
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Jury Konkursu Literackiego „PIĘKNO MAŁOPOLSKI – SŁOWEM OPISANE”                                 

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, 

zorganizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 

Jury w składzie:  

Wojciech Kudyba - poeta, prozaik, krytyk, historyk literatury – przewodniczący Jury, 

Adam Ziemianin – poeta, pisarz, dziennikarz, autor tekstów piosenek, 

Andrzej Zarych – filolog, dziennikarz, Dyrektor MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu 

i Janusz Michalik – poeta, animator kultury i teatru w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – sekretarz Jury, 

po przeczytaniu, dogłębnej indywidualnej analizie i ocenie wszystkich nadesłanych na Konkurs 427 

utworów, w tym: 284 wierszy i 143 form prozatorskich, a następnie po wspólnych naradach on-line 

oraz posiedzeniu i dyskusji w dniu 10 czerwca 2021 r., postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w 

dwóch kategoriach - poezji i prozy  oraz trzech grupach wiekowych. Po otwarciu kopert z 

formularzami zgłoszenia okazało się, że otrzymują je: 

w KATEGORII POEZJI 

I grupa wiekowa – do 12 lat: 

I NAGRODA 

Wiktoria MACIOR z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach 

– godło „EftepWomen” – za wiersze pt. „Cmentarz nr 35 – żydowsko-wojenny”, „Borówka” i „Na 

cmentarzu wojennym nr 32”, 

II NAGRODA 

Natalia LIBURSKA ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach – godło 

„Róża” – za utwór pt. „Tryptyk rodzinny i ja”, 

III NAGRODA 

Pola OKOŃ ze Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Krakowie – godło „Charcik” – za wiersz pt. 

„Magiczna podróż przez Babice i okolice”, 

WYRÓŻNIENIA 

Łucja BUKOWSKA ze Szkoły Podstawowej im. Kurierów Sądeckich w Muszynie – godło „Buka” – za 

wiersz pt. „Bo tutaj…”, 

Jagoda GAJEC z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie – godło „Jagios” – za wiersz pt. „Na 

lipnickim Rynku”, 



Emilia JASNOS ze Szkoły Podstawowej w Iwkowej - Nagórzu – godło „Blumchen” – za wiersz pt. 

„Małopolska kochana”, 

Aleksander KLIMIEC  ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie -  godło „A+K” – za wiersze pt. 

„Zamek” i „Alchemik”, 

Bruno POKRYWKA ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu – godło 

„Jabłko” – za wiersze pt. „Widzę, słyszę, czuję” i „Moja mała Ojczyzna”; 

 

II grupa wiekowa – od 13 do 17 lat: 

I NAGRODA  

Jakub MAŁKIEWICZ z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w 

Nowym Sączu – godło „Wojak” – za wiersze pt. „Sonet Błękitny”, „Cień” i „Fraszka Małej Polski”, 

II NAGRODA 

Anna CIESIELKA  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy – godło „GoplAnna” – za wiersze pt. 

„Jesień w Pieninach”, „Sianokosy” i „Rozmowa z latem”, 

III NAGRODY 

Wiktoria GARBACZ  ze Szkoły Podstawowej w Waksmundzie – godło „WG” – za wiersze pt. „Gorce”, 

„Zimowy las” i „Smyczkowa sonata”, 

Katarzyna JĘDRZEJEK z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej – godło 

„Kf” – za wiersze pt. „”Ballada o kamieniu”, „Góra w zachwycie” i „Świątynia żywa”, 

WYRÓŻNIENIA 

Róża HULL ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie – godło „Shiny” – za 

wiersze pt. „Puszcza” i „Burza”, 

Zofia PICHLAK z Centrum Rozwoju Dziecka PERSPEKTYWY KIDS w Bolesławiu –  godło „Fija” – za 

wiersze pt. „Utrapienia roztropności”, „Drogowskazy” i „W tańcu pokoleń”, 

Aleksandra PITALA-SŁONINA ze Szkoły Podstawowej w Bogdanówce – godło „Wiosna1” – za wiersz 

pt. „Czy zauważasz?”; 

 

III grupa wiekowa – od 18 lat: 

I NAGRODA  w wysokości 700 zł 

Anna PILISZEWSKA z Wieliczki – godło „Pi” – za wiersze pt. „Krzyż”, Gmerk” i „Kataryniarz”, 

 



II NAGRODA w wysokości 500 zł 

Aleksandra AUGUSTYN z Dobrej – godło „Dina” – za wiersze pt. „Ikona Przemienienia”, „Orkanówka” 

i „Wołoska modlitwa”, 

III NAGRODA w wysokości 300 zł 

Andrzej ZIOBROWSKI z Nowej Huty – godło  „Dni Księgi” – za wiersze pt. „Pocztówka z Tarnowa, 

