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Protokół Jury 
XVII Regionalnego Konkursu Literackiego “O Złote Pióro” 

“Od magii świata do magii słowa”- Piła ’2020 
 
 
 

XVII Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” ogłoszony został przez Klub 
Literacki „Pegazik” przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile wspólnie z 
Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile przy 
współudziale Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol. Patronat nad konkursem objął 
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.  

W konkursie, któremu przyświecało hasło „Od magii świata do magii słowa”, 
wzięło udział 86 autorów, którzy nadesłali 312 utwory wierszem i prozą. Najwięcej 
prac konkursowych zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Wysokiej, Łobżenicy, 
Kaczor i Starej Łubianki.          

 
 

Jury w składzie: 
Zuzanna Przeworska – przewodnicząca, poetka, dziennikarka, wydawca, prezes 
Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, 
Elżbieta Ambroż – poetka, 
Jan Arski – dziennikarz, animator kultury, wiceprezes Fundacji Literackiej im. 
Agnieszki Bartol, 
na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2020 roku postanowiło przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych: autorzy ze szkół 
podstawowych, szkół ponadpodstawowych, studenci: 
 
 

I kategoria: autorzy ze szkół podstawowych: 
 
 

ZŁOTE PIÓRO – Szymon Mielniczuk  

ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile 
- za barwne, pełne humoru i fantazji twórczej opowiadanie „Bunkier” (opowiadanie 

dla osób o mocnych nerwach), sprawną narrację i umiejętne wprowadzenie do 
utworu gwary uczniowskiej   

 
 

II nagroda ex aequo:  
 - Marika Pytlarz ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile  
– za dojrzałość metafor, „przedstawianie się nam w każdym wersie”, mimo iż 
„rozmowom do siebie nie po drodze”, za głębokie przemyślenia w zestawie wierszy 
liryczno-refleksyjnych „Niepamięć”, „Nagość” i „Odludzie” 
 
- Zuzanna Kozimor ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 
Wyrzysku – za intrygujące, z polotem napisane opowiadanie „Yesterday” 
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- Weronika Ciżmowska  ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w 
Pile – za ciekawą narrację, barwnie i z fantazją opowiedzianą historię w czarnej 
humoresce „Obłęd Aśki”  
 
- Julia Szwajcer ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Wysokiej – za piękną, pełną tęsknoty i refleksji o życiu prozę poetycką w 
miniaturkach: „Podmuch westchnień”, „Ostatni oddech”, „60 sekund” 
 

 
III nagroda ex aequo: 

 
- Maja Wygrzywalska ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile za  

próby odnajdywania wartości cierpienia w interesującym opowiadaniu „Hospicjum to 
też życie”  
 
- Barbara Kotula ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile za fantazję 

twórczą i radość lirycznych próbek, w których „tu i teraz jak poranne kakao”  
 
- Karina Zawada ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile - za 
wzruszające, pełne empatii opowiadanie „Na zawsze”   
 
- Stefan Brzozowski ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile 
za uwspółcześniony, okraszony humorem i podany lekkim piórem „Mit o trójce braci”   
 
- Agnieszka Trzcińska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 
Wyrzysku – za opowiedzianą z humorem przygodę świąteczną w barwnym, 
lapidarnym opowiadaniu „Pan Franciszek”    
 

Wyróżnienia: 
 

* Monika Manthai ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 
Wyrzysku – za poetycką głębię w wierszach „Odwaga” i „Tęsknota” 
* Anna Odor ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach za ciekawe przedstawienie 
wierszowanych obrazków codzienności i wrażliwość poetycką 
* Laura Zmitrowicz ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 
Wyrzysku – za poetyckie obrazy w zestawie liryczno-refleksyjnych wierszy     
* Karolina Kukurowska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 
Wyrzysku - za sprawnie napisane opowiadanie o chłopcu autystycznym i jego 
trudnościach w budowaniu relacji z rówieśnikami 
* Nina Adamczyk ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach za pełną fantazji 
„ciasteczkową” opowieść „Znamię” o skrzacie Oreo 
* Dominika Głupczyńska z Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta  w Starej 
Łubiance – za ładne poetyckie obrazy w zestawie lirycznych wierszy  
* Mikołaj Janowski  ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Wysokiej - za interesujące, sprawne narracyjnie opowiadanie historyczne „Bohater”  
* Klaudia Klessa ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – za  
interesujące opowiadanie „Tajemnicza książka”  
* Bartosz Tojza ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 
Wyrzysku - za lekkość pisania o zawiłych drobiazgach codzienności, bogactwo 
metaforyki wpisanej w prozę 
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* Sandra Załóg ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku 
- za interesujące opowiadanie „Same niespodzianki”  
* Samira Belaid ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 
Wyrzysku – za barwną relację z podróży do Egiptu „Rozstania i powroty”     
* Jan Mrotek ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku – 
za intrygujące opowiadanie „Tego już za wiele”  
* Zuzanna Luc ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – za 
tajemnicze, pełne zagadek opowiadanie „W poszukiwaniu wyjścia…”  
* Martyna Bratkowska z Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Starej 
Łubiance – za wrażliwość poetycką w zestawie wierszy 
* Julia Knitter ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich za intrygujące 
opowiadanie „Tajemnicza książka”  
 
