To już 31 lat literackiej przygody w Słupsku
XXXI Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci
i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej – 2015 r.
Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, istniejący
od 1984 roku jako przedsięwzięcie kulturalne organizowane przez Szkołę Podstawową nr 4
w Słupsku, a po reformie oświaty – Gimnazjum nr 2, zrealizowano ze środków Miasta
Słupska, Województwa Pomorskiego oraz wielu sponsorów .

Zaangażowanie

współorganizatora – Organizacji Soroptimist International Klub w Słupsku, która w roku
2008 rozpropagowała ideę konkursu wśród środowisk polonijnych, spowodowało
rozszerzenie jego zasięgu na międzynarodowy. Główne cele konkursu to od lat: inspirowanie
zainteresowań literackich, promowanie utalentowanej literacko młodzieży, rozbudzanie
wyobraźni, wrażliwości, zachęcenie dzieci i młodzieży polonijnej do podejmowania prób
literackich w języku polskim, umożliwienie udziału w literackiej zabawie dzieciom specjalnej
troski. 31 lat jego istnienia zaowocowało wydaniem 24 książek z wierszami i opowiadaniami
laureatów i wyróżnionych. Społecznie pracującymi jurorami są poeci, pisarze, dziennikarze,
krytycy literaccy, pracownicy naukowi, nauczyciele poloniści, pod przewodnictwem znanej
poetki i przyjaciółki konkursu, a od 2015 roku także jego Patronki – pani Wandy
Chotomskiej, według której jest to największa w kraju impreza kulturalna poświęcona
młodym talentom literackim i promująca dziecięcą i młodzieżową twórczość.

Komunikat jury
XXXI Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości
Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej:
Na XXXI Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży nadesłano 6138
zestawów wierszy i opowiadań z 487 szkół podstawowych, gimnazjów i – po raz pierwszy ze
szkół ponadgimnazjalnych – z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Litwy.
Młodzi twórcy z 37 szkół polonijnych są autorami 506 zestawów wierszy i opowiadań.
Nagrodzone utwory literackie laureatów konkursu zostaną opublikowane w książce „Portret
ze słów” i będą wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali 25 maja 2015 r.
w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica, przy ul. Jana Pawła II w Słupsku. Piękny tytuł,
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który stał się mottem tegorocznej edycji konkursu, zawdzięczamy laureatce

– uczennicy

Gimnazjum nr 5 w Pile – Laurze Chuchli.
Komisja jurorów w składzie:


Wanda Chotomska – Wasza Ulubiona Poetka- przewodnicząca jury;



dr Marianna Borawska – literaturoznawca;



dr Anna Wiech – literaturoznawca;



Jolanta Nitkowska-Węglarz – pisarka, dziennikarka;



dr Barbara Kosmowska – pisarka, literaturoznawca;



Anna Czerny-Marecka – polonistka, dziennikarka;



Maria Pietryka-Małkiewicz – polonistka, koordynatorka konkursu;



Izabela Drużba – polonistka;



Katarzyna Duda – polonistka;



Elżbieta Musznicka – nauczyciel kształcenia zintegrowanego;



prof. dr hab. Zbigniew Zielonka – pisarz, historyk literatury;



Tadeusz Martychewicz – dziennikarz;



Jerzy Fryckowski – poeta, polonista;



Marcin Greczuk – polonista,



Jan Wild – historyk, dyrektor Zespołu Szkół w Kobylnicy;



