Laura Gołuch SP w Ustroniu Morskim
Na łące
Wczoraj byłam na łące,
świeciło słońce.
Zaplatałam wianki,
widziałam baranki.
Było ich tyle,
że aż nie wiem ile.
Martyna Nawrocka, SP nr 7 w Koszalinie
Pragnienia (fragment)
Chcę żyć tak, by nigdy niczego nie żałować,
by do nikogo urazy nie chować.
Chcę czerpać z życia całymi garściami
i dzielić się ze światem moimi osiągnięciami.
Chcę za kilka lat móc z dumą powiedzieć,
że wiem wszystko, co powinnam wiedzieć,
że zrobiłam wszystko, by być kim jestem,
że pomogłam światu swoim jestestwem (…)
Dawid Szylak, Zespół Szkół w Krzęcinie
Jakie są moje korzenie (fragment)
Istnieje wiele sposobów na świecie, aby przedstawić swoje korzenie.
Jedni malują, drudzy dziergają, inni zaś przepiękne genealogiczne drzewa sporządzają.
Ja korzystając z tej sposobności, ku waszej i mojej przyjemności
w kilku słowach wiersza tego przedstawię moją rodzinę i siebie samego (…)
Pewnego razu mama z tatą się poznali,
on - jako klient banku, rolnik postępowy, ona - jako urzędnik bankowy.
Współpracując ze sobą tak bardzo się pokochali,
że 10. kwietnia 1999r. wierność sobie ślubowali.
Idąc śladami swoich rodziców, a moich przodków, nie próżnowali
i dotychczas dwóch dorodnych synów się doczekali. (…)
Życie moje i mojej rodziny pomiędzy wsiami: Granowo, Chłopowo i Krzęcin się toczy,
Granowo to moja pierwsza szkoła, Chłopowo to dom rodzinny - uroczy,
a Krzęcin - nasza gmina - zawsze pozytywnie zaskoczy (…)

Zespół Szkół w Ustroniu Morskim
XII EDYCJA KONKURSU LITERCKIEGO

MOJA MAŁA OJCZYZNA,
JESTEM JEJ CZĘŚCIĄ
Miłość do wielkiej Ojczyzny zaczyna się od kochania tej małej: domu
rodzinnego, sąsiedztwa, szkoły…
Mamy nadzieję, że zachęcając do świadomego zainteresowania najbliższym otoczeniem i uczestnictwa w życiu kulturalnym rodzinnej miejscowości,
budujemy poczucie przynależności do wspólnoty regionalnej, a tym samym narodowej.
Konkurs Literacki MOJA MAŁA OJCZYZNA - JESTEM JEJ
CZĘŚCIĄ został zorganizowany przez Zespół Szkół w Ustroniu Morskim
pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Celem konkursu było zachęcenie miłośników pisania do prezentowania
własnych umiejętności, popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży
poza szkołą oraz rozwijanie ich wrażliwości i wyobraźni.
Pozostawiliśmy pełną dowolność zarówno co do treści jak i formy
utworów. Zaznaczyliśmy też, że tematyka utworów niekoniecznie musi być związana z rodzinną miejscowością i jej okolicami, ponieważ to ludzie tworzą małe
ojczyzny, a nasze dzieci i młodzież są ważną ich częścią.
W XII edycji Konkursu Literackiego wzięli udział uczniowie ze szkół:
w Choszcznie, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Krzęcinie, Przecławiu, Szczecinie, Trzebiatowie, Tucznie i Ustroniu Morskim.
Gorąco dziękujemy młodym twórcom za podjęcie się tak trudnego zadania,
a także za to, że zechcieli nam pokazać swoje prace.
Laureatów wyłoniła komisja w składzie:
Ewa Bielec - wicedyrektor gimnazjum
Elżbieta Rutkowska - nauczycielka języka polskiego
Wioletta Tocicka - nauczycielka języka polskiego
Lidia Koźmińska - nauczycielka historii
Agnieszka Krahl - nauczycielka języka polskiego
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Małgorzata Budka - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Nagrodzone prace
Szkoła Podstawowa (kl. I – III)
Poezja:
I miejsce: Lara Gołuch Na łące, SP w Ustroniu Morskim.
Szkoła Podstawowa (kl. IV –VI)
Poezja:
I miejsce: Martyna Nawrocka Pragnienia, Marzenia, Moje haiku, SP nr 7 w Koszalinie.
II miejsce: Anna Radka Wypad na plażę, SP w Ustroniu Morskim.
III miejsce: Julia Sobiło Marzenie parasola, SP nr 4 w Kołobrzegu.
Wyróżnienie: Wiktor Proć Mój dom, SP w Ustroniu Morskim.
Proza:
I miejsce: Adrianna Brząkała Z dziejów Kamienia Pomorskiego, SP nr 2 w Kamieniu
Pomorskim.
II miejsce: Oliwia Chołodowska Tajemnicze miasto, SP nr 2 w Kamieniu Pomorskim.
III miejsce: Magdalena Mikołajczyk Jak powstało Tuczno?, Zespół Szkół w Tucznie.
Gimnazjum
Poezja:
I miejsce: Dawid Szylak Jakie są moje korzenie?, Zespół Szkół w Krzęcinie.
II miejsce: Martyna Kudlińska Opuszczony pies, Gimnazjum w Ustroniu Morskim.
III miejsce: Nadia Stasiak Brzoza, Zespół Szkół w Krzęcinie.
Proza:
I miejsce: Alicja Bartczak Tam dom mój, gdzie serce moje, Gimnazjum w Ustroniu.
Morskim, Jakub Szylak Czołg i człowiek z kwiatami, czyli stan wojenny oczami 11-latka,
Zespół Szkół w Krzęcinie.
II miejsce: Anna Kalinowska Prąd elektryczny to ukierunkowany ruch …, Zespół
Szkół nr 1 w Szczecinie.
III miejsce: Andrzej Ziółkowski Rozmowa z niebem, Gimnazjum w Ustroniu Morskim.
Wyróżnienie: Klaudia Kucharska I tak to właśnie się zaczęło … , Gimnazjum w Ustroniu Morskim; Monika Remiszewska Moja mała ojczyzna, jestem jej częścią, Gimnazjum
nr 7 w Szczecinie.
Po raz pierwszy w historii tego konkursu komisja konkursowa postanowiła nagrodzić
pracę w odrębnej kategorii - esej pracę Krzysztofa Andrulonisa Moja mała ojczyznajestem jej częścią. Czym jest ojczyzna? z Gimnazjum w Przecławiu.

