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Uroczystość wręczenia nagród laureatom IV
Powiatowego Konkursu Czytelniczego
Książki mają wielkie znaczenie w życiu każdego
człowieka. Dostrzegali to na przestrzeni lat zarówno
czytelnicy, jak i sami autorzy. Johan Wolfgang Goethe
pisał: „Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę,
doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego
przyjaciela”. „Postanów sobie czytać codziennie, choćby
przez kwadrans, po roku odczujesz skutki...”– dodał
Henryk Mann, a Jarosław Iwaszkiewicz pytał: „Powiedz mi,
jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś”.
Wartość książek dostrzegło także 95 uczniów, którzy wzięli udział w ﬁnale
tegorocznej edycji konkursu czytelniczego, a 25 z nich bardzo dobrze
rozwiązało ponad 80% dość trudnych zadań.
Dzisiaj przyjechali wraz ze swoimi nauczycielami i rodzicami do Szkoły
Podstawowej nr 8, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia nagród
książkowych, których głównym

sponsorem był Urząd Marszałkowski

Województwa Lubelskiego.
W uroczystości brały udział Panie: dyrektor SP nr 8 w Chełmie Beata Kawalec
i dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie Katarzyna Kalita, które
gratulowały laureatom osiągnięć. Nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne z
podziękowaniami za pomoc, zaangażowanie i współpracę w przygotowaniu
uczniów do konkursu.
Konsultant Teresa Kozioł podziękowała uczniom za udział i osiągnięcia w
konkursie, nauczycielom za zmotywowanie i przygotowanie uczniów oraz za
pracę w komisjach, a dyrektorom szkół za ogromne wsparcie w organizacji

eliminacji powiatowych, a także za promowanie czytelnictwa w szkołach.
Przypomniała, że konkurs związany jest z działalnością Forum Nauczycieli
Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki” LSCDN, które prowadzi od
kilku lat i zaprosiła nauczycieli oraz uczniów do V edycji konkursu.
Na zakończenie uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 8 pięknie
przedstawili ciekawą inscenizację teatralną „Książę szuka żony”.
Dziękujemy serdecznie sponsorom książek, Paniom: Agacie Wojtasiuk i Ewie
Skórzewskiej-Popek za znaczący wkład w przygotowaniu uroczystości, Pani
Ewie Słomczyńskiej za piękną scenograﬁę, Pani Elżbiecie Szewczyk za
przygotowanie listów gratulacyjnych i dyplomów, a Panu Przemysławowi
Rogalskiemu za utrwalenie pięknych chwil na zdjęciach.
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