MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKI 2013
Jesienią ubiegłego roku dowiedziałam się o Międzynarodowym Konkursie
Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży organizowanym co roku w Słupsku. Celem
jego jest odkrywanie i wspieranie młodych talentów literackich. Pomysł uczestnictwa
naszej szkoły w tym konkursie poddała mi pani dr Marianna Borawska, literaturoznawca,
należąca do grona jurorów konkursu od 21 lat. Pani Marianna to prawdziwa pasjonatka
literatury, zaszczepiająca w swoich słuchaczach miłość do żywego słowa.
Przemyślałam tę propozycję i stwierdziłam, że należy spróbować i dać szansę
naszym dzieciom. Mamy przecież zdolną młodzież, pięknie mówiącą po polsku
i zapewne znajdą się osoby, które chętnie coś napiszą. A pisać można było na wybrany
przez siebie temat, stosując dowolną formę literacką. Taka swoboda w wypowiedzi
pisemnej pozwalała na ciekawe improwizacje.
Pełna entuzjazmu powiadomiłam i zachęciłam nauczycieli i młodzież do wzięcia
udziału w tym inspirującym wydarzeniu. Zaproponowałam też pomoc w korekcie
powstających utworów. Dzięki wytrwałej pracy i zaangażowaniu nauczycieli, uczniów
i ich rodziców na konkurs zostało wysłanych kilka prac.
W maju tego roku zostały ogłoszone wyniki. Okazało się, że trud przyniósł
pożądane efekty. Dwie osoby z naszej szkoły znalazły się na liście nagrodzonych. Jacek
Gertych został laureatem konkursu za wiersz „ Kim ja jestem”, a Victoria Bochniak
otrzymała wyróżnienie za utwór „Wakacje”. Oba wiersze zostały opublikowane
w książce pokonkursowej p.t. „Poprowadź mnie przez zielone ogrody”, pozycja bardzo
ciekawa, bo zawierająca utwory wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych młodych
tworców.
Jak duży jest sukces naszych uczniów, a wraz z nimi - naszej szkoły, potwierdzają
poniższe fakty.
Uczestniczyliśmy w konkursie o randze międzynarodowej, na który nadesłano
razem 11440 tekstów literackich z polskich, niemieckich i amerykańskich szkół.
Wiersze naszych uczniów zostały wybrane spośród 456 prac nadesłanych z 32 szkół
w USA.
Utwory pisane prozą i wierszem były oceniane, jak co roku, przez 14-osobową
grupę jurorów, której przewodnicząca - pani Wanda Chotomska - jest znana nam
wszystkim. Komisja wyjaśnia: „ Nagradzaliśmy młodych literatów za autentyzm, dobre
pióro, szczerość. Najwyżej ocenialiśmy wiersze i opowiadania wynikające z ich
osobistych przeżyć, które mówią o nich samych, ich doznaniach, radościach i buncie, są
prawdziwe i dynamiczne, uczuciem i młodzieńczym wdziękiem budzą zainteresowanie
czytelnika”.
Z całego serca gratuluję nie tylko naszym zwycięzcom, ale również wszystkim
odważnym uczniom, którzy wysłali swoje prace na konkurs. To jest dla naszej szkoły
wielkie wyróżnienie.
Myślę, że w tym roku szkolnym warto zachęcić jeszcze wiekszą ilość młodzieży
do uczestnictwa w kolejnym, tym razem jubileuszowym (trzydziestym) konkursie, by
młodzi mogli utrwalać w sobie tę autentyczność i szczerość oraz mogli rozwijać talent
pisarski.
A naszą rolę dorosłych - trafnie określa Wanda Chotomska w słowach:

„Bo przecież duzi są na świecie po to, żeby mali mogli uwierzyć w siebie, że oni też dużo
mogą”.
Elżbieta Hiszpański

