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Pozostali najlepsi uczniowie w poszczególnych ka-

tegoriach:

	kategoria „Maluch” (klasa 3 i 4 szkoły podstawo-

wej) – Dorota Wiśniewska z klasy 3 (SP Mrzezino),
	kategoria „Beniamin” (klasa 5 i 6 szkoły podsta-

wowej) – Władysław Kowalik Petke z klasy 6 (SP-2 
Bytów),

	kategoria „Kadet” (7 i 8 klasa szkoły podsta-

wowej) – Dominika Juchniewicz z klasy 7 (SP-5 
Słupsk), Szymon Ramczyk z klasy 8 (Społ. Języko-

wa SP Lębork),
	kategoria „Junior” (1-2 klasa szkół ponadpod-

stawowych i 1-3 klasa branżowych szkół zawodo-

wych) – Dominika Naczk z klasy I (LO-1 Lębork), 
Rafał Pniewski z klasy II (ZS Salezjanów Rumia),

	kategoria „Student” (2-4 klasa szkół ponadpod-

stawowych i ponadgimnazjalnych) – Antoni Ko-

starczyk z klasy 3 (LO-5 Słupsk), Michał Kaźmier-
czak klasy 3 (II LO Chojnice).

W tym roku szkolnym nie organizowano tra-

dycyjnego podsumowania konkursu „KANGUR 

2022” na spotkaniach z najlepszymi uczniami i ich 
opiekunami. Pakiety kangurowe z nagrodami i dyplo-

mami w ostatnich dniach maja dostarczone zostały do 
10 „punktów kangurowych”, skąd mogli odebrać je 
szkolni koordynatorzy konkursu.

W imieniu Regionalnego Komitetu Organizacyjne-

go Słupskiego Stowarzyszenia Matematycznego „Kan-

gur” wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Dziękujemy również nauczycielom przygotowują-

cym tych uczniów do konkursu oraz za zaangażowanie 
organizatorom eliminacji, a w szczególności za życz-

liwą akceptację Dyrektorom Szkół, a Szkolnym Koor-
dynatorom za sprawną organizację Konkursu Matema-

tycznego „KANGUR 2022”. 

Jerzy Paczkowski

Ekspert w zakresie nauczania matematyki PODN w Słupsku.

Jacek Łepkowski
Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcą-

cych i Technicznych w Ustce.

Maria Pietryka-Małkiewicz, Jolanta Wiśniewska, Barbara Studzińska

III Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży

Tegoroczna, trzecia edycja konkursu, którego or-
ganizatorami są: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza 
Korczaka w Słupsku, Międzynarodowa Organizacja 
Soroptimist International Klub w Słupsku, a partnera-

mi: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Insty-

tut Witkacego – Witkacy!, Słupski Ośrodek Kultury, 
Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej Teatr Rondo 
udowadnia, że warto było stworzyć nową przestrzeń 
debiutu dla nieprzeciętnie zdolnych młodych literatów, 
którzy nie boją się trudnych wyzwań i zechcą poszu-

kać inspiracji w twórczości S. I. Witkiewicza, artysty 

od lat będącego wizytówką naszego miasta. Tak jak 
dla wielu profesjonalnych twórców sztuki Witkacy był 
iskrą zapalną dla ich własnych pomysłów i propozycji 
artystycznych, takim też staje się dla Was, tworzących 
coraz oryginalniejsze formy wypowiedzi literackiej 
i próbujących łamać bariery językowe, gatunkowe  
i wszelkie inne. Motorem miała być i jest siła Waszej 
wyobraźni. Talentu i oczytania. Wszyscy nasi młodzi 
twórcy w swojej poezji, prozie, dramatach, scenariu-

szach i komiksie wyraźnie wskazali wymagane w regu-

laminie źródło inspiracji tekstem, obrazem, fotografią, 

„Witkacy. Napisane Dzisiaj”
pod patronatem Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Prezydentki Miasta Słupska
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listem, artykułem czy też elementem biografii twórcy.

Byliśmy przekonani, że nasz patron będzie Wam 
– słowami historyka literatury prof. dr. hab. Grzegorza 
Leszczyńskiego: „bliski dlatego, że młodość zawsze 
była, jest i będzie niepokorna, pełna niezgody i buntu. 
Młodość, jak twórczość Witkacego, przekracza gra-

nice tego, co dozwolone, chce iść własnymi drogami,  
żyć własnym życiem, wyznawać własne ideały.  
Jak Witkacy. On wtedy, przed wielu laty, Wy – dzisiaj, 
po latach, szukacie własnej, twórczej drogi. Nie zapo-

mnijcie nigdy o tych swoich dzisiejszych, buntowni-
czych poszukiwaniach. A jeśli zapomnicie – wróćcie 
do tej książki. Znajdziecie w niej nieprzebrane bogac-

twa, które, o ile nie jest się choć trochę Witkacym, za-

wsze się gubi.”

