
Konkurs Mnie ta ziemia od innych droższa. 

Nagrody wręczone 
Laureaci konkursu Mnie ta zie

mia od innych droższa... spotkali 
się podczas uroczystości wręczenia 
nagród w Książnicy Płockiej. 
Konkurs adresowany byl do ucz
niów gimnazjów i szkól ponadpod
stawowych powiatu płockiego, go-
stynińskiego i sierpeckiego. 

Uczestnicy konkursu zmagali się 
z trudnym zadaniem, bo tłumaczenie 
poezji Broniewskiego na obce języki 
do łatwych nie należy. Mogli wybierać 
pomiędzy francuskim, angielkism 
i niemieckim. W kategorii gimnazjów 
tłumaczenia oceniało jury w składzie: 
Marcin Jaroszewski - nauczyciel języ
ka angielskiego, Monika Polok - an
glistka oraz Małgorzata Starzyńska 
i Magdalena Wiktorowska - nauczy
cielki języka niemieckiego. Po zapoz
naniu się z 6. tłumaczeniami wierszy 
na język angielski i 18. tłumaczeniami 
wierszy na język niemiecki przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia: 

I nagroda za tłumaczenie na język 
angielski wiersza Rysunek - Aleksan
dra Brzozowska, Gimnazjum nr 13, II 
nagroda za tłumaczenie na język an
gielski wiersza Rysunek - Martyna 
Szałańska (Gimnazjum w Staroźre
bach), m nagroda za tłumaczenie na 
język angielski wiersza Dzwon 
w Płocku - Krystian Koziński (Gim
nazjum nr 6). Najlepszych przekładów 
na niemiecki dokonali: I nagroda za 
tłumaczenie wiersza Dzwon w Płocku 
- Karolina Gorczycka (Gimnazjum 
im. Jana Pawia II w Gąbinie), II na
groda za tłumaczenie wiersza Rysunek 

- Klaudia Mazurowska (Gimnazjum 
w Borkowie Kościelnym), HI nagroda 
za tłumaczenie wiersza Rysunek - Ka
tarzyna Wojciechowska z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gąbinie. Wyróż
nienie otrzymała Katarzyna Prekurat 
z Gimnazjum w Borkowie Kościel
nym. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjał-
nych mogli wybierać spośród utwo
rów Dzwon w Płocku (z tomu Nadzie
ja), Rysunek (z tomu Drzewo rozpa
czające), Chmury szły stadem (frag
ment poematu Wisła z tomu Wiersze 
i poematy). Jury przyznało: I nagro
dę za tłumaczenie na język angielski 
wiersza Rysunek - Jowicie Grzelak, 
II nagrodę - Kindze Trzcińskiej III -
Klaudii Jaroszewskiej (Liceum 
Ogólnokształcące im. St. Mała
chowskiego). Za tłumaczenie na ję
zyk niemiecki wiersza Rysunek na
grody odebrali: Jowita Grzelak, II -
Małgorzata Cichocka (III Liceum 
Ogólnokształcące im. M. Dąbrow
skiej), III - Dominika Bartosińka 
(Liceum Ogólnokształcące im. Wł. 
Jagiełły). Przekłady francuskie oce
niały: Edyta Solecka i Karolina Jez-
nach. Nagrodę przyznano Sylwii Tu
rowskiej z Liceum Ogólnokształcą
ce SOP im. Ks. Poety Jana Twar
dowskiego w Płocku. 

W kategorii prac literackich, jury 
w składzie: Małgorzata Duch i Lidia 
Wasilewska - nauczycielki języka 
polskiego, po zapoznaniu się z 16 
pracami literackimi przyznało nastę
pujące nagrody i wyróżnienia: I na

groda - Ludwika Kruszewska, Gim
nazjum Zespołu Oświatowo-Kon-
sultacyjnego „Profesor", II nagroda 
- Olga Górecka, Gimnazjum Zespo
łu Oświatowo-Konsultacyjnego 
„Profesor" w Płocku. Wyróżnienie -
Kamila Dymowska, Gimnazjum 
w Łącku. Temat pracy brzmiał: 
„Stąd wziąłem skrzydła do lotu" 
- jak według Ciebie dom rodzinny 
wpływa na kształtowanie postawy 
życiowej? Odwołaj się do biografii 
i twórczości Władysława Broniew
skiego oraz własnych przemyśleń. 
Eseje interpretacyjne wierszy Bro
niewskiego pisali uczniowe szkół 
ponadgimnazjalnych. I nagrodę do
stała Natalia Kalinowska, III Lice
um Ogólnokształcące im. M. Dą
browskiej, II - Beata Krzemińska, 
III Liceum Ogólnokształcące im. M. 
Dąbrowskiej; III - Aleksandra No
wakowska, Liceum Ogólnokształcą
ce im. St. Małachowskiego. Wyróż
nienie - Agata Nowicka, III Liceum 
Ogólnokształcące im. M. Dąbrow
skiej. W kategorii słuchowisko, jury 
w składzie: Joanna Banasiak - p. o. 
dyrektora Książnicy Płockiej, Ewa 
Workiewicz - instruktor teatralny, 
Młodzieżowy Dom Kultury, Renata 
Kraszewska - dziennikarka, Kato
lickie Radio Płock nie przyznało na
gród. 

Uroczystość uświetnił koncert 
poezji Władysława Broniewskiego 
w wykonaniu Martyny Ciecieręgi. 
Organizatorami konkursu byli: 
Książnica Płocka im. Władysława 
Broniewskiego, III Liceum Ogól
nokształcące im. Marii Dąbrowskiej, 
Gimnazjum nr 13 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi. Patronat objął pre
zydent Andrzej Nowakowski. (1.) 
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