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szedł, zarejestrował się oraz podał tytuł książki lub magazynu, które będzie 
czytał, bez względu na rodzaj. W tym roku we wspólnym czytaniu wzięły 
udział 282 osoby w różnym wieku: młodzież, rodzice z dziećmi, a nawet całe 
klasy uczniów i sam wiceprezydent miasta Warszawy, Michał Olszewski. 
Najczęściej czytaną książką była publikacja Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-
-bibliografi a, która miała swoją premierę na tegorocznym festiwalu. Jed-
nakże czytano różne książki – od Gombrowicza przez Masłowską po książki 
dla dzieci oraz gazety i magazyny różnego rodzaju. Przed rokiem we wspól-
nej lekturze zanurzyły się 164 osoby. W ten sposób fani literatury pokazali, 
że pogłoski o zapaści czytelnictwa są przedwczesne.

Rekord świata w czytaniu był jednym z pięćdziesięciu otwartych dla 
publiczności wydarzeń Big Book Festival, który miał w tym roku swoją 
drugą edycję (14–15 czerwca 2014 r.).

Źródło: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,31300,pobijemy-rekord-
swiata-w-czytaniu.html ; http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/37260/cat/INJW.html
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Zagłębiowska Nagroda Humanitas została wręczona po raz dzie-
wiąty 27 czerwca 2014 r. podczas uroczystej gali, która tradycyjnie miała 
miejsce w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zgodnie z ideą 
Nagrody pamiątkowe medale i dyplomy zostały przyznane w dwóch kate-
goriach: honorowej i promocyjnej. Decyzją Wysokiej Kapituły, po raz 
pierwszy w historii Zagłębiowskiej Nagrody Humanitas, w kategorii hono-
rowej wyróżnione zostały dwie osoby spośród dziesięciu nominowanych 
– prof. Czesław Kupisiewicz i prof. Dariusz Rott. W kategorii promocyjnej 
największą ilość głosów otrzymał Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej 
w Dąbrowie Górniczej.

Prof. Czesław Kupisiewicz to sosnowiczanin, polski humanista, wybitny 
specjalista w dziedzinie pedagogiki, wieloletni nauczyciel akademicki 
i autor licznych publikacji z zakresu dydaktyki i pedagogiki, były prorektor 
Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Psychologii i Pedagogiki 
tej uczelni oraz członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. W 2013 r. 
otrzymał wyróżnienie w postaci doktoratu honoris causa nadanego przez 
Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 
Zagłębiowską Nagrodę Humanitas w imieniu laureata odebrał rektor WSH, 
prof. Jerzy Kopel.

Drugi laureat w kategorii honorowej prof. Dariusz Rott to pracownik 
WSH w Sosnowcu oraz Uniwersytetu Śląskiego, od maja 2014 r. pełni 
funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Śląsk”. Zdaniem Wysokiej 
Kapituły zasłużył się wszechstronną działalnością naukową i popularyza-
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torską, przyczyniając się do promocji Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego nie 
tylko wśród mieszkańców tych regionów.

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej to jedyna 
placówka oświatowa wychowania pozaszkolnego w tym mieście. Od samego 
początku aktywizuje dzieci i młodzież, wypełniając im wolny czas w sposób 
ciekawy i twórczy, co przekłada się na liczne laury i nagrody w konkur-
sach, przeglądach i turniejach wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Nagrodę w imieniu całego zespołu pracowników ode-
brała Iwona Wilk, dyrektor dąbrowskiego MOPT.

Tradycyjnie galę zakończył mocny akcent artystyczny – recital Magdy 
Umer, wybitnej polskiej piosenkarki, a także dziennikarki, aktorki, scena-
rzystki i reżyserki. Artystka wprowadziła wszystkich zgromadzonych w auli 
w niesamowity nastrój nostalgii i emocjonalnej wędrówki po historii swo-
jego życia zawodowego wypełnionego spotkaniami z wybitnymi twórcami 
tekstów oraz muzyki, którzy niestety już odeszli.

Źródło: http://www.humanitas.edu.pl/aktualnosci/Strony?Zaglebiowska-Nagroda-
„Humanitas”-wreczona-po-raz-dziwiaty.aspx
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