
XI Konkurs Czytelniczy  

organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki

 Klemensa Podlejskiego

Król Maciuś I

czyli jak mały chłopiec rządził państwem



         Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w XI Konkursie Czytelniczym 
Kto  czyta,  nie  błądzi,  którego  główne  cele,  jak  co  roku,   to  propagowanie  czytelnictwa, 
zachęcanie dzieci do częstego sięgania po wartościowe dzieła literatury polskiej i światowej.   

W tym roku mija  70.  rocznica  tragicznej  śmierci  Janusza Korczaka,  a  także  100. 
rocznica utworzenia przez niego Domu Sierot w Warszawie.

Dzięki staraniom Rzecznika Praw Dziecka Sejm ustanowił rok 2012 rokiem Janusza 
Korczaka. W całym kraju organizowane będą konferencje, wydarzenia kulturalne i spotkania 
historyczne poświęcone postaci oraz osiągnięciom tego wielkiego pedagoga i humanisty.

      Włączając się w nurt tych działań, pragniemy namówić uczniów do zapoznania się 
z  biografią  i  twórczością  Starego  Doktora,  wielkiego  przyjaciela  dzieci,  który  całe  życie 
poświęcił służbie dla dobra najmłodszych.

Regulamin

Do konkursu zapraszamy uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.
1. Aby przystąpić do konkursu, należy:

• przeczytać książkę Janusza Korczaka Król Maciuś I, 
• zapoznać się z biografią pisarza.

2. Przygotowanie  do  konkursu  polega  na  samodzielnej  pracy  –  bardzo  wnikliwym 
przeczytaniu  książki  oraz  wyszukaniu  informacji  o  autorze.  Zachęcamy  do 
odwiedzania bibliotek, a także do korzystania z Internetu. 

3. Jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż 5 uczniów. 
4. Impreza składać się będzie z 2 części:

• eliminacji - testu sprawdzającego znajomość książki oraz biografii pisarza,
• finału - turnieju widowiskowego z udziałem publiczności.

5. Nagrody książkowe wręczone zostaną 30 najlepszym uczestnikom konkursu.
6. Konkurs odbędzie się w Światowym Dniu Książki  23 kwietnia 2012 o godz. 10.00 

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach (budynek dawnej synagogi).

Zgłoszenia uczniów przyjmujemy do 10.04.2012 r. 

Więcej informacji – tel. 34 3148010, kom. 502306828, tadek.pak.@wp.pl, 

Organizatorzy konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach 
Urząd Miasta i Gminy Żarki 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Żarach 
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna  w Żarkach

mailto:tadek.pak.@wp.pl


Karta zgłoszenia uczniów 

do udziału 

w XI Konkursie Czytelniczym Kto Czyta, nie błądzi

Nazwa szkoły................................................................................................................................

Uczniowie zgłoszeni do konkursu:

1.

2.

3.

4.

5.

Opiekun...................................................................................................

Podpis dyrektora

……………………………..

Zgłoszenie najlepiej przesłać pocztą elektroniczną  

spzarki@interia.pl

lub na adres szkoły

Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach, ul. Częstochowska 61, 42 – 310 Żarki

mailto:spzarki@interia.pl

