Nagrajenci Jurčičevega memoriala 2009
- angleški esej
Letos smo tretjič zapored razpisali angleški esej v okviru Jurčičevega memoriala.
Letošnja tema je bila
'I know how it feels to be the odd one out'
ali v slovenščini

'Vem, kaj pomeni biti drugačen. '

Dijaki, ki so se razpisa udeležili, so lahko pisali o osebni izkušnji ali pa se nanašali na
delo Josipa Jurčiča 'Deseti brat' in razpravljali o vlogi drugačnosti v 21. stoletju.
Strokovna komisija je prejela številne eseje iz vse Slovenije, letošnji nagrajenci pa so:
Ula OKLEŠČEN (Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto)
(mentorica: Barbara Cesar, prof.)
Ulin esej je osebna izpoved drugačnosti, ki jo mladostnik občuti na lastni koži.
Nerazumevanje nastaja počasi in po malem, zajeda se v življenje mladega človeka in
njegov svet se počasi zožuje na samoto in samost. Kako dragocen je v takem
trenutku razumevajoč nasmeh sošolca, prijatelja ali učitelja in kako trde so lahko
besede tistih, ki bi morali najbolj razumeti.
Mojstrsko napisan spis, ki ga je v bogatem besednem zakladu skozi lasten pogled
predstavila Ula, dijakinja 3. letnika Srednje zdravstvene in kemijske šole iz Novega
mesta.

Nika MRZELJ (Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica)
(mentorica: Simona Sašek, prof.)
List iz dnevnika prinese zgodbo drugačnega: tistega, čigar kultura je drugačna, ki ga
zanimajo druge stvari, ki je tujec, ki je druge vere…Človeka torej, ki poskuša ujeti
ritem »običajnosti« nove realnosti, se smejati neznanim šalam in klepetati o
nepomembnostih. Nekako se ne znajde in list papirja iz dnevnika je tisti, ki prenese
bolečino ranjene notranjosti.

Izvirnost in domiselnost sta se ujeli v angleščini, in zdi se, da Nika vsa našteta
občutja izlije na papir z lahkoto prave pisateljice.

Urška RAUTER (Prva Gimnazija Maribor)
(mentorica: Nataša Ferš, prof.)
»Nekaj mrzlega in praznega je za njenim nasmehom…« pravi Marylin Manson, in s
tem verzom začenja Urška svojo fantastično pripoved večne neumrljivosti pegaza, ki
mu življenje dajeta ljubezen in vdanost. Ideali premagajo vsakršno drugačnost, v
ljubezni in vdanosti drugačnost ne obstaja. »Biti drugačen ni narobe«, zaključuje
Urška svoj esej, »je pravica«.
Fantastična zgodba, ki z bogatim jezikom presega povprečnega bralca v tujem
jeziku.

Žiga ROJEC (Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica)
(mentorica: Maja Zajc Kalar, prof.)
Žiga je letos že drugič nagrajenec Jurčičevega memoriala. V številčnosti letošnjih
prispevkov je komisijo prepričala izvirnost eseja, v katerem se avtor spoprime z
nedoumljivostjo uma v vsej njegovi veličini. Slike realnosti se razkrijejo skozi svet
glasbe, bolečino mladeniča, ki telesno doživlja neznosnost dogajanja, pa razume
lahko le dekle s podobno ali enako izkušnjo.

Preprosto sporočilo zasije skozi mojstrstvo pisanja, dialoga in poznavanja hrepenenja
po razumljenosti.

Sara MAKOTER (Srednja šola CIRIUS Kamnik)
(mentorica: Cilka Hančič, prof.)
Sari je življenje mladostnika dano doživeti na poseben način, iz invalidskega vozička.
Način, ki ne potrebuje spraševanja in čudenja- in s tem Sara obračuna v svojem
zapisu. S pomilovanjem in nepotrebnimi besedami za drugačnost, ki to ni, za
življenje, ki je lepo in samostojno, in ki od »nedrugačnih« pričakuje popolno
sprejemanje. Skozi esej sije veselje do petja, klasične glasbe, igranja in ustvarjanja
na tisoč in en način. »Sem to, kar sem,« zaključi Sara »in zato lahko premagam vse
ovire v svojem življenju!«

Ksenija VOZELJ (Gimnazija Šiška)
(mentorica: Irena Kordin, prof.)
Drugačno drugačnost predstavi Ksenija. Drugačnost, ki se na zunaj ne vidi, a vseeno
obstaja in je. Ne izpusti te nikoli, je del tebe in tvojega sveta- misli in glasovi se v
glavi prepletajo, otežujejo stik z realnostjo, a ga tudi bogatijo. »Sem ujetnica lastnih
misli, a ne želim biti rešena. Rada sem drugačna!« zaključi Ksenija. Čestitamo,
Kseniji. Sprejemati drugačnost drugih in sebe je umetnost, ki jo je v svojem eseju s
posebnim in bogatim izrazom predstavila vsem.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem in njihovim mentorjem ter nasvidenje prihodnje
leto!
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