
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji 

XVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  LITERACKIEGO „GNIEWIŃSKIE PIÓRO”  

z dnia 27 czerwca 2018 r.  

 

W dniu 27 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji XVII Ogólnopolskiego Konkursu 

Literackiego „GNIEWIŃSKIE PIÓRO”. Organizatorem Konkursu było Centrum Kultury, Sportu, 

Turystyki i Biblioteka w Gniewinie, a patronowała mu Rada Gminy Gniewino.  

 W konkursie wzięło udział 319 uczestników z Polski oraz z zagranicy (Wielka Brytania, Litwa, 

Francja, Japonia, Niemcy). Nadesłano 159 zestawów poetyckich oraz 160 tekstów prozatorskich w 

dwóch kategoriach wiekowych: dorośli i młodzież. Na życzenie laureata wyróżnienia w kategorii proza 

po opublikowaniu wyników na stronie internetowej organizatora (27.06.2018) oraz po konsultacji z 

Jury (29.06.2018), nagrodę anulowano i wycofano z protokołu oraz usunięto z materiałów 

dotyczących bieżącej edycji konkursu. 

 

Komi s ja  w  sk ładz ie : 

1. Wioletta Majer-Szreder - przewodnicząca, poetka, dr literaturoznawstwa, nauczyciel polonista, 

2. Anna Jastrzębska - nauczyciel polonista, 

3. Ewa Haberka - nauczyciel polonista, 

4. Dorota Zadroga - nauczyciel polonista, 

5. Róża Metz - nauczyciel polonista, 

6. Mirosław Odyniecki - poeta, satyryk, dziennikarz.  

 

nagrodziła w poszczególnych kategoriach następujące osoby: 
 

 

 KATEGORIA: POEZJA – MŁODZIEŻ: 

 

1 miejsce – godło „Herodot”   - Mateusz Riedel, Mikołów, 15 lat  

2 miejsce – godło „Jasminum” - Aleksandra Żółwińska, Stargard, 15 lat 

3 miejsce – godło „Młody Sokół”  - Patryk Gmitrzuk, Warszawa, 15 lat 

 

wyróżnienia: 

 godło „Advena”  - Anna Prus, Warszawa, 15 lat 

 godło „Gosix”  - Małgorzata Sobkiewicz, Agatówka, 15 lat 

 godło „EmilkeK” - Emilia Kiełtyka, Gliwice, 17 lat 

 

 

 KATEGORIA: PROZA – MŁODZIEŻ: 

 

1 miejsce - godło „Alwerako” - Dobrochna Łodyga, Garczegorze, 14 lat, „Memento mori” 

2 miejsce - godło „Epistolografia” - Wiktoria Ościak, Lubanice, 15 lat, „Kalipso” 

3 miejsce - godło „Niebieskooka”  - Wiktoria Szydło, Zendek, 17 lat, „Papierowy motyl” 

 

wyróżnienia: 

 godło „Sosik”  - Zofia Muszyńska, Krzeszowice, 16 lat, „Na krawędzi” 

 godło „Tajemniczy”  - Paweł Zatorski, Kwidzyn, 15 lat, „To, co ważne”   



 

 

 

 KATEGORIA: POEZJA - DOROŚLI: 

 

1 miejsce           (700 zł) - godło „Godło ubodło” - Rafał Baron, Gdańsk 

2 miejsce ex aequo (500 zł) - godło „Karenin”     - Michał Konrad Lewiński, Gdynia 

            (500 zł) - godło „Skos”   - Mirosław Kowalski, Mysłowice 

3 miejsce ex aequo (300 zł) - godło „Trapez”  - Jerzy Fryckowski, Dębnica Kaszubska 

            (300 zł) - godło „Żeglarz”  - Wojciech Roszkowski, Tykocin 

 

wyróżnienia (100 zł): 

 godło „Judyta”  - Tadeusz Zawadowski, Zduńska Wola 

 godło „Totem”  - Marcin D. Podolan, Opole  

 

Wyróżnienia w formie wydrukowania utworu w almanachu pokonkursowym: 

 godło „Debet”   - Karol Graczyk, Toruń 

 godło „Kaszanka”   - Ewelina Kuśka, Jastrzębie Zdrój 

 godło „Lilak”    - Małgorzata Borzeszkowska, Lębork   

 godło „Szynel”   - Ela Galoch, Turek 

 godło „Teren prywatny” - Piotr Piątek, Kołobrzeg 

 godło „Wierszuję słowa” - Marek Jóźwiak, Katowice 

 godło „Zakochany po uszy” - Zygmunt Królak, Witolubie 
 
 
 

 KATEGORIA: PROZA – DOROŚLI: 
 

1 miejsce (700 zł) - godło „Etka Perketka”  - Małgorzata Chojnacka, Poznań,  

          „Przecież wszystko jest w porządku” 

2 miejsce (500 zł) - godło „Lekkość bytu”   - Renata Beata Diaków, Nowogród Bobrzański,  

         „O kobietach i mężczyznach” 

3 miejsce (300 zł) - godło „Smuga”    - Adam Korzeniowski, Gościm,  

         „Historia jednej fotografii” 

 

wyróżnienia (100 zł): 

 godło „Weles”  - Tomasz Pohl, Zduńska Wola, „Opowieść o dwóch miastach” 

 godło „Szysza” - Natalia Szyszkowska, Tarnów, „Miłość” 

 

 

Nagrody finansowe dla dorosłych zostaną przelewane na podane konta bankowe, a nagrody 

rzeczowe (młodzież), dyplomy oraz almanachy zostaną wysłane pocztą w ciągu 30 dni od ogłoszenia 

wyników. 

Druk almanachu pokonkursowego został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. 

 

Gratulujemy wszystkim laureatom XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Gniewińskie 

Pióro” i zapraszamy do udziału w następnej edycji Konkursu 

 
 
 

 



 

 

Podpisy komisji: 

 
1. Wioleta Majer-Szreder - ............................................................................... 

2. Anna Jastrzębska  - ............................................................................... 

3. Ewa Haberka  - ............................................................................... 

4. Dorota Zadroga  - ............................................................................... 

5. Róża Metz   - ............................................................................... 

6. Mirosław Odyniecki - ............................................................................... 

 

 

 

Gniewino, dnia 27 czerwca 2018 r. 


