Protokół
z oceny prac nadesłanych na XV Gminny Konkurs Literacki organizowany przez Gminne
Centrum Kultury w Kluszkowcach i Zespół Placówek Oświatowych w Maniowach.
Mottem konkursu jest cytat z wiersza Teofila Lenartowicza,
„A w tym kraju kącik mały,
A w tym kącie świat mój cały.”
Konkurs ten kierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół podstawowych.
Celem konkursu jest kształcenie umiejętności posługiwania się piękną, żywą polszczyzną
oraz próba dostrzeżenia walorów, piękna naszej gminy, stąd motto konkursu, a jednocześnie
jego podstawowa idea: Piszemy o nas, o naszych zauroczeniach tą najbliższą ojczystą ziemią.
W bieżącym roku zaproponowaliśmy sięgnięcie do przeszłości, historii. Bohaterami
mogły być osoby, które żyły w naszym regionie, bądź ten tereny odwiedzały. Można było
pisać o wydarzeniach, które się tutaj rozgrywały począwszy od udokumentowanych
historycznie, a na prehistorycznych skończywszy.
Formy wypowiedzi były dowolne.
Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie gimnazjum i uczniowie
szkól podstawowych oraz w kategorii poezja. W utworach poetyckich nawiązanie do historii
było niekonieczne.
Komisja w składzie:
1. mgr Mikołaj Urbaniak – przewodniczący
2. mgr Helena Koterba - członek
3. mgr Anna Stokłosa-Chmiel – członek
stwierdziła, że do konkursu zostało zgłoszonych 101 prac.
- Gimnazjum w Maniowach zgłosiło 44 prac w tym: 20 utworów poetyckich,
i 24 utworów pisanych prozą.
- Gimnazjum w Sromowcach Niżnych zgłosiło 17 prac – 9 wierszy i 8 utworów
prozatorskich.
- Szkoła Podstawowa w Kluszkowcach zgłosiła 18 prac w tym: 2 utwory poetyckie
i 16 napisanych prozą.
- Szkoła Podstawowa w Maniowach zgłosiła 4 prace w tym: 2 utwory poetyckie
i 2 prozatorskie
- Szkoła Podstawowa w Sromowcach Wyżnych zgłosiła 11 prac w tym: 2 utwory
poetyckie i 11 prozatorskich.
- Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych zgłosiła 7 prac w tym: 1 utwór poetycki
i 6 prozatorskich.
Komisja przy ocenie prac brała pod uwagę:
- umiejętność realizacji tematu,
- poprawność stylistyczno – językową,
- związek tekstu z proponowaną tematyką,
W kategorii: uczniowie szkół podstawowych – poezja- nagrodzeni:
I miejsce
----------------------------------------------------------------------------II miejsce
Katarzyna Janczy za utwór "Mój brat drzewo" - SP Kluszkowce
III miejsce
Jakub Plewa za utwór „Widoki” - SP Maniowy
Bartosz Tkaczyk za utwór „Moja wędrówka” - SP Maniowy
Wyróżnienia otrzymują:
Oliwia Regiec za utwór „Zaproszenie"” - SP Sromowce Niżne
Za utwory pisane prozą - nagrodzeni:

I miejsce
Lidia Duda za utwór "Jaskinia westchnień" - SP Maniowy
II miejsce
Gabriela Babiak za utwór "Legenda o królu Kazimierzu" - SP Kluszkowce
III miejsce
Paulina Wysoczyńska za utwór "Jednorożce i Trzy Korony" - SP Sromowce Niżne
Wyróżnienia:
1. Natalia Janczy za utwór "......" - SP Sromowce Wyżne
2. Radosław Janczak za utwór "Legenda o Hubie"" - SP Maniowy
3. Gabriela Kowalczyk za utwór "Legenda o sławnym Polaku" - SP Kluszkowce
W kategorii: uczniowie gimnazjów – poezja - nagrodzeni:
I miejsce
Patrycja Gorlicka za utwór „Sosna nad Dunajcem” - Gimnazjum w Maniowach
II miejsce
Ewelina Trybunia za utwór „Stare Maniowy” - Gimnazjum Maniowy
Donata Kowalczyk za utwór „Marzenie” - Gimnazjum Sromowce Niżne
III miejsce
Zuzanna Jessa za utwór „Żar ognia” - Gimnazjum Sromowce Niżne
Alicja Sośnicka za utwór "Widok a mojego okna" - Gimnazjum Maniowy
Wyróżnienie otrzymuje:
Filip Janczy za utwór „Jak feniks z popiołów” - Gimnazjum Sromowce Niżne
W kategorii: uczniowie gimnazjów - proza –nagrodzeni:
I miejsce
Julia Szczodrowska za utwór "Śladami św. Kingi" - Gimnazjum Maniowy
Magdalena Dobrzyńska za utwór "Wspomnienia" - Gimnazjum Maniowy
II miejsce:
Karolina Fąfrowicz a za utwór "Skarb na dnie Jeziora Czorsztyńskiego" - Gimnazjum
Maniowy
III miejsce:
Maciej Duda za utwór "Odwet" - Gimnazjum Maniowy
Wyróżnienia otrzymują:
Karolina Konopka za utwór "Trzy Korony" - Gimnazjum Maniowy
Izabela Poręba za utwór "Legenda o czarownicy" - Gimnazjum Maniowy
Paulina Natońska za utwór "Czorsztyńska tajemnica" - Gimnazjum
Maniowy
Donata Kowalczyk za utwór "Maćko i cywilizacja" - Gimnazjum Sromowce Niżne
Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w XV Gminnym Konkursie
Literackim. Składa gratulacje zwycięzcom i życzy ciekawych pomysłów i wielu sukcesów w
następnych edycjach konkursu.
Maniowy, dnia 11.02.2016 r.

Podpisy Komisji

