
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD W GMINNYM KONKURSIE 

LITERACKO – PLASTYCZNYM „DZIECI PISZĄ DLA DZIECI 2017” 

8 czerwca Sala Szekspirowska w naszej szkole zapełniła się małymi 

literatami. Przybyli bowiem do nas uczniowie, którzy zostali nagrodzeni 

i wyróżnieni w konkursie „DZIECI PISZĄ DLA DZIECI 2017”.  

Gości przywitała p. dyrektor Ewa Szymańska, która pięknie mówiła 

o talentach małych pisarzy oraz o wartości literatury w życiu każdego 

człowieka.  

Prowadząca uroczystość p. Jolanta Lidzbarska – Gackowska przytoczyła 

dane statystyczne dotyczące konkursu. Okazało się, że w konkursie udział 

wzięło 21 małych literatów z 5 szkół gminy (SP Banino, SP Glincz, 

SP Chwaszczyno, SP Skrzeszewo, SP Leźno). W konkursie udział wzięło 11 

chłopców i 10 dziewczynek.  

Jury w składzie: 

p. Barbara Bielawska 

p. Karolina Szczypior 

p. Jolanta Lidzbarska - Gackowska 

oceniało prace w 2 kategoriach: literackiej i plastycznej. Niezmiernie trudno 

było komisji spośród wszystkich książek wyłonić tę najciekawszą, bowiem 

prace były poprawne pod względem językowym i ortograficznym. Ilustracje 

zawarte w książkach były estetycznie wykonane, pomysłowe oraz zgodne 

z treścią. 

Konkurs nosił podtytuł, który brzmiał: „Z wizytą na planecie …”.  

Interpretacje tego tematu były zadziwiające. Na stronicach konkursowych 

książek pojawiły się przeróżne planety i ich mieszkańcy. Pojawiła się planeta 

Słodyczy, Warzyw, Zabawek, Kotowatych, Cocoloca, Piłka Nożna, Nabab, 

Itaxa i wiele wiele innych. 

Na podstawie konkursowych książek z pewnością można nakręcić wiele 

filmów z gatunku science fiction. 

Nagrodą główną w  konkursie był wydruk w formie foto książki wraz 

z  recenzją autorki książek dla dzieci p. Wioletty Piaseckiej.   

Prowadząca uroczystość podziękowała wszystkim uczestnikom za udział 

w konkursie, życząc dalszych literackich sukcesów. Po czym nastąpiło 

wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach. 

 



KATEGORIA LITERACKA: 

 

I  miejsce -  AMELIA DRAWC - SP CHWASZCZYNO 

I  miejsce -  ALICJA KOSTRZEWSKA - SP LEŹNO 

 

II miejsce -  ZUZANNA HANCEWICZ - SP CHWASZCZYNO 

 

III miejsce – MAŁGORZATA CYGERT-  SP CHWASZCZYNO 

  

Wyróżnienie: MACIEJ NIZIOŁEK - SP CHWASZCZYNO 

                         

 

KATEGORIA PLASTYCZNA: 

  

I  miejsce -  ANTOINE SAKR - SP CHWASZCZYNO 

                      

II miejsce -  ALEKSANDRA BOSCHKE - SP CHWASZCZYNO 

 

III miejsce – PIOTR WRÓBLEWSKI - SP CHWASZCZYNO 

 

Wyróżnienie: MARCELINA KOSATER - SP GLINCZ 

 

 

Po uroczystości wręczenia nagród gości zaproszono na poczęstunek, 

w trakcie którego toczyły się rozmowy nie tylko o literaturze.  


