
Protokół Jury 

konkursu literacko-dziennikarskiego „Chopinowska nuta – słowem” 

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

w okresie od lutego do 14. maja 2010 roku 
 

 

Konkurs literacki „Chopinowska nuta – słowem” realizowany był w cyklu wydarzeń artystycznych  

„Chopinowska nuta – słowem, obrazem, dźwiękiem” organizowanych z okazji obchodów Roku 

Chopinowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. 

Celem konkursu było: 

- poszerzenie wiedzy o Fryderyku Chopinie,  

- promocja dorobku muzycznego genialnego kompozytora Fryderyka Chopina w ramach  

obchodów „Roku Chopinowskiego 2010”,  

- wykonanie prac plastycznych zainspirowanych muzyką Chopina,  

- zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego odbioru jego muzyki, 

- pobudzanie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych w zakresie amatorskiego ruchu 

literackiego, 

- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności literackich, 

- upowszechnienie aktywnych form uczestnictwa w kulturze. 

 

Na konkurs wpłynęło 30 prac, nagrodzonych zostało 9 prac.  

Konkurs oceniany był w trzech kategoriach wiekowych: 

- szkoła gimnazjalna,  

- szkoła ponadgimnazjalna, 

- dorośli. 

 

W dniu 20 maja 2010 roku Jury w składzie: 

Piotr Gajda  – poeta, autor książki poetyckiej „Hostel” 

Krzysztof Kleszcz  – poeta, autor książki poetyckiej „Ę” 

Magdalena Majda  – polonista, dziennikarz  

Kinga Wojtczak  – polonista 

dokonało oceny prac literackich zgłoszonych do konkursu i przyznało następujące nagrody               

i wyróżnienia: 

 

kategoria – szkoły gimnazjalne 

 

Miejsce Imię i nazwisko Nazwa Instytucji 

I  miejsce ANGELIKA KARWAS zgłoszenie indywidualne 

wyróżnienie PATRYCJA PIECHNA Dzielnicowy Ośrodek Kultury 

w Tomaszowie Mazowieckim 

wyróżnienie PAULINA KOTYNIA GIMNAZJUM nr 3 

w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 

kategoria - szkoły ponadgimnazjalne  

 

Miejsce Imię i nazwisko Nazwa Instytucji 

I  miejsce JOANNA KUBACKA I Liceum Ogólnokształcące 

w Tomaszowie Mazowieckim 

II miejsce DANIEL KAMOCKI Miejski Ośrodek Kultury 

w Tomaszowie Mazowieckim 



III miejsce KRZYSZTOF  BOCZEK I Liceum Ogólnokształcące 

w Tomaszowie Mazowieckim 

III miejsce ANETA ZAKASZEWSKA Miejski Ośrodek Kultury 

w Tomaszowie Mazowieckim 

wyróżnienie MONIKA WARCZYŃSKA Miejski Ośrodek Kultury 

w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 

kategoria - dorośli 

 

Miejsce Imię i nazwisko Nazwa Instytucji 

I  miejsce ANNA MINCER Dzielnicowy Ośrodek Kultury 

w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 

Jury postanowiło również wyróżnić OLIWIĘ DOSZCZAK (Klub Garnizonowy w Nowym 

Glinniku) - najmłodszą uczestniczkę konkursu, spoza kategorii wiekowej. 

 

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane zostały przez Miejski Ośrodek Kultury przy 

współudziale środków Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i Starostwa Powiatowego w 

Tomaszowie Mazowieckim. 

Nagroda - wycieczka śladami Chopina:  Brochów – Sochaczew – Żelazowa Wola – Warszawa, 

została przyznana laureatom  nagród oraz wyróżnień. 

 

 

Jury serdecznie gratuluje Nagrodzonym, a także składa podziękowania wszystkim Uczestnikom za 

Ich udział w konkursie. 

 

 

        

Jury 

         ……………………………. 

         ……………………………. 

         ……………………………. 

         ……………………………. 

          ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


