
Oficjalne wyniki Wielkich Maratonów Czytelniczych 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

Poziom 2-3 „Spotkacie nowych przyjaciół” (VIII edycja) 

 

Do tegorocznej edycji WMC „Spotkacie nowych przyjaciół” adresowanej do klas II – 

III szkoły podstawowej zgłosiło się 199 placówek. Protokoły zbiorcze nadesłały 193 szkoły. 

Maraton ukończyło 3327 uczniów pod opieką 240 szkolnych koordynatorów konkursu.  

Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego w składzie:   

Agata Markiewicz-Babło,  Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz, Zbigniew 

Walczak po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych  

przez poszczególne placówki przyznała: 106 (sto sześć) tytułów laureata, 143 (sto 

czterdzieści trzy) tytuły finalisty oraz 112 (sto dwanaście) wyróżnień.   

 

Z przyjemnością informujemy, że w naszej szkole tytuł finalistki uzyskała 

Anna Warot z klasy 3 b 

 

Poziom 4-6 „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” (XI edycja) 

 

Do tegorocznej edycji WMC „ Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” zgłosiło się 227 

placówek. Protokoły zbiorcze nadesłały 222 placówki. W Maratonie uczestniczyło 2654 

uczniów i 313 nauczycieli.    

         Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego w składzie:  Agata Markiewicz-

Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz, Zbigniew Walczak                po 

weryfikacji protokołów zbiorczych i arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne 

placówki przyznała osiemdziesiąt cztery tytuły laureata, sto pięćdziesiąt osiem tytułów 

finalisty i sto dwadzieścia jeden wyróżnień.  

  Nagrody książkowe ufundowało Miasto Gdańsk.  

 

Z przyjemnością informujemy, że w naszej szkole tytuł finalistki uzyskała 

Julia Kleindienst  z klasy 6 b 



Poziom 7-8 „W lustrze książki” (IX edycja) 

 

Do tegorocznej edycji WMC „W lustrze książki” adresowanej do klas VII – VIII szkoły 

podstawowej zgłosiło się 206 placówek. Protokoły zbiorcze nadesłało 166 szkół. Maraton 

ukończyło  1144 uczniów pod opieką 271 szkolnych koordynatorów konkursu. 

Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego w składzie:  Agata Markiewicz-

Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz, Zbigniew Walczak po weryfikacji 

protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne 

placówki przyznała 94 (dziewięćdziesiąt cztery) tytuły laureata, 101 (sto jeden)  tytułów 

finalisty oraz  134 (sto trzydzieści cztery) wyróżnienia. 

 

Z przyjemnością informujemy, że w naszej szkole tytuł finalistki uzyskały: 

Zofia Pior-Kucińska  z klasy 8 b 

Oliwia Brożek z klasy 7 a 

Zofia Karalus  z klasy 7 a 

 

 

Nagrody książkowe ufundowało Miasto Gdańsk. W przypadku osób, które 

uzyskały tytuł finalisty jest to zestaw dwóch książek. Sposób doręczenia nagród 

zostanie ogłoszony w odrębnym komunikacie. Wszyscy uczestnicy otrzymają 

dyplomy uczestnictwa. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i 

zachęcamy do kontynuacji przygody z książką w przyszłości. 

 

Szkolni koordynatorzy:  

Anna Szymanowska – nauczyciel biblioteki 

Karolina Łoś – nauczyciel języka polskiego 

     

 

  

 


