
29 maja 2017r. o godzinie 12.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku 
rozpoczęła się radosna uroczystość rozdania nagród laureatom konkursu na 
prezentację multimedialną pt. „Rzeka Wisła – bogactwo Polski”. 
Przypomnijmy, że konkurs ten odbył się w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły, a jego 
organizatorami były dwie biblioteki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 
oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, one też ufundowały nagrody : 
biblioteka słupska zwycięzcom ze szkół podstawowych, biblioteka gdańska - 
laureatom z gimnazjów. 
Konkurs wzbudził spore zainteresowanie, więc i konkurencja była duża, tym większe 
uznanie  należy się Szkole Podstawowej w Luzinie, z  której wywodziła się 
najliczniejsza grupa dobrze przygotowanych uczestników, dlatego też szkoła ta 
otrzymała wyróżnienie specjalne.  
 
Nagrodzeni w kategorii – klasy IV-VI szkoły podstawowej: 
 
I miejsce: 
Martyna Witusińska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kwidzynie – niezwykle oryginalna 
forma prezentacji - własny rymowany tekst, ładnie ilustrowany, równowaga między 
ujęciem historycznym i współczesnym, dołączona interesująca ciekawostka lokalna. 
II miejsce: 
Michał Mrowicki ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku - efektowne przejścia 
slajdów i zdjęć, przejrzysta, ładnie ilustrowana prezentacja, ujmująca wszystkie 
walory Wisły – ekologię, atrakcje turystyczne i gospodarkę.  
III miejsce  
Milena Kas ze Szkoły Podstawowej w Luzinie - bogactwo trafnie dobranych zdjęć, 
doskonale zastosowane efekty przejść, rewelacyjny podkład muzyczny – „odgłosy 
natury”. 
 
Nagrodzeni w kategorii – klasy I-III gimnazjum: 
 
I miejsce: 
Zofia Telefus z Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie - wzorcowa prezentacja, informacje ujęte 
zwięźle, wypunktowane, wszechstronnie ujęte korzyści, jakie przynosi Wisła, 
efektowne przejścia, praca piękna graficznie, ujmująca dyskretną elegancją. 
II miejsce: 
Wiktoria Kruszyńska z Gimnazjum nr 2 w Gdyni - prezentacja zwięzła, mocno 
związana z tematem, dobrze zaplanowana, wyczerpująco ujmująca wszechstronne 
zalety Wisły. Wyraźnie zarysowana myśl wiodąca, świetne podsumowanie, bogaty 
wykaz źródeł. Doskonale dobrany materiał graficzny. 
III miejsce:  
Stanisław Starosta z Gimnazjum nr 2 w Gdyni - ścisły związek z tematem, dobrze 
przedstawione aspekty gospodarcze, niezwykle trafny dobór ilustracji. 
 
Wyróżnieni w kategorii – klasy IV-VI szkoły podstawowej: 



 
Martyna Maziarz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kwidzynie - najmłodsza uczestniczka 
konkursu, która niezwykle osobiście podeszła do tematu, pokazując jaka jest i czym 
jest dla autorki prezentacji i dla Polaków Wisła w różnych porach roku. To specyficzne 
podejście dodało oryginalności całej pracy. 
Maja Skiba ze Szkoły Podstawowej w Luzinie – przede wszystkim za piękny podkład 
muzyczny, ciekawą grafikę, przejrzystość i uporządkowanie, bogaty wykaz źródeł.  
 
Wyróżnieni w kategorii – klasy I-III gimnazjum: 
 
Cezary Tchórzko z Gimnazjum nr 2 w Słupsku - wyróżnienie głównie za walory 
estetyczne ciekawej i  pięknie ujętej graficznie pracy.  
Adrian Koncicki z Zespołu Szkół w Sadlinkach - bardzo udana wersja prezentacji 
z własnym podkładem głosowym, ciekawie zaprezentowana „wirtualna wycieczka” po 
miastach, przez które płynie Wisła. 


