Decyzją jury w składzie:
Pani Katarzyny Mielczarek, pani Aldony Narkiewicz, pani Anny Ruszczyk, pani Diany
Chmiel
przyznano w poszczególnych kategoriach następujące miejsca:
Kategoria : utwory literackie
1. miejsce dla pani Jolanty Bogusławskiej za wiersz p.t. „Na Białołęce”
2. miejsce dla pani Moniki Kamińskiej za wiersz bez tytułu
3. miejsce dla pani Aleksandry Kwiki za wiersz p.t. „Moja przystań”
Uzasadnienie
Recenzja wierszy nadesłanych na konkurs „Białołęka bliska sercu. Prezentacje twórczości
literackiej, malarskiej i fotograficznej” – maj 2011 r.
„Z przyjemnością i sympatią przeczytałam wiersze nadesłane na konkurs literacki
poświęcony naszej młodej, lecz prężnie rozwijającej się dzielnicy Białołęka, do której, od
wielkomiejskich hałasów, uciekają coraz liczniejsi warszawiacy spragnieni ciszy i spokoju
oraz kontaktu z naturą. Najlepszym dowodem tych wielkich walorów naszej dzielnicy są
właśnie te wiersze. Świadczą one o dużej wrażliwości na piękno przyrody, sporej wiedzy
historycznej, umiejętności obserwacji, ale przede wszystkim o wielkim, szczerym uczuciu,
jakim autorki tych utworów darzą swoją „małą ojczyznę”. Są do niej bardzo przywiązane,
dostrzegają jej specyfikę, wyjątkową urodę i przyjazny człowiekowi klimat. Te cechy
sprawiają, że czują się tu doskonale i uważają ją za swoje miejsce na ziemi.
Gratuluję wszystkim laureatom, życzę dalszych owocnych prób poetyckich oraz
satysfakcji z życia osobistego i zawodowego właśnie tu, na Białołęce, która pozwala cieszyć
się pięknem przyrody i spokojniejszym rytmem egzystencji, a jednocześnie być dumnym z
przynależności do stolicy, co trafnie zauważyła jedna z autorek wierszy”.
Aldona Narkiewicz
Kategoria : prace plastyczne
1. miejsce dla pani Krystyny Roguskiej za pracę malarską p.t. „Wisła pod Tarchominem
zimą”
2. 2 miejsca równorzędne dla pani Pauliny Osowskiej za pracę p.t. „Kościół św. Jakuba”
i dla pani Sandry Pawliny za pracę p.t. „Moja szkoła”
3. miejsce dla pani Julii Kościuk za pracę p.t. „Białołęka w moim oknie”
Kategoria : zdjęcia fotograficzne
1. miejsce dla pana Roberta Pawluczyka za cykl zdjęć o Białołęce
2. miejsce dla pani Emilii Rogozińskiej za cykl zdjęć „Białołęka z okna”
3. miejsce dla pana Marcina Makowskiego za cykl zdjęć „Kwitnąca Białołęka”
Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy w przyszłości do uczestnictwa w
kolejnych projektach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy oraz Bibliotekę Szkolną Zespołu Szkół nr 106 w Warszawie przy ul. Van
Gogha 1.

