
PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻ BEZ GRANIC 

Chrzanów 11.02.2012 r, 

 

 

Komisja w składzie: 

 

1. Lucyna Szubel –   znana chrzanowską poetką, autorka prozy poetyckiej, 

artykułów publicystyczno- kulturalnych i  recenzenckich. Jej wiersze dla 

dzieci wykorzystywane są w podręcznikach szkolnych dla szkół 

podstawowych. 

2. Antoni Dobrowolski – poeta, animator kultury, autor  artykułów 

publicystyczno- kulturalnych i  recenzenckich, pomysłodawca i opiekun 

konkursu   

po przeczytaniu 1352 wiersze, poetów z całej Polski - uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, postanowiło przyznać 

następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

 

I KATEGORIA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: 

 

I nagroda – Julia Rocka z Warszawy, godło Tajemnica 24 

II nagroda – Andrzej Jagiełłowicz z Warszawy, godło Aragon12 

III nagroda – Lea Klaff z Warszawy, godło Nutka 

Wyróżnienia:  

-Natalia Pająk z Komorowa, godło Czarna Kotka 

- Joanna Klęba z Jasła, godło Tajemnicza 

-Rafał Vobożil z Warszawy, godło Rococo 

Wyróżnienia promocyjne: 

- Sylwia Pomarańska z Chrzanowa, godło Syriusz 

- Natalia Dębska z Chrzanowa, godło Nina de Aobli 

- Mateusz Kubański z Trzebini Gaj, godło Hero 

- Julia Siewniak z Chrzanowa, godło Aneta 

- Natalia Szczurek z Chrzanowa, godło Myszka 

 

II KATEGORIA: UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH: 

 

I nagroda – Iwona Kozłowska z Kielc, godło Nutka 

II nagroda – Katarzyna Krzyżak z Kielc, godło Katia 

III nagroda – Weronika Nazarko ze Szczecina, godło Nika 

 

 



Wyróżnienia: 

-Emilia Elżbieta Łydka z Sipior koło Kcyni 

-Zuzanna Nitek z Kielc, godło Iskierka 

- Karolina Gawrońska z Chrzanowa, godło Karo 

Wyróżnienia promocyjne: 

- Eryk Ślęczek z Chrzanowa, godło Słuchacz 

- Joanna Parzelska z Chrzanowa, godło Asia 

 

III KATEGORIA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH: 

 

Nagród I i II nie przyznano 

III nagroda- Mateusz Gąbka z Lublina, godło Michał 

Wyróżnienia: 

- Michał Konrad Byrczek z Chrzanowa, godło Syriusz 

- Lidia Karbowska z Kicina, godło Herezja 

- Szymon Florek z Chrzanowa, godło Talizman 

- Konrad Obrok z Chrzanowa, godło Konduktor 

 

Wyróżnienia promocyjne: 

-Sebastian Hendel z Chrzanowa, godło Xaxus 

-Tomasz Julian Adryan z Chrzanowa, godło ToT 

- Sara Duplak z Chrzanowa, godło Niezapominajka 

 

 

 

 Poniżej prezentujemy kilka nagrodzonych wierszy: 

 

Mój ogród 

usiadłam na puszystej trawie 

i wpatrując się w kwiaty nuciłam w duszy melodię 

białe lilie prosiły bym je powąchała 

bez pachniał jak nigdy dotąd 

otulił swą wonią czereśnie i zasnął 

wierzba plotła liście o szmaragdowym odcieniu 

dzika róża nieswojo patrzyła na słowika 

dziobiącego złote ziarna 

konwalie migotały jak gwiazdy w bezchmurną noc 

swymi kielichami piły rosę 

wdzięcznie kołysały się na wietrze 

czułam zapach poranka 

oparłam się o biały płot 

cień kota szorstko ocierającego się o wilgotne drewno 

pozostał na nim do dziś 



w zdumieniu zjadłam ostatnią porzeczkę 

 Julia Rocka z Warszawy – I nagroda w I kat. 

