
Październik i listopad 2017 r. były miesiącami literackich zmagań uczniów i młodzieży ze szkół 
dzielnicy Wesoła. Młodzi literaci mogli wziąć udział w   

DZIELNICOWYM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY„BYĆ JAK…” , 

którego patronami  w I edycji konkursu byli H. CH. Andersen oraz J.R.R. Tolkien. 

Literacki maraton został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 385 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i miał charakter jedno – etapowego konkursu. Został on przeprowadzony 
z podziałem na grupy wiekowe: 

klasy IV – VI; uczniowie mieli za zadanie napisać baśń, która dzieje się w Wesołej 
i zaczyna się słowami: „Dawno, dawno temu w Wesołej….” 

oraz 

klasy VII oraz II i III gimnazjum; uczestnicy mieli za zadanie napisać opowiadanie 
fantasy, rozpoczynające  się słowami: „Wokół rozpościerała się przestrzeń 
milcząca…..” 

Celem  konkursu literackiego było podniesienie kompetencji językowych dzieci i  młodzieży, 
podniesienie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży – odpowiedzialności za słowo, 
nabywanie niezbędnych umiejętności pod okiem specjalistów, kształtowanie szacunku dla 
własnej kultury i własnego języka oraz upowszechnianie wiedzy o gatunkach literackich – 
baśń i opowiadanie (fantasy). 

Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów włączenie wątków magicznych oraz innych form 
i elementów charakterystycznych dla literatury fantasy oraz baśni, pozwoliło na 
uruchomienie skojarzeń i pobudzenie wyobraźni uczestników tych literackich zmagań i  było 
także zachętą do nowych doświadczeń i spojrzeń związanych z Wesołą.  

Na konkurs wpłynęły 53 prace. Jury, biorąc pod uwagę twórczy charakter utworu, 
poprawność stylistyczną i językową, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność 
i ogólną estetykę pracy, postanowiło wyróżnić następujące prace: 

I grupa wiekowa – klasy IV - VI: 
 

I miejsce: „Baśń o Wesołej” 
Wojciech Skulski, klasa VIa, Szkoła Podstawowa nr 353  
 
II miejsce: „Różane łzy” 
Klara Frey, klasa IVa, Szkoła Podstawowa  nr 385 

 
III miejsce: „Jak w Wesołej powstał las” 
Aniela Wojciechowicz, klasa Va, Szkoła Podstawowa nr 353 

 



Wyróżnienie: „Złote spodnie” 
Filip Dachowski,, klasa VIc, Szkoła Podstawowa nr 353 
Wyróżnienie: „Śnieżne przygody psa Bruno w Wesołej”  
Krystyna Wilczkowska, klasa IV c, Szkoła Podstawowa nr 172 
 
Wyróżnienie: „Nie zawsze wesoła Wesoła””  
Grzegorz Kordula, klasa VI a, Szkoła Podstawowa nr 385 
 
Wyróżnienie: „Tajemnica Lasu Milowego””  
Justyna Tomaszewska, klasa VI a, Szkoła Podstawowa nr 353 
 

II grupa wiekowa – klasy VII oraz  II – III gimnazjum: 
 

I miejsce: „Jakby nikogo nie było” 
Zuzanna Kordula, klasa IId(gim), Szkoła Podstawowa nr 385 

 
II miejsce: „Niewidoczne” 
Julia Kłopotowska, klasa IIId(gim), Szkoła Podstawowa nr 385 
 
III miejsce: „Niezwykły Dzień” 
Anna Lusawa, klasa  IIf(gim), Szkoła Podstawowa nr 385 
 
Wyróżnienie: „Las” 
Marcel Broniszewski, klasa VIIc, Szkoła Podstawowa nr 353 

 
Wyróżnienie: „Okopy smoczym ogniem wyryte” 
Marek Morawski, klasa IIIg (gim), Szkoła Podstawowa nr 385 

Wszystkim laureatom, uczestnikom oraz ich nauczycielom polonistom serdecznie 
gratulujemy. 


