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Międzyszkolny konkurs czytelniczo-literacki 

Książki, którymi zachwyca się świat – laureatki Bookera 

i Pulitzera…  

Tematyka: W drugiej edycji naszego konkursu chcemy spojrzeć na książki, którymi zachwycił się 

świat anglosaski. Często mamy przekonanie, że to, co znajduje się i powstaje na Zachodzie jest 

lepsze.  Anglia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia to nasze marzenia. Chcemy wyjechać tam na 

studia, znaleźć pracę, podoba nam się ta kultura, mentalność, sposób bycia… 

Dlatego pomysł, by zmierzyć się z literaturą tego właśnie kręgu kultury. Poniżej prezentujemy 

wybrane tytuły książek, które stały się laureatkami prestiżowych wyróżnień w dziedzinie literatury 

- nagrody Bookera czy nagrody Pulitzera. 

Jaką moc ma w sobie ta literatura? Jakie ważne sprawy porusza? Jest głosem pokolenia czy 

wyrazem buntu wobec zastanych prawideł? A może krzykiem rozpaczy czy wołaniem o pomoc? 

Dlaczego budzi zachwyt krytyków, a jak odbiera ją zwykły czytelnik? A może to tylko sezonowa 

moda, nośny temat z pierwszych stron gazet czy fantazja autora i nie zadomowi się na dłużej 

w świadomości odbiorców? 

Sprawdź, przeczytaj i wypowiedz się. To ważne, głośne i docenione – zwłaszcza przez krytyków – 

tytuły. Czy na Tobie również zrobiły mocne wrażenie? A może czujesz pewien niedosyt czy wręcz 

rozczarowanie? Może to obcy świat, a stanowisko prezentowane przez autorów zupełnie Cię nie 

przekonuje? … 

Wyraź swoje emocje, uczucia, które towarzyszyły lekturze. Podziel się spostrzeżeniami. Zrób to 

w formie eseju i prześlij na konkurs organizowany przez Bibliotekę LXXXI LO im. A. Fredry 

w Warszawie i Zespół Polonistów Liceum Fredry. 

Cel przedsięwzięcia: promocja czytelnictwa, poznawanie wybitnych dzieł pisarzy i twórców 

literatury anglosaskiej XX i XXI wieku. 

 

Cele szczegółowe: 

 zapoznanie się z tekstami literackimi, 

 ćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego, 
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 ćwiczenie umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych (esej), 

 ćwiczenie umiejętności logicznej argumentacji, 

 ćwiczenie umiejętności operowania słowem, 

 przygotowanie do pisemnego egzaminu z języka polskiego. 

 

Regulamin i zasady konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z dzielnicy Śródmieście 

Miasta Stołecznego Warszawy. 

2. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być napisana samodzielnie w oparciu o treść 

przeczytanej lektury i własne przemyślenia, interpretacje, wizje, pomysły, kreacje. 

3. Uczestnik wybiera dowolną książkę z przedstawionej listy propozycji: 

 Wybrane książki The Man Booker Prize for Fiction: 

 Douglas Stuart, Shuggie Bain 

 Bernardine Evaristo, Dziewczyna, kobieta, inna 

 Margaret Atwood, Testamenty 

 George Saunders, Lincoln w Bardo, 

 Paul Beatty, Sprzedawczyk 

 Marlon James, Krótka historia siedmiu zabójstw 

 Richard Flanagan, Ścieżki północy 

 Eleanor Catton, Wszystko, co lśni 

 Aravind Adiga, Biały Tygrys 

 Yann Martel, Życie Pi 

 J.M. Coetzee, Hańba 

 J.M. Coetzee, Życie i czasy Michaela K. 

 Kazuo Ishiguro, Okruchy dnia 

 Salman Rushdie, Dzieci północy 

 Wybrane książki The Man Booker International Prize: 

 Olga Tokarczuk – Bieguni 

 Marieke Lucas Rijneveld, Niepokój przychodzi o zmierzchu 

 Wybrane książki The Pulitzer Prize for Fiction: 

 Colson Whitehead, Miedziaki 

 Colson Whitehead, Kolej podziemna. Czarna krew Ameryki 

 Andrew Sean Greer, Marny 

 Viet Thanh Nguyen, Sympatyk 

 Anthony Doerr, Światło, którego nie widać 

 Donna Tartt, Szczygieł 

 Elizabeth Strout, Olive Kitteridge 

 Junot Díaz, Krótki i niezwykły żywot Oscara Wao 

 Cormac McCarthy, Droga 

 Philip Roth, Amerykańska sielanka 

 Harper Lee, Zabić drozda 

 Margaret Mitchell, Przeminęło z wiatrem 
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4. Następnie czyta ją i przygotowuje pracę pisemną w formie eseju ustosunkowując się do 

tematu – Książki, którymi zachwyca się świat… 

5. Praca pisemna powinna mieć tytuł nawiązujący do przeczytanej lektury, której tematykę 

porusza. 

6. Pracę pisemną, nie dłuższą niż 3 strony maszynopisu pisaną czcionką w rozmiarze 12, 

interlinia max. 1.5, należy wysłać na adres e-mailowy: 

konkurs@fredro.internetdsl.pl z dopiskiem w temacie e-maila Konkurs Książki, którymi 

zachwyca się świat… 

7. Przesyłając pracę, uczestnik konkursu poświadcza równocześnie, że jest jej prawowitym 

autorem, podpisuje ją swoimi danymi: Imię, Nazwisko, Klasa i Szkoła i wyraża zgodę na 

zapoznanie się z pracą i jej ocenę przez jury konkursu (w załączeniu wzór zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu LXXXI LO im. A. Fredry 

w Warszawie). 

8. Ostateczny termin nadsyłania prac to 18.02.2022 r. 

9. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

10. Nadesłane w konkursie prace zostaną (fakultatywnie) docenione wysoką oceną z języka 

polskiego – najlepsze – oceną celującą. 

11. Dla laureatów pierwszych trzech miejsc w konkursie przewidziano nagrody książkowe – 

pakiety książek wyróżnionych w ostatnich latach Nagrodą Bookera czy Pulitzera: 

 Laureat – 4 wybrane tytuły 

 II miejsce – 3 tytuły 

 III miejsce – 2 tytuły 

 Wyróżnienie – 1 tytuł 

 Nagroda specjalna - karta podarunkowa do Salonu Empik (100 pln) 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 1 marca 2022 r. 

13. Najlepsze prace za zgodą autorów zostaną opublikowane na stronie internetowej LXXXI LO 

i szkolnym FB (w załączeniu wyrażenie zgody na publikację własności intelektualnej). 

14. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury wybrane z grupy nauczycieli polonistów 

LXXXI LO im. A. Fredry, którzy będą oceniać nadesłane prace. 

15. Organizatorem konkursu jest Biblioteka LXXXI LO im. A. Fredry i Zespół Polonistów LXXXI 

LO. 

16. Pytania i wątpliwości należy kierować do pana Rafała Szewczyka – nauczyciela bibliotekarza 

LXXXI LO na adres e-mailowy: ksiaze_myszkin@wp.pl 
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