
 

WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO I LO w ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

Jury w składzie: dyrektor Ewa Habich (przewodnicząca), Urszula Świdkiewicz i Robert Rudiak dokonało 

rozstrzygnięć Konkursu Literackiego o dowolnej tematyce przeprowadzonego w 1 LO, przyznając następujące 

miejsca i nagrody laureatom: 

 

I miejsce Daria Walusiak z klasy 1C za opowiadanie „Po prostu idealnie” otrzymuje bon podarunkowy w wys. 

150,- zł 

 

II miejsce Oliwia Boroch z klasy 2P1 za opowiadanie „Zaginiony” - bon podarunkowy w wys. 100,- zł 

 

III miejsce Karolina Barczak z klasy 2A za opowiadanie „Afterlife” - bon podarunkowy w wys. 100,- zł 

 

oraz dwa wyróżnienia: 

 

Aleksandra Tychanycz z klasy 4C1 za opowiadanie „Księga życia”  - bon podarunkowy w wys. 30,- zł 

 

Mateusz Walusiak z klasy 1 A za opowiadanie „Uwięzieni”  - bon podarunkowy w wys. 30,- zł 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU JURY: 

 

 

 Daria Walusiak napisała realistyczną i emocjonalną, a zarazem utrzymaną w konwencji humorystycznej, 

opowieść autobiograficzną dotyczącą wartości młodzieżowej przyjaźni i poświęcenia oraz stresu związanego ze 

sprawdzianem z matematyki. Jej plusem są rozbudowane dialogi postaci i ciekawe, satyryczne scenki szkolne, 

poparte dobrym przygotowaniem warsztatu pisarskiego i doskonałą obserwacją własnego psychiki i osobowości 

oraz oglądu i oceny świata zewnętrznego.   

 Oliwia Boroch jest autorką utworu kryminalno-psychologicznego, w którym, tworząc dynamiczną akcję 

sensacyjnych zdarzeń, przedstawiła  intrygujące i pełne napięć losy małżeństwa, któremu porwano dziecko, a całość 

zakończyła zaskakującym finałem. 

 Karolina Barczak stworzyła ciekawą prozę o charakterze fantastyki religijnej, w której ukazała w formie 

metempsychozy zaświaty i to, co dzieje się z człowiekiem po jego śmierci, a całość fabuły oparta została na biblijnej 

mitologii i tradycji ludowych wierzeń. 

 Aleksandra Tychanycz napisała miniaturę fantasy opartej o kompozycję utworów szkatułkowych, gdzie 

bohaterzy literaccy różnych utworów przemieszczają się w światach równoległych, odczuwają wzajemny kontakt i 

przechodzą osobiste metamorfozy. 

 Mateusz Walusiak jest autorem epickiego utworu z gatunku horroru, inspirowanego obrazem plastycznym, 

stąd stosuje drobiazgowy opis natury i poddaje głębszej analizie motywacje psychologiczne ocalałych w katastrofie 

morskiej bohaterów, a opowieść urywa nagłym i emocjonującym zakończeniem akcji.          