Chyba jednak już jesteście lub staracie się być 
„choć trochę Witkacym”. Trzy edycje naszego konkur-
su potwierdzają Wasze coraz głębsze próby zrozumie-

nia Witkacego jako genialnego artysty i jako człowieka 
o przejmującej biografii, chociaż edycji trzeciej oba-

wialiśmy się bardzo z powodu pandemicznego znie-

chęcenia i  frustracji spowodowanej niemal trzyletnią 
zdalną nauką. Tym bardziej podziwiamy Was za urato-

wanie twórczej weny i pokonanie literackiej niemocy. 
Gratulujemy znajomości dzieł S. I. Witkiewicza i chęci 
ich poznawania... I samodzielności artystycznych po-

szukiwań. Zadziwiliście nas niezwykłością własnych 
niebanalnych pomysłów rozmowy, dyskusji, czasem 
nawet kłótni z Witkacym oraz odwagą wypowiedzi ar-
tystycznej. Wyzwoleniem emocji w literackiej urodzie 
i głębi, wrażliwości na nieszczęścia i okrucieństwo, 
którego doświadczają dzisiaj Ukraińcy i powiązaniem 
ich z doświadczeniami, przewidywaniem przyszłości  
i śmiercią Witkacego.

Drodzy autorzy ponad stu utworów – uczniowie 
szkół podstawowych i średnich z całej Polski oraz 
Niemiec – dziękujemy serdecznie za zaufanie, którym 
nas obdarzyliście. Zapraszamy do rozwijania skrzydeł  
w następnej edycji konkursu, może już bez zdalnej 
edukacji, może już na stałe, jak to literacko ujęła ju-

rorka Agata Marzec: „Wróciliśmy do świata otwartego 
i pełnego niewiadomych. Takiego, jaki lubił Witkacy. 
Częścią tej przestrzeni stały się Wasze teksty. Cieka-

we, nad którym właśnie pochyla się ten najzdrowszy 
z szaleńców... Zabraniam Wam porzucenia pisania!  
W imieniu swoim i Jego!”

Dzięki Złotemu Zaproszeniu do udziału w Między-

narodowym Konkursie Interpretacji Dzieł Stanisława 
Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” – lau-

reaci wszystkich edycji mogli i będą mogli uczestni-
czyć w tym przedsięwzięciu.  Pierwsi i drudzy zostali 

dostrzeżeni i... pięknie nagrodzeni. Dodatkowym pre-

zentem dla laureatów poprzednich konkursów była 
publikacja ich wybranych utworów w dziewiątym, 
dziesiątym i jedenastym numerze „Witkacego!” – pre-

stiżowego, ogólnopolskiego czasopisma, półrocznika 
Instytutu Witkacego. Gratulujemy z całego serca za-

szczytnego wyróżnienia. Prezes Instytutu Witkacego  
i przyjaciel fanów Witkacego – dr Przemysław Paw-

lak – będzie także rekomendował do druku nagrodzone 
teksty z trzeciego konkursu.

W tegorocznej edycji mogliśmy 10 czerwca 2022 r. 
spotkać się z laureatami, młodzieżą wyróżnioną i Wa-

szymi opiekunami w Białym Spichlerzu, naszym słup-

skim domu Witkacego z jego największą na świecie 

wystawą prac plastycznych. Inspirujące były również 
rozmowy po oficjalnej uroczystości, już w Herbaciarni 
Richtera podczas słodkiego ucztowania. Film z kon-

kursowej gali, dokumentujący Wasze i nasze święto 

można obejrzeć na profilu fb konkursu. 

Niezwykle cenne są jurorskie uwagi – drogowskazy 
napisane doskonałym piórem, opatrzone życzliwością  

i wskazówkami przyjaciół, którzy geniuszem Witka-

cego zachwycili się nieco przed Wami. Pozwólcie, 
że tegoroczną edycję konkursu spuentuję cytatem  
z jurorskiego słowa dr. Przemysława Pawlaka: „Każdy 
uśmiech, łza, refleksja lub zadziwienie, wywołane lek-

turą prac utalentowanych i zaangażowanych uczennic 
i uczniów, to nasz wspólny wkład w wypełnienie nor-
malnością pustki po przejściu zła”.

Do zobaczenia za rok w Słupsku, mieście przyja-

znym młodej literaturze. Mieście, które Witkacym stoi, 
chociaż On nigdy w nim nie był.

W imieniu organizatorów
Maria Pietryka-Małkiewicz
Koordynatorka MKLTM "Witkacy. Napisane Dzisiaj".
Jolanta Wiśniewska
Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku.
Barbara Studzińska
Prezydentka Soroptimist International Klub w Słupsku.

Film pokonkursowy
„Witkacy. Napisane dzisiaj”