„Retrospekcja” i „Ziemia małopolska”, 

WYRÓŻNIENIA  

Dorota BODZIOCH z Porąbki Uszewskiej – godło „DB” – za wiersz pt. „Ojcowizna”, 

Kazimiera JANCZY z Rąbkowej – godło „Gaździnka” – za wiersze pt. „Do Ciebie mówię”, Jak stułą – 

jestem z Tobą” i „Słucham i pytam”, 

Agnieszka KOSECKA z Tęgoborzy – godło „Korona Beskidu” – za wiersze pt. „korona Beskidu”, 

„staruszka” i „oczyszczenie”, 

Arkadiusz STOSUR z Krakowa – godło „Paracelsus” – za wiersze pt. „Pejzaże Beskidzkie” i Nikifor 

Jesienny”; 

 

W KATEGORII PROZY 

I grupa wiekowa – do 12 lat: 

I NAGRODY 

Melania GRZYBACZ ze Szkoły Podstawowej w Orawce – godło „ Muchomorek1” – za utwór pt. 

„Świętojańskie zwyki”, 

Marta PŁATEK ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu – godło „Kosówki” – za utwór pt. „W Libiążu też 

wychodzimy na pole”, 

II NAGRODY 

Oliwia KASPRZAK ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku n. Dunajcem – 

godło „Czterolistna koniczynka” – za utwór pt. „Cud w Pieninach”, 

Małgorzata LIS ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie – godło: „Adriatycka perła” – za utwór pt. „Na 

Sądecczyznę…”, 

III NAGRODA 

Maja KUBACKA ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 STO w Krakowie – godło „Kubek” – za utwór 

pt. „Malowanie chwili”, 

 



WYRÓŻNIENIA 

Natalia GALAS ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach – godło 

Natka 5 – za utwór pt. „Dlaczego lipa jest lepsza od rajskiej plaży, czyli co zrobię, gdy już będę 

babcią”, 

Katarzyna KANOWNIK z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajbrocie – godło 

„Kachna” – za Kartkę z pamiętnika Lipy – „Skarga lipy”, 

Emilia MALIK z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niwce – godło „Emi” – za utwór pt. „Legenda o 

Maczudze Herkulesa”, 

Szymon MALIK z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce – godło „Szymal 11” – za utwór 

pt. „Niezwykłe przygody Teosia”, 

Ida SKIBSKA ze Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Naramie – godło „Zwiadowca” – za 

utwór pt. „Przyjęcie”, 

Hanna WÓJCIK ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie – godło „Hanix” – za opowiadanie pt. 

„Urodzinowa niespodzianka”; 

 

II grupa wiekowa – od 13 do 17 lat: 

I NAGRODA  

Paulina MICHALEC z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie – godło 

„Michalina Paula” – za utwór pt. „Hejnał na pięć  głosów i tramwaj”, 

II NAGRODA  

Alicja PAJDA ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej -  godło „Kromeczka” 

– za utwór pt. „Opowieści dziadka”, 

III NAGRODY 

Miłosz PERC z Publicznej  Szkoły Podstawowej w Iwkowej - Nagórzu – godło „Choinka” – za utwór pt. 

„Cisza”, 

Piotr WÓJCIK z Nowego Targu – godło „Narcyz” – za utwór pt. „Jako się drzewiej w Knurowie ziołami 

lycyło”, 

WYRÓŻNIENIA 

Joanna KOZAKA z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej – 

godło „MarekKrólPieczarek” – za utwór pt. „Serce Małopolski”, 

Zofia OLSZAK z Krakowa – godło „Vanillasugar” – za utwór pt. „Jak chcesz, to mogę Cię porwać…”, 

Natalia POLAŃSKA z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie – godło „Tonia Natańska” – za 

utwór pt. „Ciasto ze stolnicy”, 



Aniela STELMACH z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu – godło 

„Black cat” – za utwór pt. „Lubię wracać tam, gdzie byłam…”; 

 

III grupa wiekowa – od 18 lat 

I NAGRODA  w wysokości 700 zł 

Anna PILASZEWSKA  z Wieliczki – godło „Pi” – za utwór pt. „Mozaika Ziemi”, 

II NAGRODA w wysokości 500 zł 

Kamil BAŃKOWSKI z Nowego Sącza – godło „Fyrste” – za utwór pt. „Małopolska – trzy podróże”, 

III NAGRODY w wysokości 300 zł  każda 

Stanisława NOWOROLNIK z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej – godło „Ceperka z Gór” – za 

utwór pt. „Każdy ma swoje cierpienie”, 

Magdalena PICHLAK z Bolesławia– godło „Liczba Pi” – za utwór pt. „Wiara i patriotyzm w Małopolsce 

– Biel utracona”, 

WYRÓŻNIENIA  

Katarzyna BERETA z Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej – godło „Verita” – za utwór pt. 

„Mój Leonard”, 

Barbara KOTARBA z Piwnicznej-Zdroju – godło „Góralka” – za utwór pt. „A jednak góry”, 

Marek SZCZERBIŃSKI z Krakowa – godło „Cyrhla” – za utwór pt. „W Tatrach”, 

Teresa ŚCISŁOWICZ z Krakowa – godło „Manul stepowy” – za utwór pt. „Gdzie można spotkać 

szczęśliwca powolnego?”, 

Maria WIŚNIOWSKA z Karwodrzy – godło „Hanka Sasanka” – za utwór pt. „Karwodrza – Moja Wieś – 

Małopolska Wieś”. 

