
XVII Konkurs Poezji Obozowej 
 

15 marca 2019 roku zakończył się XVII Konkurs Poezji 
Obozowej. Organizatorami konkursu było: Muzeum 
Woldenberczyków, Stowarzyszenie Woldenberczyków, Urząd 
Miejski w Dobiegniewie, Akademia im. Jakuba z Paradyża  
w Gorzowie i  Starostwo Powiatowe w Strzelcach 
Krajeńskich. W konkursie rywalizowało 47 uczennic i uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów  w Drezdenku, 
Zwierzynie, Strzelcach Kraj., Międzychodzie, Krzyżu, Starym 
Kurowie, Goszczanowie, Bierzwniku, Łasku, Krzęcinie 
i Dobiegniewie. Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoki 
poziom zaprezentowany przez wszystkich uczestników, co 
było głównie zasługą pedagogów przygotowujących młodzież 
do tego konkursu. Jedna z uczestniczek, w wywiadzie dla TVP 3 Gorzów, przyznała, że 
przygotowania do konkursu trwały ponad miesiąc.  

Jak co roku, jury, w którym zasiadali: dr Przemysław 
Słowiński Akademia im. Jakuba z Paradyża, pdhm. Ewa 
Grzankowska Hufiec ZHP Strzelce, dr Jarosław Palicki IPN 
Gorzów oraz  wiceprezes Andrzej Pazda Stowarzyszenie 
Woldenberczyków, po wysłuchaniu recytacji uczestników 
przyznało po cztery tytuły Laureata Konkursu,  w kategorii 
szkół podstawowych  oraz w kategorii klas gimnazjalnych 
i szkół średnich, a także siedem wyróżnień. Zdobywcy 

tytułów  Laureata i wyróżnieni otrzymali nagrody  rzeczowe. Dzięki staraniom organizatorów 
i pozyskaniu wielu fundatorów nagród, zwycięzcy konkursu ale i wszyscy uczestnicy, zostali 
obdarowani cennymi na nagrodami rzeczowymi.     

Członkowie Stowarzyszenia Woldenberczyków ufundowali 
dodatkowo cztery nagrody specjalne: dwie 
nagrody specjalne imienia kpt. Konrada 
Majcherskiego ufundowane przez prof. Annę 
Matuchniak-Mystkowską dla obu kategorii 
recytujących, nagrodę specjalną dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i liceów,  imienia por. 
Zygmunta Pazdy ufundowaną przez Andrzeja 
Pazdę oraz nagrodę specjalną dla uczniów 
szkól podstawowych imienia por. Antoniego 
Paprockiego ufundowaną przez Andrzeja 

Grzybowskiego.  Dodatkowo, Andrzej Grzybowski, jako spadkobierca 
jeńca obozu, komandora mar.  Jana F. Busiakiewicza, przyjaciela poety Antoniego 
Paprockiego, przekazał na ręce dyrektor muzeum p. Ireny Zmaczyńskiej, zbiór dwunastu 
wierszy w formie maszynopisu osobiście napisanego przez  Antoniego Paprockiego.   
 Na załączonych zdjęciach przedstawiono między innymi laureatki Nagród Specjalnych, 
imienia: por. Parockiego i por. Zygmunta Pazdy, Amelię Wiśniewską i Maję Maćków. Na 
kolejnych zdjęciach  zdobywcy  tytułów Laureata Konkursu w kategorii szkół podstawowych: 
Hanna Rodzeń, Aleksandra Kamińska, Oliwia Bartkowiak i Dariusz Dobrowolski   i  zdobywcy 



tytułów Laureata Konkursu w kategorii klas gimnazjalnych i szkół średnich: Antoni 
Musiałowski, Wiktoria Gruszewska, Jakub Wieczór i  Marta Gintrowska, a także laureaci 
nagród specjalnych im. kpt. Konrada Majcherskiego Michał Zajączkowski oraz Katarzyna 
Maciaszek. Na pozostałych zdjęciach  inni wyróżnieni, jury i oczywiście  publiczność, która ze 
względu na znane warunki lokalowe muzeum, ograniczona musiała być do minimum. 
W nowym muzeum, jak widać na rysunkach projektanta,  będzie obszerna sala przeznaczona 
na tego rodzaju imprezy.  
 Mamy satysfakcję, że nam, jako przedstawicielom Stowarzyszenia Woldenberczyków, 
udało się, włączyć się w organizację konkursu a Stowarzyszenie wspomagając konkurs 
finansowo i rzeczowo pomogło nadać temu wydarzeniu właściwy wymiar społeczny.  

  

 

 

    

  

 

 



 

 
 

Opr. Andrzej Grzybowski 
Foto A.Grzybowski i Muzeum Woldenberczyków 

 

    


