
 
 

Protokół jury 
XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

im. Agnieszki Bartol 
pod hasłem „Ja i mój świat" 

 
 
 
 Na początku marca 2012 roku Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol 
wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile 
oraz Towarzystwem Miłośników Miasta Piły, ogłosiły XI Ogólnopolski Konkurs 
Literacki im. Agnieszki Bartol ph. „Ja i mój świat". Patronat Honorowy nad 
Konkursem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, 
Prezydent Piły Piotr Głowski, Starosta Pilski Mirosław Mantaj. 
 Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było 
nadesłanie w terminie do  30 maja 2012 roku   zestawu od 3 do 5 wierszy lub 
opowiadania (maksymalnie do 10 stron) albo bajki, w objętości do 5 stron.   
 Myśl przewodnią konkursu stanowiło hasło „Ja i mój świat". Tym światem mógł 
być dom rodzinny, szkoła, przyjaciele i koledzy, ukochana dziewczyna, ukochany 
chłopak, otaczający nas kosmos, itp.   
 W konkursie udział wzięło 1329 autorów z róŜnych stron Polski, ze wszystkich 
województw, którzy nadesłali 13.245 utworów wierszem i prozą. Najwięcej prac 
zgłosili twórcy z województw: podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i  
lubelskiego.   
  

Jury w składzie: 
 
 Beata Ostrowicka    –prozaik, autorka bestsellerów – powieści dla dzieci i     
                               młodzieŜy– przewodnicząca, 

Zuzanna Przeworska - poetka, dziennikarka, wydawca, prezes Fundacji 
                     Literackiej im. Agnieszki Bartol         

 Maria Bochan – prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, członek Zarządu 
                                Fundacji im. Agnieszki Bartol, 
 Jan Arski  –  dziennikarz, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol,  
            
 

na posiedzeniu w dniu 30 czerwca  2012 roku postanowiło przyznać  
 
   Nagrodę Grand Prix      

                                                                          
MACIEJOWI  śULPO  Z  LĘBORKA, woj. pomorskie, lat 16  

- za opowiadanie „Ja i mój świat” 
prawdziwy, szczery tekst, opisujący codzienny świat młodego chłopaka,   jego  
przemyślenia i uczucia; za przedstawienie świata autora  z jego trzema sferami : 
publiczną, prywatną i pisaną;  za sprawną narrację, piękny, naturalny i bogaty  język     
 
                                                 Pani Beata Ostrowicka przewodnicz ąca Jury  



                                         
 
 

 
W kategorii  

autorów do 15 lat  
 
I nagrod ę otrzymuje 
   
                     Andrzej Jagiełłowicz z Warszawy,   lat 13  
                     - za bajkę filozoficzną „Poszukując siebie” 
 
uniwersalny, refleksyjny, nastrojowy  tekst o szukaniu i znajdywaniu tego co w Ŝyciu 
waŜne i wartościowe; za   doskonałe  zarysowanie sylwetek bohaterów i doskonały 
język     
                                                   Piotr Głowski Prezydent Miasta Pił y 

 
II nagrod ę 
  Anna Cisłowska z Piły , woj. wielkopolskie,  lat 15       
                                  - za opowieść pt. „Arka” 
                                                    Mirosław Mantaj  Starosta Pilski 
umiejętne przedstawienie niełatwej sytuacji, jaką jest długotrwały pobyt w szpitalu,  
sytuacji, która zmusza do refleksji nad swoim Ŝyciem 
 
III nagrod ę 
 
  Alicja Cap z Birczy, pow. przemyski, woj. podkarp ackie, lat 13   
                     za tekst  pt. „Czy dzieci, jak ryby głosu nie mają?” 
 
- za mądry, zawsze aktualny tekst; za  opisanie  filozofii zbuntowanej nastolatki, o 
tym, jak to jest być dzieckiem, czyli o traktowaniu – czasami- dzieci, jako obywateli 
drugiej kategorii  
 
 
Wyró Ŝnienia 
 
    Martyna Szweda z Wyrzyska, pow. pilski, woj. wi elkopolskie, lat 13    
                 opowiadanie „W poszukiwaniu sensu Ŝycia” 
                                          
- za sprawność narracyjną ,oszczędność słowa, odwagę w podejmowaniu trudnej 
tematyki i świetnie zarysowane wnętrze bohatera 