Paweł Duda – znawca literatury fantasy, autor ilustracji do komiksów;

uznając za zasadnicze kryteria: oryginalności tekstu, literackości pomysłu i ujawnionego
talentu autora, wyłoniła 127 laureatów, wyróżniła zaś 225 uczniów w czterech grupach
wiekowych:



klasy I – IV szkoły podstawowej,



klasy V – VI szkoły podstawowej,



klasy I – III gimnazjum



klasy I – III szkół ponadgimnazjalnych

w dwóch kategoriach: poezja i proza oraz 14 w kategorii „Wiersze malowane”.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 25 maja 2015 roku, o godz. 14.00 w
sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica przy ulicy Jana Pawła II w Słupsku.
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W imieniu Prezydenta Miasta Słupska, słupskich władz oświatowych
i organizatorów XXXI Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci
i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej mamy zaszczyt zaprosić Laureatów konkursu
wraz z Opiekunami na uroczystość jego podsumowania.
Program XXXI konkursowej gali w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica:



prezentacja wybranych wierszy laureatów z 31. edycji konkursu - spektakl teatralny;



omówienie wyników tegorocznej edycji;



wystąpienie Pana Roberta Biedronia - Prezydenta Miasta Słupska;



słowo o książce „Portret ze słów”;



wystąpienie Pani Wandy Chotomskiej;



zabranie głosu przez zaproszonych gości;



wręczanie dyplomów, nagród i pokonkursowych książek;



poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości;

Wyróżnionych uczniów ze Słupska, Ustki i powiatu słupskiego zapraszamy serdecznie
na konkursową galę.
Uczniom wyróżnionym spoza powiatu słupskiego dyplomy i książki pokonkursowe wyślemy
pocztą.
Wszystkich laureatów i ich opiekunów spoza Słupska prosimy o potwierdzenie
przyjazdu na uroczystość podsumowania konkursu – do 15.05.2015 r.
Proponujemy możliwość noclegu w Schronisku przy Szkole Podstawowej nr 5,
ul. Hubalczyków nr 7 (w cenie około 20 zł za noc), w dniach od 23 do 25 maja 2015 r.
Telefon do Gimnazjum nr 2 w Słupsku – 598456140
Telefon do koordynatora konkursu Marii Pietryki-Małkiewicz – 692477930
Lista laureatów i uczniów wyróżnionych została sporządzona w kolejności alfabetycznej.
Wszyscy laureaci w każdej grupie wiekowej są równorzędni, tak jak i równorzędni
są wyróżnieni w swoich grupach wiekowych. Za podstawę zakwalifikowania laureatów
i wyróżnionych ze szkół polonijnych do obowiązującego w Polsce systemu szkół – uznaliśmy
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wiek uczestników konkursu,

co spowodowane jest i

odmiennym od naszego systemem

szkolnictwa, i wcześniejszym obowiązkiem szkolnym – np. od 5 lat w USA .
Lista laureatów i wyróżnionych zamieszczona została – na stronie internetowej Gimnazjum
nr 2 w Słupsku: www.gimnazjum2slupsk.edupage.org
Dziękujemy uczestnikom konkursu, że wzruszają nas „trzepotem kruchych słów”
w swoich wierszach, że ich „pióro ma białe pole do popisu”,

że w niebanalny sposób

„zostawiają ślady swojego istnienia”, potrafią i pragną „piórem poznawać siebie”, że „patrzą
na świat sercem” i dzielą się z nami „myślami cichszymi od szeptu deszczu”, że „smakiem
pachną ich marzenia”, że „nie boją się marzyć, chociaż marzenia łatwo się tłuką, że potrafią
być „poetami dnia powszedniego, budującymi swój „pałac ze szkła” i czują swojej „duszy
różne granie”, zastanawiają się „czym pachnie muzyka”, rozdają uśmiechy, a „gdy w głowie
wicher oszołomień” – „emigrują do własnego świata”. Gratulujemy z całego serca weny,
wyobraźni i talentu.
Gratulujemy i dziękujemy nauczycielom, rodzicom i opiekunom

utalentowanych

literacko dzieci i młodzieży, które sięgają po pióro – by swój świat oswoić, uchwycić,
zapisać, poznać. Wiemy bowiem wszyscy, iż literatura dziecięca rozwija się zawsze tam,
gdzie są wrażliwi na słowo dorośli.
W imieniu jurorów i organizatorów:
Maria Pietryka-Małkiewicz
Koordynatorka konkursu
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