
O tym jak w szkole nr 177 w Warszawie odbył się konkurs czytelniczy 

 

Integralną częścią programu edukacyjnego tak w przeszłości jak i dziś były różnego rodzaju 

konkursy w tym m.in. konkurs czytelniczy. Taki właśnie konkurs odbył się w szkole nr 177  

w Warszawie, 18 maja 1961 roku. Na początku artykułu warto przypomnieć znaczenie tego 

terminu. Konkurs to rodzaj przyrzeczenia publicznego którego pomysłodawca doprecyzował 

termin i zasady ubiegania się o nagrodę za najlepszą czynność lub rezultat czynności  (dzieło). 

Obecnie szczegółowe zasady nabywania nagród w konkursach określają art. 919-921 kodeksu 

cywilnego uchwalonego w formie ustawy przez sejm PRL, 23 kwietnia 1964 roku. Należy 

jednak podkreślić, iż w 1961 roku kodeks cywilny jeszcze nie obowiązywał, zaś obowiązujące 

wówczas akty prawne jak ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego 

nie były wystarczająco precyzyjne w tym względzie. Konkursy mogą dotyczyć danych 

czynności, umiejętności lub bezpośrednio cech ludzi. W przypadku interesującego nas 

konkursu czytelniczego brano pod uwagę zarówno umiejętność pięknego czytania książek jak 

recytowania (zapewne z pamięci) wierszy oraz prowadzenia dzienniczków uczniowskich 

zawierających m.in. fragmenty lektur. Więcej szczegółów możemy dowiedzieć się dzięki 

lekturze relacji zawartej w kronice na rok szkolny 1958-1959. Konkurs podzielono na dwie 

części. W godzinach porannych rywalizowały ze sobą dzieci starsze. Natomiast w godzinach 

popołudniowych dzieci młodsze. Wzmiankowany podział konkursu na etapy był zapewne 

podyktowany pragnieniem ze strony organizatorów aby rywalizacja była jak najbardziej 

sprawiedliwa. Na temat form zmagań konkursowych była mowa wyżej. Należy jednak 

zauważyć, iż rozstrzygnięcie konkursu jak rozdanie nagród książkowych miało miejsce dopiero 

6 czerwca 1961 roku. Komisja konkursowa potrzebowała więc niemało czasu aby wybrać 

laureatów. Do relacji w kronice został dołączony rysunek autorstwa ucznia o nazwisku 

Miszczuk (brak imienia) z klasy III. Autor rysunku przedstawił przebieg konkursu 

odbywającego się w szkolnej sali udekorowanej na jednej ze ścian flagami Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej (biało-czerwone płótno) i ZSRR (czerwone płótno). Po lewo 

oglądający zauważy uczniów siedzących przy stolikach szkolnych ustawionych w dwóch 

rzędach (po siedmiu uczniów w każdym rzędzie). Po przeciwnej stronie autor uwiecznił 

gromadę dziewcząt i chłopców w liczbie dwudziestu jeden dopingujących swoich kolegów 

uczestniczących w zmaganiach konkursowych. Pomiędzy obydwoma grupami – zdających  

i dopingujących pod trzecią ścianą pomieszczenia ustawiono dwa dłuższe stoliki zajmowane 

jednocześnie przez dwie osoby każdy. Trzecia postać zapewne dorosłego stoi po lewo od 

drugiego ze stolików. Po przeciwnej stronie pomiędzy flagami PRL i ZSRR uwiecznieni są 



uczniowie przebrani zapewne za bohaterów różnych bajek. Pierwsze dwie osoby (po prawo od 

flagi PRL) mają na sobie ubiór barwy zielonej, żółtej i pomarańczowej. Trzy kolejne osoby są 

odziane na czerwono. Szczególnie interesujące i efektowne są czerwone czapki na ich głowach. 

Kolejna postać wyróżnia się również nakryciem głowy tym razem w kształcie muchomora. 

Natomiast ostatni z uczniów młodszy od poprzednio opisywanego posiada ubiór składający się 

z zielonej materii i sztucznych skrzydeł. Po lewo od flagi ZSRR ozdobę pomieszczenia stanowi 

zielona roślina doniczkowa, być może kaktus, ustawiona na niskim prostokątnym stoliku.  

 

 

Wnętrze biblioteki młodzieżowej w Szczecinku w latach istnienia PRL-u.  

            Źródło: http://szczecinek.org/galeria/displayimage.php?album=111&pos=5 

 

 

 

 

 

 

 

 