Krzysztof Andrulonis , Gimnazjum w Przecławiu
Moja mała ojczyzna - jestem jej częścią. Czym jest ojczyzna? (fragment)
Ojczyzna (…) w oczach jednych przybierze suknię pięknych pół złoconych łanami pszenicy, u drugich zdobna będzie szatami najcudowniejszych uczuć młodości, sukcesami życia
dorosłego, a wreszcie najspokojniejszym z wytchnień sędziwego wieku. Skoro każdy postrzega to pojęcie inaczej, łatwo uznać, iż jest ono absolutnie, wielopłaszczyznowe, bogate
tak samo jak liczne są przeżycia i historie z długich lat ziemskiego bytowania. (…) ojczyzna może być zarówno miejscem narodzin i przeżywania piękna młodości. Jest krajem,
który zamieszkujemy. Jest narodem, w którym mamy swój udział. Jest społeczeństwem,
którego kreatorami jesteśmy. Jest naszym otoczeniem, które setkami godzin nie zawsze
ukształtowaliśmy. Może być także każdym innym miejscem na ziemi, z którym odczuwamy szczególne zespolenie i które traktujemy jak swoje, jak coś bez czego nie moglibyśmy
się obejść (…)
Jakub Szylak, Zespół Szkół w Krzęcinie
Czołg i człowiek z kwiatami, czyli stan wojenny oczami 11-latka (fragment)
(…) jestem większym szczęściarzem. Urodziłem się w wolnym kraju, gdzie mam swobodę wyrażania własnej opinii. Cieszę, się, że mogłem usiąść z moją mamą przy stole, wypić
gorącą herbatę, powspominać i napisać ten oto reportaż. Historia mojej mamy uświadomiła mi jedną, bardzo ważna rzecz: że świat jest pełen różnych historii. Nie takich, jakich
uczą nas w podręcznikach, lecz historii zwykłych, pojedynczych istot ludzkich. I to właśnie one, te małe historie, składają się na te większe, bez których ludzkie umysły byłyby
podatne na cudze wpływy. Historie nas uczą, musimy brać z nich przykład, bo czas będzie
płynął niczym rwąca rzeka i tylko od nas zależy, który nurt wybierzemy.
Alicja Bartczak, Gimnazjum w Ustroniu Morskim
Tam dom mój, gdzie serce moje (fragment)
(…) dla mnie i dla mojego rodzeństwa ważna jest historia naszej ojczyzny. Rodzicom
udało się znaleźć w Londynie panią, która udziela nam lekcji polskiego i historii. Nasza
nauczycielka pochwaliła nas ostatnio, mówiąc, że polską historię znamy lepiej niż niejeden Polak mieszkający w Polsce. Ucieszyło mnie to. Znam na pamięć wiele ważnych dat.
Kiedy przychodzi ważna rocznica, lubię czytać na jej temat w Internecie.
Adrianna Brząkała, SP nr 2 w Kamieniu Pomorskim
Z dziejów Kamienia Pomorskiego (fragment)
Zaprowadzę was tam, gdzie kręgiem szuwarów kryje się błękitne niebo. Gdzie na wilgotnym brzegu przysiadły żółte kaczeńce. Gdzie w złocistej poświacie wiatr potrąca fale.
Gdzie kołyszą się kutry obok rozstawionych sieci, a trzciny porażone ciszą spokojnie śpią.
To tam, na brzegu od strony zatoki roztacza się widok mojego miasta: cichego, sennego,
otulonego legendą. Stąd zobaczysz górującą nad miastem wieżę katedralną, poorane czasem mury i lśniące w słonecznym blasku dachy staromiejskich domów. Tak … to moja
mała Ojczyzna…

