Protokół posiedzenia Kapituły IV Konkursu Literackiego im. Anny Markowej
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku i Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

w roku 2017 pod hasłem „wiemy / wierzymy”
20 kwietnia 2017 roku Kapituła Konkursu w składzie:
Lech Marek – syn Poetki
Julita Różak – studentka, Klub Humanistów,
Ewa Gorlewska – doktorantka Wydziału Filologicznego UwB, sekretarz Kapituły,
Krzysztof Korotkich –Instytut Filologii Polskiej UwB – przewodniczący Kapituły
Teresa Radziewicz – nauczyciel, poetka, instruktorka teatralna,
Dorota Sokołowska – dziennikarka redakcji kultury, Polskie Radio Białystok
Janusz Taranienko – nauczyciel-instruktor Pracowni Literatury Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku,
po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na Konkurs, postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia:
Poza nagradzanymi kategoriami wiekowymi, w formule OPEN,
nadesłano prace, pośród których Kapituła zauważyła i postanowiła wymienić:
- wiersz Anny Brykalskiej-Naruszewicz – godło Pędzyńska.
Postanowiono również wymienić w protokole pracę:
- Agnieszki Ruczaj – godło Primavera, z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Kapituła postanowiła w tej edycji Konkursu przyznać nagrody i wyróżnienia niezależnie od kategorii wiekowej. W IV edycji Konkursu Literackiego im. Anny Markowej
wyróżnienia w wysokości 100 zł otrzymują:
- Kamila Butkiewicz – godło Poison, studentka Wydziału PiP UwB, za wiersz tonę w niedopowiedzeniach
- Michał J. Dąbrowski – godło MJD, uczeń VII LO w Białymstoku, za opowiadanie Piątek
- Maria Orzechowska – godło Andromeda, uczennica X LO w Białymstoku, za wiersz Walc
- Joanna Raczkowska – godło Laura, studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, za
wiersz Ornamentacja zła
- Karolina Radzajewska – godło Jaskółeczka, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Grajewie, za
prozę poetycką Pozory;
III nagrodę w wysokości 750 zł otrzymują:
– Krzysztof Olszewski – godło Hefflynt Guccione, student filologii polskiej UwB za opowiadanie Potok światła.
oraz
– Grzegorz Turkowicz – godło T, uczeń III LO w Białymstoku za wiersze: nie jestem, ***, ***
II nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymuje:
– Konrad Karwacki – godło Wrona, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Mońkach za wiersze: po raz ostatni, chciałbym i ***
I nagrodę w wysokości 2000 zł oraz kryształową statuetkę Rektora UwB i nagrodę Lecha Marka,
syna Patronki Konkursu, otrzymuje:
– Magdalena Borys – godło MJB, uczennica II LO w Białymstoku, za opowiadanie Walka.
Uzasadnienie:
Spośród niemal czterdziestu nadesłanych prac Kapituła wybrała i nagrodziła dziewięciu uczestników, którzy zaprezentowali szczególny talent artystyczny i świadomością literacką. Oceniający wzię-

li pod uwagę oryginalność tematu i sposób jego realizacji, umiejętność sformułowania spójnej koncepcji literackiej, sprawne operowanie komunikatem językowym oraz osobowość autorów, ujawniającą się w oryginalnych tekstach. Zwrócono także uwagę na nawiązania do poetyki charakterystycznej dla twórczości Anny Markowej, w niektórych utworach nawet bardzo czytelne aluzje do ostatniej
jej książki. Wyłonione prace wyróżniały się dojrzałością stylu, zaś u autorów dostrzeżono obiecujący
potencjał literacki.
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