
BAŚNIOBRANIE -
WYNIKI !



Patryk Borowiak
Wiesław Przybyła
Maciej Czernecki

7.12.2022r. Poznań-Łódź

 
PROTOKÓŁ

z posiedzenia jury literackiego konkursu BaśnioBranie.

Jury w składzie:
1.
2.
3.

podczas zdalnego posiedzenia w dniu 8 grudnia 2022r. postanowiło w konkursie literackim
BaśnioBranie w roku 2022 nie przyznać Grand Prix i pierwszej nagrody.

Drugą nagrodę otrzymują ex aequo:

 Gabriela Fechner-Kowalska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach za
opowiadanie: "Aael znaczy dobro". 
Jury jest zachwycone prostym wyjaśnieniem, dlaczego kania porywa dzieci i co się dzieje z
ich niegodziwymi rodzicami. Bo nic co dobre i złe takim na wskroś nie jest.

Magdalena Jensz ze Szkoły Podstawowej nr 60 w Poznaniu za opowiadanie bez tytułu.
Jury jest wdzięczne za wyrażenie „złe szczęście” i określenie pojemności człowieka na magię.

Trzecią nagrodę otrzymuje:

Agata Miś ze Szkoły Podstawowej we Wroniawach za opowiadanie: "Siła muru". 

Jury doceniło modernistyczne podejście do tematu muru, który nie dzieli, a łączy, i w dodatku
mimochodem daje moc całej krainie.

Jury doskonale wie o mrocznych dniach, które nastąpiły w Europie za sprawą bandyckiej
napaści Rosji na Ukrainę, a które nastąpiły po poprzednich, pandemicznych trudnych dniach.
Jury dziękuje wszystkim autorom za poświęcony czas na tworzenie nowych światów, za
umiejętności pisarskie, zdobywane przez autorów mimo mrocznych dni, za tematy z
jednakowo dużym zaangażowanie opracowywane. Jury miało po raz kolejny niebywałą
przyjemność z zagłębiania się w światy wykreowane w pracach konkursowych.



Wyróżnienia otrzymują następujący autorzy, których prace ujęły jury w zakresie
nieoczywistym:

Wojciech Zerbst "Dziwna historia w Czarowie" – za wynalezienie eliksiru z
rumiankowej pasty do zębów i soku pomarańczowego. Szkoła Podstawowa nr 66
im. Żwirki i Wigury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 25 w Poznaniu

Dominik Dolata "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej" - za wysłanie Topielicy i
reszty w nużącą podróż współczesnymi środkami lokomocji. Społeczna Szkoła
Podstawowa w Chwalibogowie.

Kinga Najdek "Baba Jaga patrzy" – za świat wykreowany, ze szczerbatym wężem
na czele. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie.

Julia Szymańska "Rusałka inna niż wszystkie" – za przypomnienie, że pewne
zdarzenia muszą zajść, ale inne już niekoniecznie. Społeczna Szkoła Podstawowa
w Chwalibogowie.
 
Franciszek Radecki "Nowy demon" – za stworzenie Jemioły - demona rodzinnej
miłości. Szkoła Podstawowa w Lusowie.

Natasza Piotrowska "Folwark północnicy" – za mroczną poezję w ruinach i
spełnianie marzeń. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w
Poznaniu.

Monika Woźna "Strzyże życie" – za Goplanę - przewrotną przyjaciółkę ludzi.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach.
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