
Protokół z dnia 6 maja 2022 roku 
 
Komisji Konkursowej powołanej  Zarządzeniem Nr 11/2022 Dyrektora Biblioteki w Dzielnicy Wesoła m.st. 
Warszawy z dnia 27 kwietnia 2022 roku w celu wyłonienia laureatów IX edycji Ogólnopolskiego konkursu na 
recenzję książki „Wszystkie książki mówią”. 
Prace oceniała Komisja w składzie:  Igor Banaszczyk 

Katarzyna Bortnowska 
Joanna Mackiewicz 
  

Na konkurs wpłynęły 42 prace. Ocenę formalną przeszło pozytywnie 28 prac. Pozostałe prace nie spełniały 
wymogów formalnych Regulaminu (minimalna liczba znaków). 
Komisja zdecydowała o podziale prac na 3 kategorie wiekowe:  

1) 8-12 lat  (3 prace) 
2) 13-17 lat (19 prac) 
3) powyżej 18 lat (6 prac) 

 
Laureaci IX edycji Konkursu na recenzję książki 

Kategoria do 12 lat 
I miejsce - nie przyznano 
II miejsce - 3 prace: 
 Lena Bielecka – za recenzję książki „Więź na zawsze” / Rose Legercrantz   
 Nina Iwaniukowicz – za recenzję książki „Smocza dziewczynka” / Antonina Kasprzak  
 Małgorzata Rytel-Andrianik – za recenzję książki „Trylogia o muszkieterach”  
                                                                                         / Aleksander Dumas 
Kategoria 13-17 lat 
I miejsce   - Joanna Rytel-Andrianik – za recenzję książki „„Mity greckie” / Robert Graves 
II miejsce  - Anna Janosz – za recenzję książki „Nie całuj się pod kapliczką” / Weronika Pawlak 
III miejsce - Julia Lęgas – za recenzję książki „Dieta nie-życia” / Karolina Otwinowska                                          
Wyróżnienia - 4 prace 

Alicja Cieślak  – za recenzję książki „Ziemia obiecana” / Barack Obama 
Maciej Kaczmarek – za recenzję książki „Myszy i ludzie” / John Steinbeck  
Matylda Grajda – za recenzję książki „Tatuażysta z Auschwitz”/ Heather Morris 
Kalina Rosik – za recenzję książki „Niezgodna” / Veronica Roth 

 
Kategoria powyżej 18 lat 
I miejsce  - Agnieszka Bąk – za recenzję książki „Stan splątania” / Roksana Jędrzejewska-Wróbel 
II miejsce - Anna Plesińska – za recenzję książki „Całe piękno świata” / Dominika Buczak  
III miejsce - Tomasz Figiel – za recenzję książki „Ciało obce” / Rafał Ziemkiewicz  
 
Nagrody – karty prezentowe o wartości: 
miejsce I – 150 zł, miejsce II – 125 zł, miejsce III – 100 zł, wyróżnienie – 75 zł, pozostali uczestnicy – 25 zł. 
Ogółem wartość kart prezentowych – 1.800 z 
 
Komisja: Igor Banaszczyk       Katarzyna Bortnowska  Joanna Mackiewicz 


