KOLKA SŁÓW O MARATONIE
Wielkie Maraton Czytelniczy to ogólnopolski konkursu dla dzieci i młodzieży. Maraton objęty jest
Patronatem Prezydenta Miasta Gdańska i Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany we wrześniu 2009 r. przez nauczycielki języka
polskiego gdańskich szkół: Agatę Markiewicz-Babło (dyrektor SP nr 82 w Gdańsku), Małgorzatę
Niechwiedowicz (SP nr 27 w Gdańsku), Ewę Niechwiedowicz (I ZS STO w Gdańsku) oraz bibliotekarza
Zbigniewa Walczaka (kierownik Filii Gdańskiej WiMBP w Gdańsku) i był adresowany do uczniów klas IV-VI
SP pod hasłem „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca". Od 2011 r. mogli oni kontynuować udział w WMC
dla gimnazjalistów „W lustrze książki". W 2012 do Wielkiego Maratonu Czytelniczego pod hasłem
„Spotkacie nowych przyjaciół" zaproszono klasy II-III szkoły podstawowej, a w 2015 roku do Wielkiego
Maratonu Czytelniczego pod hasłem „Na literackim szlaku" dołączyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Przez osiem lat trwania Wielkiego Maratonu Czytelniczego uczniowie przeczytali 164 książki spoza listy
lektur obowiązkowych, uczestniczyli w trzydziestu pięciu spotkaniach autorskich, obejrzeli dwa filmy
dokumentalne.
W sumie, w latach 2009 - 2017 w Wielkim Maratonie Czytelniczym wzięło udział 27 159 uczniów
(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu uczniów !!!).
UWAGA: Regulamin i listy lektur są dostępne na naszej stronie www.wbpg.org.pl oraz na stronach szkół
współorganizujących konkurs.
Przebieg konkursu: od września 2017 r. do lutego 2018 r. uczniowie dokładnie muszą przeczytać
wskazane książki (zgodnie z regulaminem spoza listy obowiązkowych lektur szkolnych). Następnie - piszą
test konkursowy, składający się z zadań różnej konstrukcji ( pytania zamknięte jedno - i wielokrotnego
wyboru, zadania typu prawda-fałsz, rozsypanki wyrazowe, zadania otwarte). Zdobywcy największej ilości
punktów po sześciu testach zdobywają odpowiednio tytuł Laureata, Finalisty i Wyróżnionego.
Wyżej wspomniano już nieco o historii. Można dodać, że w roku szkolnym 2016-2017 przedsięwzięcie
cieszyło się ogromnym powodzeniem wśród uczniów i nauczycieli. W konkursie wzięło udział:
•

„Spotkacie nowych przyjaciół” (klasy I-III szkoły podstawowej)

3 tysiące 595 dzieci ze 132 szkół z województwa pomorskiego oraz z 1 szkoły z Poznania i 2 szkół z woj.
warmińsko- mazurskiego, 233 nauczycieli.
Przyznano 75 tytułów laureata, 120-finalisty i 157 wyróżnień.
•

„Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” (klasy IV-VI szkoły podstawowej)

2005 uczniów i 224 nauczycieli ze 156 szkół z województwa pomorskiego, 1 z województwa lubelskiego i
1 z województwa warmińsko-mazurskiego.
*Przyznano 62 tytuły laureata, 122 tytuły finalisty i 167 wyróżnień.

•

„W lustrze książki” (gimnazja)

1058 uczniów, nad przebiegiem konkursu w szkole czuwało 132 nauczycieli. Zgłosiło się 96 gimnazjów,
Maraton ukończyło 86 szkół.
Przyznano 31 tytułów laureata, 51 tytułów finalisty oraz 30 wyróżnień,
•

„Na literackim szlaku” (szkoły ponadgimnazjalne)

358 uczniów i 54 nauczycieli z 33 szkół z województwa pomorskiego i 1 z warmińsko-mazurskiego;
Przyznano 25 tytułów Laureata i 31 tytułów Finalisty. Komisja postanowiła także wyróżnić 11 najlepszych
uczniów z tych szkół, w których żaden uczeń nie zdobył tytułu laureata lub finalisty
Komisja konkursowa w składzie: Agata Markiewicz-Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata
Niechwiedowicz, Zbigniew Walczak po weryfikacji protokołów zbiorczych i arkuszy testowych przesłanych
przez poszczególne placówki przyznała w sumie: 193 tytuły Laureata, 324 tytuły Finalisty i 365 wyróżnień.
Podczas uroczystości, która odbyła się 19 czerwca 2017 r. w audytorium Europejskiego Centrum
Solidarności przy Placu Solidarności 1 wszyscy nagrodzeni zostali obdarowani książkami zakupionymi
przez Biuro Prezydenta ds. Kultury. W gali, oprócz Laureatów, Finalistów i Wyróżnionych oraz ich
Opiekunów uczestniczyli Goście Honorowi:
Pani Małgorzata Bielang, Pomorski Wicekurator Oświaty,
Pan Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska,
Pani Żaneta Geryk, Przewodnicząca Komisji Edukacji RMG,
Pan Grzegorz Kryger, z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UM,
Pani Hanna Pacholska, zastępca dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej,
Pani Dominika Ringwelska, Centrum Edukacji Nauczycieli,
Pani Bożena Orczykowska, zastępca dyrektora WiMBP,
Pani Pamela Granatowski, Biuro Prezydenta ds. Kultury
a także Organizatorzy i dyrektorzy szkół SP 82, SP 27, I ZS STO.
Uroczystość wzbogaciły występy uczniów oraz prezentacja multimedialna obrazująca historię Wielkiego
Maratonu Czytelniczego.
Jak dotychczas, Wielki Maraton Czytelniczy był przeprowadzany sprawnie i bezpiecznie, zostały osiągnięte
cele główne, czyli popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży, krzewienie idei czytania książek wśród
dzieci oraz poznawanie bogactwa gatunków literatury, takich jak: klasyka literacka, beletrystyka, reportaż,
biografia, esej, literatura faktu).
Relacje z przebiegu konkursu ukazały się na stronie Miasta i Wybrzeża

http://www.gdansk.pl/fotogaleria?f=95632
http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Siedem-tysiecy-uczniow-wzielo-udzial-w-Wielkim-MaratonieCzytelniczym-LISTA-NAGRODZONYCH,a,81293
http://wybrzeze24.pl/aktualnosci/prawie-900-uczniow-nagrodzonych-w-wielkim-maratonie-czytelniczym
na stronach dzielnic Matarnia i Osowa:
http://matarnia24.pl/gdansk/222-wielki-maraton-czytelniczy.html
http://www.osowa.com/news,11167,16.html
http://osowa.com/news,11172,1.html
oraz stronach internetowych i FB Organizatorów:
http://www.sp82.internetdsl.pl/
https://www.facebook.com/sp82gdansk?ref=hl
www.wbpg.org.pl/tresc/wielkie-maratony-czytelnicze
http://www.sp27gdansk.pl/
http://www.polanki11.edu.pl/docs/171
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Maratonu !

