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Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach przy współpracy z Powiatową Biblioteką 

Publiczną w Puławach ogłosił konkurs literacki tematyką nawiązujący do lektury 

tegorocznego Narodowego Czytania – „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.                      

Tytuł konkursu to „Życie na pokaz”.  

W społecznej świadomości funkcjonuje pojęcie „dulszczyzna”. To obłuda, 

hipokryzja i dwulicowość, choroba naszych czasów. By dostrzec oblicza dulszczyzny, 

wystarczy spojrzeć na nasze otoczenie. Ludzie nie potrafią mówić o swoich problemach 

otwarcie, ukrywają je. Ze strachu przed opinią publiczną, uważają, że jeśli inni problemu 

nie widzą, to tego problemu nie ma.Tak zwanych „Dulskich” jest wokół nas wielu. 

Spotykamy ich  na każdym kroku – w domu, w szkole, w pracy, na ulicy, w telewizji ... ale                    

i w sobie.  Nie bójmy się do tego przyznać.  

Zadaniem uczestnikabyło napisanie jednego wiersza lub jednego opowiadania 

związanego z tematyką konkursu. Celem konkursu było propagowanie twórczości 

literackiej, rozwijanie umiejętności pisarskich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka 

ojczystego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych z terenu powiatu puławskiego.  

 

 

Na konkurs wpłynęły 32 prace. 

Konkurs rozpatrywany był w dwóch kategoriach z podziałem na wiek uczestnika: 

KATEGORIA: WIERSZ 

- szkoła podstawowa 

- szkoła ponadpodstawowa 

KATEGORIA: OPOWIADANIE 

- szkoła podstawowa 

- szkoła ponadpodstawowa 

Jury w składzie: 

1. Katarzyna Adamowska-Kane 

2. Agnieszka Piłat 

3. Marzena Romańczuk 

4. Katarzyna Grudzień 

5. Mariola Błazik 

po przeczytaniu wszystkich zgłoszonych do konkursu prac postanowiło przyznać 

następujące nagrody i wyróżnienia: 



 

KATEGORIA: WIERSZ – SZKOŁA PODSTAWOWA 

NAGRODA: 

 Bartoszek Maria – SP nr 3 w Puławach, opiekun: pani Anna Szmigiel 

 Konieczny Piotr – SP nr 3 w Puławach, opiekun: pani Anita Jurkowska 

KATEGORIA: WIERSZ – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

NAGRODA: 

 Woch Aleksandra – ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, opiekun: pani Lidia 

Sołtys 

 Konieczna Anna – ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, opiekun: pani Renata 

Marcinko 

 Reszczyńska Alicja – ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, opiekun: pani Renata 

Bany 

 Seredyn Julia – ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, opiekun: pani Renata 

Marcinko 

WYRÓŻNIENIE: 

 Szmajda Milena – ZST im. Marii Skłodowskiej – Curie, opiekun: pani Magdalena 

Grzegorczyk 

KATEGORIA: OPOWIADANIE – SZKOŁA PODSTAWOWA 

NAGRODA: 

 Adamowska Gabriela – SP nr 3 w Puławach, opiekun: pani Anna Szmigiel 

 Bernat Zuzanna – SP im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach, opiekun: pani Anna 

Skawińska 

WYRÓŻNIENIE: 

 Kustra Piotr – SP w Górze Puławskiej, opiekun: pani Dorota Chodoła 

 Talęda Zofia – SP nr 11 w Puławach, opiekun: pani Iwona Tureczek - Zakrzewska 

KATEGORIA: OPOWIADANIE – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

NAGRODA: 

 Eciak Klaudia ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina, opiekun: pani Małgorzata Berlińska 

WYRÓŻNIENIE: 

 Mich Kornelia – I LO im. ks. Adama Czartoryskiego w Puławach - opiekun: pani 

Alicja Lewtak Siczek 

 Niski Zuzanna – ZS im. Stefani Sempołowskiej w Puławach – opiekun: pani Barbara 

Legieć 

Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci bonu 

prezentowego do sieci salonów EMPIK. 

W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem 

konkursu, kompozycję utworu i bogactwo językowe.  


