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W dniu 31 października 2013 Komisja Konkursowa w składzie:

Pani Krystyna Orbik - Skupień – pedagog, Dyrektor Wodzisławskiej Placówki Wsparcia
Dziennego „Dziupla” w Wodzisławiu Śląskim oraz Pan Jan Kaczyński – Dyrektor Zespołu
Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wodzisławiu Śląskim dokonała oceny i wyboru
najlepszych prac konkursowych.

W kategorii – „utwór poetycki, wiersz” poszczególne miejsca zajęli:

I miejsce - Karolina Kloch
(w uzasadnieniu napisano: „…wiersz bardzo rytmiczny, wpadający w ucho, utwór, który

mam nadzieję, ktoś kiedyś wykorzysta do zaśpiewania”)

II miejsce - Gabriela Gajda
(w uzasadnieniu napisano: „…dobra kompozycja, krótki, prosty, przystępny wiersz z

przesłaniem”)

III miejsce - praca zbiorowa: Wiktoria Sikora, NataliaWnuk, Paulina Stabla
(w uzasadnieniu napisano: „…dla mnie to działająca na wyobraźnię ballada podwórkowa”)

W kategorii – „mój punkt widzenia” poszczególne miejsca zajęli:

I miejsce – Marzena Pisarska

II miejsce – Adrian Młynek

III miejsce – Żaneta Solon

W kategorii – „utwór epicki” poszczególne miejsca zajęli:

I miejsceWioleta Soborak

II miejsce Sandra Bank

III miejsce – Magdalena Knesz

Ponadto przyznano dodatkową NAGRODĘ SPECJALNĄ dla Sandry Bank

uzasadnienie: „..praca Sandry to opowieść z „życia”, która ma swoich realnych bohaterów,
dobrze się ją czyta i ma szczęśliwe zakończenie, jakiego w takich ciężkiej wagi historiach

oczekiwałoby się i chciałoby się w nie wierzyć”.

Adres:
os. XXX lecia 60
44-286 Wodzisław Śląski

NIP: 647-1 31 -82-71
REGON: 240786931
tel.: 603-77-59-00
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fot. Miguel Saavedra
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fot. Mario Alberto Magallanes Trejo
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