 
 

Kategoria autorów ze szkół ponadgimnazjalnych: 
 
 

ZŁOTE PIÓRO – WIKTORIA PYTLARZ 
z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile - za oryginalność 
poetyckiego języka, którym próbuje „ułożyć posypany obraz w całość i głębię 
przesłania  

 
II nagroda ex aequo: 

- Weronika Kajkowska z Zespołu Szkół Budowlanych w Pile – za ciekawą, 

wciągającą fabułę, sprawną narrację w opowiadaniu „Człowiek z tuneli” o przygodach 
z pogranicza fantazji 
 
- Julia Opiłowska - z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – za barwne 
przenośnie, sprawne i pełne poetyckiej wyobraźni „gniazdowanie”  
 
- Amelia Pietrzak z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile 
- za intrygujący, pełen polotu ogląd świata w miniaturce literackiej „Odwyk”  
 
-  Kacper Podgajny - z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile za „obnażane 
pomiędzy strofami” fascynacje klasyką i wyobraźnię  
 
- Olga Kwiatkowska z Zespołu Szkół w Łobżenicy – za oryginalną poetycką wizję w 
refleksyjnym poemacie  
 

III nagroda: 
- Agata Mindykowska z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Pile - za poetycką wędrówkę międzykulturową w zestawie wierszy  
 
- Maria Musiał z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile  - 
za cykl interesujących refleksyjno-lirycznych wierszy  
 
- Alicja Tyrańska z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile 
- za barwność opisów, za narrację i piękno języka w trzyczęściowym horrorze „Gra 
pozorów”   
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Wyróżnienia: 

- Julia Misiak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – za wrażliwość na słowo i 
poetyckie błyski w zestawie  lirycznych wierszy   
- Agata Siuda z Zespołu Szkół w Łobżenicy – za niebanalną prozę poetycką o 
poszukiwaniu sensu życia  
- Maria Jasion z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – 
za ciekawe opowiadanie „Wyalienowana”   
- Paulina Przybył – z Zespołu Szkół Budowlanych w Pile – za prawdę o człowieku w 
przejmującym wierszu „Martwy świat”    

 
. 
 

Kategoria autorów – studenci: 
 

ZŁOTE PIÓRO – Weronika Pytlarz z Piły    
- studentka psychologii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - 

za intrygującą, mądrą i przejrzystą poezję, za poetyckie obrazy ludzkich ułomności 
oglądanych w „lusterku potłuczonym w drobny mak””  

 
II nagroda: 

 
* Aleksandra Wojciechowska z Piły – studentka pracy socjalnej w Państwowej 
Uczelni Stanisława Staszica w Pile - za spacery z poezją „dywanem złotych liści” 
 

 
Podziękowania za prezentację własnej twórczości 

 
- Karolina Buda z Zespołu Szkół w Łobżenicy za opowiadanie „Blizny przeszłości”  
- Patrycja Nowak ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 
Wyrzysku za wiersz „Moje miejsce na ziemi” 
- Ibrahim Belaid ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 
Wyrzysku za barwną relację „W Casablance” 
- Martyna Celebańska ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach za zabawną, 
wierszowaną „Krainę”  

 
Nagroda Specjalna 

za indywidualność twórczą  
ufundowana przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol 

Weronika Pytlarz  
- autorka będącego w druku debiutanckiego tomiku „Czyja wina?”  

 

 
Podziękowanie specjalne  

za twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą, 
ufundowane przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol 

otrzymują: 
- Anna Panek ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku  
- Maja Cieślak - Strzelec ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile  
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- Maria Mitek z Zespołu Szkół w Łobżenicy  
- Małgorzata Zyber ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile 
- Mateusz Błażejewski ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile 
- Hanna Rakowska - ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile 
- Izabela Bartol ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile 
- Marta Orlińska ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile 
- Magdalena Suchecka z Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Starej 
Łubiance  
- Halina Bohn ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Wysokiej  
- Alicja Felcyn ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Wysokiej  
- Violetta Gast ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Wysokiej  
- Eliza Biedroń ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach  
 
Jury Konkursu bardzo wysoko ocenia poziom konkursu, gratulując 
organizatorom udanego przedsięwzięcia literackiego. 
 
 
Podpisy jury: 
Zuzanna Przeworska                        Elżbieta Ambroż                     Jan Arski            
 
Piła, 28.02.2020 
  

 


