
Nowy Sącz, 8.05.2009

Werdykt Jury dotyczący przyznania nagród 
w VIII Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla 

Młodzieży
"Pióro Splotu"

Sponsorzy konkursu: 

• Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu
• Zespół Szkół Społecznych „SPLOT”
• Urząd Miasta Nowego Sącza
• Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
• Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" w Krakowie
• Wydawnictwo WAM w Krakowie
• Wydawnictwo Literackie w Krakowie

Patronat medialny
Dziennik Polski Oddział w Nowym Sączu

Jury obradowało w składzie: 
Przewodniczący: 

• Andrzej Warzecha - poeta, krytyk sztuki, autor licznych tomów 
wierszy, publicysta Dziennika Polskiego

Członkowie: 

• Bruno Vastmans – dyrektor programowy MTO w Nowym 
Sączu, autor nagrodzonych sztuk teatralnych, książek dla dzieci 
wydawanych w Belgii, po niderlandzku

• Paweł Szeliga - poeta prozaik, satyryk, redaktor Dziennika 
Polskiego w Nowym Sączu

• Dr hab. Wojciech Kudyba – wykładowca PWSZ, poeta, krytyk

Sekretarz: 

• Małgorzata Gucwa-Fiut – bibliotekarz  w Zespole Szkół 
Społecznych "SPLOT" w Nowym Sączu. 



Do konkursu wpłynęły 154 prace 136 autorów, w dwóch kategoriach 
wiekowych: senior i junior. Tekstów prozą było 75 a 79 prac to 
poezja. 14 osób nadesłało prace zarówno w kategorii proza, jak i 
poezja. 

Z powodu dużej ilości prac Jury oceniało je w dwóch etapach. 
Pierwszego czytania podjął się zespół w składzie: Bruno Vastmans i 
Małgorzata Gucwa-Fiut. Drugiemu czytaniu przewodniczył Andrzej 
Warzecha.

8 maja 2009 r. zebrał się cały zespół i orzekł, że: 

• Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem; 
• Podział na kategorie wiekowe: senior i junior jest uzasadniony 

ze względu na zróżnicowanie poziomu nadesłanych tekstów; 
• W VIII edycji konkursu w prozie seniorów i juniorów pojawiły 

się urozmaicone formy narracji; 
• W poezji dominowały tematy egzystencjalne; znalazło się wiele 

wierszy, które cechuje nietuzinkowa wyobraźnia poetycka; 
• Juniorzy otrzymują nagrody książkowe, a seniorzy nagrody 

pieniężne i książki;
• Dodatkowo w tym roku przyznana została nagroda Prezydenta 

Miasta Nowego Sącza, dla najlepszej pracy mieszkańca miasta.

Kilku autorów przysłało na konkurs po kilka zestawów utworów, co 
jest niezgodne z regulaminem. Jury postanowiło więc pozostawić do 
oceny tylko jedną wyróżniającą się pracę.

Jury po intensywnych dyskusjach zdecydowało się przyznać 
nagrody.

KATEGORIA JUNIOR - POEZJA: 

I nagrodę otrzymała Aleksandra Stelmach „Ariana” z Nowego Sącza 
za dojrzałe artystycznie i emocjonalnie opracowanie tematów 
związanych z subkulturą młodzieżową. Tyt. wierszy: „Mała Emo”, 
„Alfa Centauri”, „Rozmowa z Małym Księciem”.
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II nagrodę otrzymała Magdalena Kościółek „Czarna Czarownica 
XYZ” z Nowego Sącza za odwagę tematyczną i słowną. Tyt. wierszy: 
„Tancerka”, Rozbite lustro życia”, „Jedna z nich”.

III nagrodę otrzymała Jagoda Barciszewska „Rusałka” z Krynicy-
Zdroju za doskonałe opanowanie metodyki poetyckiej. Tyt. wierszy: 
„Maraton samotności”, „Sny”, „ Podróż”.

KATEGORIA JUNIOR - PROZA: 

I nagrodę przyznano Paulinie Uszko „Sonya” z miejscowości Ubiad 
za opowiadanie „Dziewczyna zmyślonego poety”. Nagroda przyznana 
została za wyszukaną wyobraźnię i sprawny język.

II nagrodę przyznano Oldze Respondek „Alienie” z Nowego Sącza 
za nietytułowane opowiadanie. Nagrodę przyznano za interesującą 
narrację i sprawność warsztatową.

III nagrodę przyznano Kamili Cyfrze „Ugniatacz Słowa” z Nowego 
Sącza za intrygujące spojrzenie na problemy ludzi 
niepełnosprawnych. Nagroda została przyznana za opowiadanie 
„Zdejmij okulary”.

Wyróżnienie Jury przyznało dla Magdaleny Piszczek „Enigma” z 
Bartkowej za opowiadanie „Czerwcowy Promyk”.

KATEGORIA SENIOR - POEZJA: 

I nagrodę otrzymał Gabriel Ojrzanowski „Shadowplay” z Muszyny 
za zestaw wierszy „Ocet”, „Brudne”, „Monroe”. Nagrodę jury 
przyznało za  odwagę artykułowania realistycznych obrazów 
współczesności.

II nagrodę otrzymała Ewa Wiśniowska „Wiśnia” z miejscowości 
Ubiad za wiersz „Na dachu” - za dojrzałość formy poetyckiej.

III nagrodę otrzymała Paulina Ciepiela „Aqwa” z Nowego Sącza za 
utwór „Tak trudno”. Za śmiałe artykułowanie problematyki 
pokoleniowej.

3



Wyróżnienie Jury przyznało dla Marii Roli „Majka” z Ptaszkowej 
za wiersz „Confiteor”.

KATEGORIA SENIOR - PROZA: 

I nagrodę przyznano Ewie Klewar „Muka” z Nowego Sącza  za 
opowiadanie „Sukienki”. Nagroda została przyznana za bogactwo 
wyobraźni ujęte w zwięzłą formę.

II nagrodę przyznano Ewie Łączkowskiej „Eldrianne” z Nowego 
Sącza za opowiadanie „Trzecie wyjście”. Nagroda za ciekawy pomysł 
narracyjny.

III nagrodę przyznano Ewie Wiśniowskiej ‘Wiśnia” z miejscowości 
Ubiad za utwór „Sen”- za interesujący koncept i wyobraźnię.

Wyróżnienie otrzymał Daniel Grabowski „Baltazar997” z Muszyny 
za utwór „Radio Pani Clarks” będący pomysłową realizacją formy 
horroru.

Nagroda Prezydenta Miasta dla najlepszej pracy mieszkańca Nowego 
Sącza została przyznana Ewie Klewar „Muka” za utwór „Sukienki”.

Protokołowała:

Małgorzata Gucwa-Fiut
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