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Filia biblioteczna nr 7, ul. Piaska 5 
 

ogłasza konkurs czytelniczy 
 

Świat  magii Marcina Szczygielskiego 

Te książki, które piszę dla młodych ludzi, tak naprawdę piszę 
dla siebie - tego z czasów, gdy miałem 8 czy 12 lat.(…) Kiedy byłem 
mały, mama dużo mi czytała i podsuwała książki z elementami 
magii. Dzięki nim nigdy nie miałem poczucia, że coś jest poza moim 
zasięgiem. Poznanie tych magicznych światów przełożyło się w moim 
przypadku na bardzo pragmatyczne podejście do życia – gdy 
dostawałem np. propozycję nowej pracy, która wydawała się poza 
moim zasięgiem, nie poddawałem się; zawsze wychodziłem 
z założenia, że skoro Łucja, Zuzanna, Piotr i Edmund mogli wejść 
do Narnii, to i ja mogę sobie poradzić z takim czy innym zadaniem. 
(Marcin Szczygielski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, 
11.02.2020 r.) 

Słowa znakomitego pisarza były dla nas zachętą i inspiracją, 
aby zaprosić Was do konkursu poświęconego Jego twórczości. 

Poznajcie pasjonujące, pełne przygód powieści o przygodach 
Mai, która wbrew własnej woli wyjeżdża na wakacje do „ciabci”, 
która jest prastara, nic nie rozumie, nie ma internetu, za to ma wannę 
w kuchni i wyszczerbione kubki. Maja poznaje też gadającego kota 
i wiewiórkę, która twierdzi, że jest lisem. Atmosfera powoli się 
zagęszcza, robi się coraz bardziej tajemniczo... 

R e g u l a m i n  
  
Cele konkursu: 
  
◘ popularyzacja twórczości Marcina Szczygielskiego 
◘ rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 
◘ bardziej wnikliwa i wyrozumiała obserwacja świata i ludzi 
  
Zasady uczestnictwa: 
  
W konkursie może wziąć udział każdy czytelnik, który 
w terminie do 31.03.2023 r. zgłosi swój udział w Filii 
bibliotecznej nr 7 Książnicy Płockiej, ul. Piaska 5, 09-407 
Płock, tel. 24 263-67-80, e-mail: filia7@ksiaznicaplocka.pl 
  
 Wymagana jest znajomość książek Marcina Szczygielskiego 
- „Czarownica piętro niżej” 
- „Tuczarnia motyli” 
 
  
Przebieg konkursu: 
  
Konkurs przebiegać będzie w II etapach: 

I      etap    –    pisemny / test / 
II etap – opracowanie lapbooka na podstawie 
przeczytanych książek konkursowych 

W I etapie biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu. 
Do etapu II przechodzą ci, którzy zdobędą największą liczbę 
punktów w etapie I.  

 
 



Terminy realizacji: 

 

Poszczególne etapy konkursu odbywać się będą w Filii 
bibliotecznej nr 7 Książnicy Płockiej na osiedlu Międzytorze, 
ul. Piaska 5. 
 

I  etap / eliminacje / - 17.04.2023 
II etap / finał / - 15.05.2023 

 
Powołane przez organizatora jury przydzieli trzy nagrody 

główne i trzy wyróżnienia. Komisja zastrzega sobie inny podział 
nagród. 

 
 
 

Wszystkim uczestnikom życzymy przyjemnej lektury i sukcesów 
w konkursie!!! 
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