uczestnikom za nadesłanie interesujących prac , każda 

z nich może być źródłem inspiracji lub gotowym pomysłem do wykorzystania, ale formuła 

konkursu ma swoje prawa… 

Jury  podjęło decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień, bez określania kolejności miejsc. 

Kategoria  UCZNIOWIE 

NAGRODY: 

ALEKSANDRA CHOMICKA – Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych w Białymstoku za  

scenariusz „Kasia17…, Mateusz19… -e-znajomość” - opiekun p. Beata Milewska 

MARLENA  PATER – Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych w Białymstoku za scenariusz 

„To nie jest Twój świat. Coś robisz nie tak, jak trzeba- czyli krótko o życiu narkomana” - 

opiekun  p. Beata Milewska 

MILENA  KUREK – II LO w Sanoku za scenariusz „agresja + agresja= … więcej agresji” 

WYRÓŻNIENIA: 

Wyróżnienia za scenariusze własnego udziału w lekcji/spotkaniu promującym czytelnictwo 

otrzymują: 

AGATA  KOPCZYŃSKA – Zespół Szkół w Czechach woj. łódzkie, za scenariusz „Raz, dwa, trzy 

…giniesz ty- czyli jak umiera dusza”- opiekun p. Małgorzata Kiełbaska 

MAREK  BASZCZYJ – Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie woj. lubuskie, za scenariusz 

„Miejsce, gdzie zabiorą Cię  książki- świat magii i smoków” – opiekun p. Wioletta Sadowska 

Kategoria NAUCZYCIELE 

NAGRODY: 

LIDIA IPPOLDT – Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, za cztery scenariusze wpisujące się w 

motyw przewodni konkursu, ze wskazaniem na „Szkolną aptekę literacką- czyli kilka 

sposobów zachęcenia młodzieży do czytania” 



AGNIESZKA OLSZANOWSKA – Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach, woj. mazowieckie, za 

scenariusz „Chciane czy niechciane?- nastoletnie ciąże w literaturze współczesnej dla 

młodzieży” 

MARIA SŁOBODZIAN – Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Trzebosi woj. 

podkarpackie za scenariusz „Mój biegun, czyli w jaki sposób dążyć do celu” 

WYRÓŻNIENIA: 

MAGDALENA ANKIEWICZ- KOPICKA - X Liceum Ogólnokształcące  w Gdyni za scenariusze 

„Czytanie” , „Czytanie?” w ramach projektu „Oczytana Szkoła” 

MONIKA  BUCZEK – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju za 

scenariusze spotkań biblioterapeutycznych „Z książką na dobre i na złe” 

ALICJA  KLUSKA – Zespół Szkół w Czechach woj. łódzkie, za scenariusz „Bez złości dostrzegam 

inne wartości” 

Kategoria „POZASZKOLNI   SYMPATYCY  CZYTELNICTWA” 

NAGRODY: 

BARBARA  POLIŃSKA- Września, scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik biblioterapii i 

arteterapii „Wszystkie barwy czarnej farby” 

ALEKSANDRA  SOBAŃSKA – Czechowice- Dziedzice, scenariusz „Kierunek- Dorosłość” 

KATARZYNA  WITUŚ – Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach- Dziedzicach, scenariusz 

„Moje drogowskazy” 

 

Organizatorzy przekazują gratulacje wszystkim Laureatom i Uczestnikom konkursu wyrażając 

uznanie dla lokalnych inicjatyw promujących czytelnictwo i dziękując za podzielenie się 

swoimi pomysłami. 

 

                                                                              Stowarzyszenie Oczytanych Małolatów 

                                                                              „Smakosz Literacki” w Sanoku 

    


