
„W 2000 roku nad Doliną Warty przeszła 

straszliwa burza. Trwała bez przerwy przez trzy 

dni i trzy noce.  Przerażone zwierzęta kryły się  

w najgłębszych norach. Małe dzieci chowały głowy 

pod poduszki, by nie słyszeć nieustającego huku 

grzmotów. Trzeciego dnia piorun uderzył  

w olbrzymi stary dąb rosnący na wzgórzu. Drzewo 

pękło i runęło na ziemię. Zadrżały domy w całej 

dolinie, a burza natychmiast ustała. Nie był to 

zwyczajny dąb. Było to Magiczne Drzewo. Miało w sobie ogromną, 

cudowną moc. Lecz wtedy nikt o ty nie wiedział…” 

Ludzie zawieźli je do tartaku i pocięli na deski. Z drewna 

zrobiono setki różnych przedmiotów, a w każdym przedmiocie została 

cząstka magicznej mocy. W zwyczajnych rzeczach ukryła się siła, 

jakiej nie znał dotąd świat. Wysłano je do sklepów i od tego dnia  

na całym świecie zaczęły się niesamowite zdarzenia”. 

fragment książki z serii „Magiczne drzewo” 

W styczniu 2023 roku biblioteka szkolna zaproponowała uczniom 

klas: piątej i dwóch szóstych udział w konkursie czytelniczym  

„W kręgu mocy magicznego drzewa”. Rywalizacja dotyczyła  pierwszej 

części bestsellerowej serii „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”, 

której autorem jest znany reżyser filmowy Andrzej Maleszka.   

 

 



Cele konkursu odnosiły się do:  

 promocji czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży, 

 rozbudzania ciekawości 

poznawczej uczniów, 

 rozwijania umiejętności 

formułowania sądów  

na temat przeczytanej książki,  

 stwarzania możliwości prezentacji nabytej wiedzy  

i umiejętności,  

 kształcenia zdrowego współzawodnictwa. 

Chętni uczniowie z zapartym tchem śledzili wartką akcję.  

Narracja łączyła w sobie wątki realistyczne z baśniowymi,  

gdzie niebezpieczeństwa przeplatały się z  humorem  

i magią…  

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. 

I  – rozwiązanie testu ze znajomości treści książki, 

II – indywidualna rywalizacja uczniów.  

Podczas finału młodzież prezentowała 

samodzielnie wykonane ulotki reklamujące książki  

z cyklu „Magiczne drzewo”. Prace były wykonane 

ręcznie lub z użyciem programów komputerowych. 

Ponadto rozpoznawano miejsca i postaci ukazane  

w „Magicznym drzewie. Czerwonym krześle”. 

Następnie piąto i szóstoklasiści odpowiadali  

na pytania wybrane losowo, a na zakończenie barwnie 

opowiadali o nowym magicznym przedmiocie, który mógłby stać się 

bohaterem następnej powieści.  

 

 

 

 



Okazało się, że zadania twórcze sprawiły uczestnikom wiele 

radości i wdać było że włożyli w nie dużo wysiłku oraz  pomysłowości.  

Zmagania obserwowała i oceniała komisja, którą tworzyły panie: 

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Monika Cichońska,  

pedagog szkolna – Grażyna Szewczyk i bibliotekarka  

– Anna Rymarkiewicz.  

 

 

Po zliczeniu punktacji ogłoszono ostateczne wyniki: 

 

I miejsce – Tymon Stańczak klasa 5 

II miejsce – Mateusz Orlik klasa 6a 

III miejsce  - Kuba Wypych klasa 6 b 

wyróżnienie – Karol Garstka klasa 5. 

 

 

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.   

Konkurs i pokonkursowa wystawa wzbudziły spore zainteresowanie,  

a także znalazły swoje odzwierciedlenie w liczbie wypożyczonych 

książek „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”.    

A czy Ty chcesz zaprzyjaźnić się z Kukim, Tosią i Filipem?  

Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, to zapraszamy  

do szkolnej biblioteki. 