 

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz zestawy nagród i upominków, 

ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Organizatora Konkursu – 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.                                                                                                 

Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w wersji on-line na stronie internetowej  

MCK SOKÓŁ oraz w planowanym przez Organizatora Konkursu na przyszły rok  almanachu. 

W komentarzu do niniejszego protokołu przewodniczący Jury - Wojciech Kudyba stwierdził:                    

„Konkurs ma swoją specyfikę, stawia przed jego uczestnikami konkretne zadanie pisarskie. Uczy  

uważnego spojrzenia na to, co najbliższe, lokalne, co czasami najtrudniej poddać obserwacji. Cieszy 

wiec  fakt, że spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem. Nagrodzone prace mają ogromną 

wartość nie tylko emocjonalną, ale także poznawczą. Po prostu wiele można się z nich nauczyć. 



Warto też na koniec podkreślić, że wszystkie wyróżnione osoby dysponują zadatkami literackiego 

talentu i pozostaje nam mieć nadzieję, że ów talent w przyszłości rozwiną i jeszcze o nich usłyszymy.” 

Adam Ziemianin dodaje:                                                                                                                                              

„Ucieszyło mnie, że na konkurs "Piękno Małopolski - słowem opisane" nadesłano tak wiele ciekawych 

prac, a ich różnorodność świadczy, że konkurs wyraźnie spełnił swe zadanie. Przez te wiersze i prozę 

przebija wielka miłość i podziw dla swej "Małej  Ojczyzny". Cieszy też, że dominuje i wybija się na 

czoło tematyka sądecka, która przez to stała się jakby perłą w koronie Małopolski, bo ta kraina 

zasługuje na taką refleksję nie tylko wśród młodzieży. Przyznam się, iż wiele prac było dla mnie 

odkryciem bardzo znaczącym. Również językowe poszukiwania młodych twórców jak i 

wykorzystywanie miejscowej gwary mocno wzbogaciło ten literacki przekaz. Przez te prace przebija 

się wielki patriotyzm i - co ważne - jest on przekazany nie w sposób "papierowy" i sztampowy, ale od 

serca. Również spojrzenie poprzez lokalność niektórych przekazów ma swą siłę i pokazuje 

patriotyczny charakter młodych ludzi. Ważne jest też to, że prace na konkurs trafiły z różnych 

zakątków Małopolski i śmiało można powiedzieć, że to najlepsza wizytówka Ziemi Sądeckiej.”  

Kolejny z Jurorów – Andrzej Zarych podsumował:                                                                                                         

„Nadzieja niekiedy bywa złudna. Czasami człowiek przekonuje się o tym boleśnie. Niekiedy 

jednak ten ból łączy się z radością i wzmocnieniem wiary w ludzi. Tak właśnie z nami i 

konkursem „Piękno Małopolski – słowem opisane” jest. Zapraszając starszych i młodszych do 

próby literackich sił sądziliśmy, że będzie nam dane przeczytać około sto prac. W tym nasza 

nadzieja okazała się złudzeniem. Nie było setki, a kilka setek dzieł prozatorskich i poetyckich. 

Dlaczego bolało? Ano dlatego, że wymagało zdecydowanie więcej pracy, niż 

przewidywaliśmy. W tym momencie – mam nadzieję – staję się zrozumiały, dlaczego ból 

łączył się z radością i wzmocnieniem wiary w ludzi. Wszak w pandemicznej zwirtualizowanej i 

skomiksowanej przymusowo rzeczywistości ludziom chciało się myśleć twórczo i przelać to 

na papier. Duch w narodzie nie zginie, gdy wokół tylu artystów!                                                                                                                                                                         

Czytanie to jedno, a werdykt to drugie. Po mniej lub bardziej dynamicznej wymianie zdań 

udało się jurorom ustalić werdykt. Nie było to łatwe, bo każdy z nas ma inną wrażliwość, 

doświadczenie i spojrzenie na świat.                                                                                                                                                                                     

W nadesłanych na Konkurs pracach zachwycała bogata wyobraźnia najmłodszych, 

świadomość znaczenia słów i twórcze podejście do tematu, który na pierwszy rzut oka mógł 

wydawać się banalny i konwencjonalny. Że taki nie był, udowodnili Autorzy, którym z całego 

serca dziękuję za długie godziny czytania, dni rozmyślania i chwile zachwytu. Warto było!                                                                                                         

Już dziś zapewniam wszystkich – kolejny Konkurs już za rok! Jaki będzie jego temat i jakich 

form literackich będziemy oczekiwać? Niech na razie pozostanie to zagadką. Marzymy, że z 

jego ogłoszeniem zbiegnie się termin wydania almanachu z pracami nagrodzonymi w tym 

roku. Może wśród nich są następcy Miłosza, Szymborskiej, Witkiewicza albo Prusa?” 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Nowy Sącz, 10 czerwca 2021 r.                                                             


