
Protokół z posiedzenia Jury 

XVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SATYRYCZNEGO 

„O STATUETKĘ STOLEMA” 
 

Jury w składzie:  

Wioletta Majer-Szreder – przewodnicząca, Edyta Łysakowska-Sobiczewska i Tomasz Fopke – 

członkowie,  po zapoznaniu się ze 58 zestawami utworów satyrycznych nadesłanych na konkurs, na 

posiedzeniu 29 listopada 2021 r. przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

Nagrody: 

I – nagroda w wys. 1112 PLN brutto i statuetka „STOLEMA”: 

  Łukasz Dukowicz, godło El Zebub, Piotrków Trybunalski - „Dom, słodki dom” 

II – nagroda w wys. 889 PLN brutto: 

 Kinga Stępień, godło Lawenda, Łeba - zestaw utworów satyrycznych 

III – nagroda ex aequo w wys. 556 PLN brutto: 

 Bartłomiej Brede, godło Kot, Bytom - zestaw utworów satyrycznych 

 Grzegorz Żak, godło Koszula, Studniska Dolne - zestaw utworów satyrycznych 

Wyróżnienia – w wys. 223 PLN brutto: 

Karol Kośnik, godło Ogniwo, Szczecin – „Przedmowa” 

Monika Katańska, godło Troya, Gdańsk – „Maraton” 

Jakub Bolec, godło Prognoza_pogody, Rzeszów - „Kocioł” 

Marek Kotkiewicz, godło Marko, Gdańsk – zestaw utworów satyrycznych 

Grażyna Antas, godło Ale ubaw, Gdynia – „Biografioły”, „Fraszki”, „Onamudaje” i inne utwory 

satyryczne 

Zbigniew Marten, godło Czupel, Górki Małe – „Mało dydaktyczne fraszki polityczne” 

Tadeusz Dejnecki, godło Koń, Płock – zestaw fraszek 

 

Ponadto jury postanowiło wyróżniające się utwory opublikować w „Almanachu pokonkursowym”: 

 Marcin Kryszczuk, godło Drwalrabarbar, Lublin – „Wykład pod złotym osłem” 

 Marek Kubicki, godło Fredrydurke, Łódź – „Muza w natchniuzach” 

 Jacek Szczerbiński, Marek Szczerbiński, godło JaMa, Kraków – „Pochód zwierzęcy” 

 Agata Campr, godło Jaszczurka, Warszawa – „Krytyk i artysta u schyłku rozmowy” 

 Stanisław Wasikowski, godło Mężczyzna z przyszłością, Żyrardów – wybrane fraszki: 

„Lubi”, „O fryzjerce”, „Diabeł i seks bomba”, „Cenię”, „O konduktorce” 

 Marek Pilichowski, godło Nad morzem, Toruń – „Wielojęzyczne rozmówki restauracyjne, 

bardzo przydatne nad morzem w sezonie wczasowym” 

 Andrzej Lewko, godło Parawan, Białystok – wybrane fraszki z zestawu „Erotyka nas 

przenika”: „O mini (II)”, „Bogini seksu”, „Mały wielki sukces”, „Nocne igraszki”, 

„Cnotliwa” 

 Patrycjusz Pilawski, godło Sans gêne, Wodzisław – wybrane fraszki i limeryk: „Nagrobek-

pijaka patrioty”, „Facebookowicz”, „Ultimatum youtuberki” oraz „Latarnik z Jastarni” 

 Władysław Edelman, godło Sprzedawca arbuzów, Zielona Góra – „Obiekt” 

 Dorota Wierzbicka, godło Taniec, Kraków – „Fraszka o zimie” 

 Urszula Lewartowicz, godło Towarowa, Lublin – „Nie taka milusia historia kawusi” 

 Anna Kokot-Nowak, godło Vektor, Przeźmierowo – „Węszenie za weną” 

 

Gniewino, 29 listopada 2021 r. 


