
Rozstrzygnięcie konkursu literackiego To będę robił  

w przyszłości, czyli kim chciałbym zostać 

W styczniu 2019 roku CDN PBP Filia w Słupcy ogłosiła konkurs literacki To będę 

robił w przyszłości, czyli kim chciałbym zostać. Jego organizatorkami były Anna Tomal  

i Anna Nowak. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI ze Słupcy i powiatu 

słupeckiego.  Warunkiem udziału w nim było napisanie opowiadania ręcznie w formacie A4, 

zgodnej z podanym tematem. Każdy uczestnik mógł złożyć tylko jedną pracę.  

 

Konkurs miał na celu: 

 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania autorytetów wokół siebie, 

- rozwijanie aktywności twórczej, 

- prezentację własnych zainteresowań i pasji, 

- docenianie wartości pracy i wyboru zawodu w życiu człowieka. 

Konkurs wpisał się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2018/2019 – Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. 

Rozwój doradztwa zawodowego. 

Na konkurs wpłynęły 33 prace z 6 szkół podstawowych miasta Słupcy i powiatu słupeckiego. 

18 marca 2019 r. komisja w składzie: 

Anna Tomal – Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  

w Koninie Filia w Słupcy 

Anna Nowak – Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  

w Koninie Filia w Słupcy 

Alina Młodojewska – Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy 

dokonała oceny prac i postanowiła nagrodzić następujących uczniów: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy 

Paweł Wolicki 

Fabian Kędziora 

Urszula Struszczyk 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodojewie 

Julia Dobrychłop 

Oliwia Nawrot 

Martyna Krysińska 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie 

Aleksander Forycki 



Weronika Bączkowska 

Amelia Machowska  

Piotr Radecki 

Julia Ziółkowska 

4. Szkoła Podstawowa w Kotuni 

Klaudia Liczycka  

Katarzyna Łechtańska 

Marcelina Przybylska 

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy 

Marta Burdzińska 

Franciszka Kosmowska 

Marcel Grzempka 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Zabornym 

Michał Łukowski 

 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 02.04.2019 r., czyli na przypadający  

w ten dzień Dzień Książki dla Dzieci. Tego dnia do Biblioteki przybyli uczniowie, rodzice  

i nauczyciele. Spotkanie rozpoczęto podsumowaniem konkursu, omówione i zaprezentowane 

zostały wybrane prace uczniów, przedstawiające zawody o wykonywaniu których marzą 

dzieci. Wśród nich najpopularniejszy był zawód lekarza, następnie weterynarza i żołnierza. 

Dzieci wybrały także rzadkie zawody, taki jak: hodowca koni, dietetyk, pszczelarz, czy 

baloniarz.  

Wreszcie nadszedł najbardziej wyczekiwany moment spotkania, czyli wręczenie 

nagród. Młodzi laureaci otrzymali nagrody książkowe związane z zawodem, o którym 

opowiadali, dyplomy, gratulacje i gromkie brawa. Podziękowania i gratulacje otrzymali 

rodzice uczniów oraz nauczyciele. Spotkanie zakończył skromny poczęstunek. 

Laureatom konkursu gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!  

 

 

 

 

 

 

 

Omówienie konkursu i nagrodzeni laureaci 



                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wręczenie nagród 

 

 

Oprac. Anna Tomal 

Fot. Anna Nowak, Alina Młodojewska 