  

 

Skrzydła Anioła 

 pamięci ks. Jana Twardowskiego 

Sąsiedzie z najwyższego piętra 

opiekunie bezpańskich kotów 

przykryj nas bielą skrzydeł 

jak puchową kołdrą 

 

a mnie obdaruj maleńkim piórkiem 

abym uśmiechem witał każdy dzień 

 

Cichy przyjacielu obecnych i nieobecnych 

nim znów wyruszysz w niebiańską podróż 

zaopiekuj się kosmatą duszą kota 

łapczywie pijącego mleko 

z niebieskiego  spodka 

 

Tak smutno miauczy pod oknem 

łapką przeciera złociste oczy 

i tęskni 

za ciepłym dotykiem 

dłoni 

tego który odszedł 

na zawsze... 

  Andrzej Jagiełłowicz  z Warszawy – II nagroda w I kat. 

 

O zmroku 

Wieczór otula 

ostatnim ciepłym 

oddechem dnia. 

 

Wyostrzone kontury 

smukłych drzew 

przeglądają się w lustrze stawu. 

 

Cisza nad wodą i w powietrzu 

rozdrganym cykaniem 

świerszczy i zapachem traw. 

 

Już mrocznieje. 



Moje myśli są jak drzewa 

zasypiające w mroku. 

Dotykają nieba. 

  Iwona Kozłowska z Kielc – I nagroda w II kat. 

 

Portret Kobiety 

Zawsze wyciąga do ciebie pomocną dłoń 

To nic, że okaleczoną i pomarszczoną 

Czas wyżłobił już na niej swoje blizny wspomnień 

 

Zawsze wie lepiej 

Poradzi sobie z każdą plamą i każdym bólem 

I robi najlepsze w świecie pierogi 

 

Potrafi wybaczyć każdy grzech 

Nawet gdy nie masz czasu 

Zostawi tylko delikatny pocałunek na twym czole 

Uśmiech politowania 

 

Zrozumie 

 

Widzisz szczęście w jej małych załzawionych oczach 

Spoglądających na ciebie spod grubych okularów 

Kiedy dostrzegasz w niej przez warstwę zmarszczek 

Młodość duszy, zapraszasz ją do swojego świata 

 

Nie oczekuje 

żebyś przeprowadzał ją przez ulicę 

i wykupywał tony leków 

 

Pragnie jedynie, żebyś wpiął kolorowy kwiat 

w jej promieniujące jasnością włosy 

I powiedział, że jest tak piękną kobietą... 

Katarzyna Krzyżak z Kielc - II nagroda w II kat. 

 

Po 

po odejściu od konfesjonału 

udajesz się w siebie 

by wypowiedzieć milczenie i potok słów 

 

pooperacyjna rana  

w ogóle nie boli 

ani nie krwawi 



jest ciepła 

i dziwnie pulsuje 

 

pogrążasz się 

w złożonych dłoniach 

skurczonych lub rozluźnionych 

sam nie wiesz 

 

starasz się 

nie myśleć o tym wszystkim 

próbujesz 

unieść głowę 

i spojrzeć 

w nieskończoność 

  Mateusz Gąbka z Lublina – III nagroda w III kat. 

 

*   *   * 

Strona gwiazdy w wyobrażeniu moim 

zszarzałe myśli w niepojętym tle 

tworzę nieznany cień 

moja jazda temu niewidzialnemu na maksa jest oddana 

w świat niepojęty wciąż brnę 

poprzez świat odczuwam rozduch i tlen 

wciąż mierzę wyżej 

mów ciszej 

prosto z odchłani nieznanych granic 

wyłania się umysł światu posłany  

  Konrad Obrok z Chrzanowa – wyróżnienie w III kat 

 

gwiazda spadająca 

 

gwiazd jasnych w niebyt spada łza 

iskra zbłąkana 

i nicość w blasku tymże trwa 

śnieniem pijana 

 

i łuną płynie poprzez czas 

po gwiazd sklepieniu 

tam gdzie srebrzyście płonie las 

we mglistym cieniu 

 

i płacze sama roniąc łzy 

na kres istnienia 



i płacze tkając nowe łzy 

nowe pragnienia... 

  Michał Konrad Byrczek z Chrzanowa – wyróżnienie w III kat. 

 
 