Bogusław Mikita Porozumienie Samorz ądowe 
 
Aleksandra Chrupek z Skrzyszowa, pow. tarnowski, 
woj. małopolskie, lat 15  
  opowiadanie „Przez świat słów na ośmiu kółkach” 

  
- za humor, autoironię; za obraz o zwykłych ludziach  zafascynowanych dwoma 
pasjami - rolkami i pisaniem   
 



 
 

 
 

 
 

W kategorii  
autorów powy Ŝej 15 lat  

  
I nagrod ę otrzymuje 
 
  Joanna Nowak z Płocka, woj. mazowieckie  lat 16,  
 
                                cykl wierszy „Seria próbna ” 
- za niezwykłą poezję - trudną, wysublimowaną, wielotematyczną ; za wyciszoną 
refleksję i wnikliwą autoobserwację otaczającego świata; za bogactwo  języka  
 
                                               Zuzanna Przeworska Prezes Fundacji 
II nagrod ę 
 
 Kamila Cie śluk   z Kruszewa, gmina Choroszcz , powiat białosto cki , 
         woj. podlaskie,  lat 18  
 
                         opowiadanie „Wiatrem malowane” 
- za refleksyjną prozę filozoficzną przedstawiającą bez patosu i sentymentalizmu, 
temat  choroby i odejścia  najbliŜszej osoby; za pokazanie   budowania przez 
bohatera swojego nowego wnętrza; za doskonałą narrację i ciekawe dialogi 
                        Jan Lus  Dom Ksi ęgarski MJL w Pil e 
III nagrod ę 
 
  Patryk Gelar z Klukowa, gmina Świercze, powiat pułtuski, woj. 
mazowieckie, lat 16   
                                         opowiadanie „Zachód” i cykl wierszy 
 
 - za prozę napisaną ujmującym językiem , z „klimatem” i wiersze o „wierze” w siłę 
poezji 

         Iwona Belter    Dyrektor merytoryczny PiMBP i 
Hausmann i Partnerzy Studio Projektowe       

Wyró Ŝnienia  
 
  Anna Pogorzelska z Kisielewa, gmina Dobrzy ń nad Wisł ą, pow. 
lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie,  lat 16  
                                             wiersze 
- za zwięzłość myśli, piękny język, zauwaŜanie „drobiazgów” w Ŝyciu codziennym, 
często pomijanych, a przecieŜ istotnych 
                                              Andrzej Fromberg AFE Pentap w Pile 
           Kinga Wasilewska z Piły, woj. wielkopolskie, lat 17    
                                                   „Tryptyk o człowieku” 
-za odwagę w opisaniu własnej osobowości,   jednoznaczne  nazwanie zachowań 
międzyludzkich, konkretyzm i dyscyplinę słowa  



                                                           Jan Arski  /Jan Sip Tonograf w Pile 
  
Nagrody Specjalne  
 
Nagrod ę im. Danuty Bartol  - ufundowaną przez   Leszka Bartola, męŜa patronki 
nagrody  
 
        Ela Zamorowska z Bielsko-Białej, woj. śląskie, lat 16   
 – za opowiadanie „Pechowe roraty”, charakteryzujące się  dynamiką zdarzeń oraz  
Ŝywym i dowcipnym językiem 
                                                       Leszek Bartol 
                                                       
Nagrod ę im. Stanisława Sitka, śp. drukarza z Czarnkowa, wiceprzewodniczącego 
Rady Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol – ufundowaną przez rodzinę śp. 
Stanisława Sitka  
    
   Laura Chuchla z Piły, woj. wielkopolskie, lat 13  
                                                   wiersze 
 
- za poetycką wyobraźnię, pięknie skonstruowane wiersze, intrygujące widzenie 
świata 
                                                   Teresa Sitek 
Nagrod ę „Pióro Czarnego Kruka”, ufundowaną przez dwutygodnik „Wroniecki  
Bazar”   
 
               Zuzanna Kalinowska z Wronek, pow. szamotulski, woj.  wielkopolskie,     
                    lat 16 
 
- za prozę „ Z nadmiaru wyobraźni” będącą opisem wpływu  lektur i wyborów  
czytelniczych na kształtowanie   wyobraźni autorki 
 
                                                     GraŜyna Ka źmierczak 
Piła, dnia 30 czerwca  2012 roku 
 
 
              Podpisy Jury: 
 
 
 
 Beata Ostrowicka – przewodnicząca                                Zuzanna Przeworska  
 
 
     Maria Bochan                         Jan Arski 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 


