PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
BEZ GRANIC CHRZANÓW 13.02.2016 rok

Jury w składzie:
Lucyna Szubel – poetka, autorka kilkudziesięciu tomów poezji, prozy poetyckiej, artykułów
publicystyczno-kulturalnych i recenzenckich. Jej wiersze dla dzieci wykorzystywane są w
podręcznikach dla szkół podstawowych.Antoni Dobrowolski – poeta, animator kultury,
redaktor naczelny „Kroniki Chrzanowskiej, organizator konkursu
Po zapoznaniu się z 852 wierszami nadesłanymi na XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki BEZ
GRANIC postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych:
I miejsce – Natalia Pokrywa z Ostrowa Wielkopolskiego
II miejsce – Wiktoria Milczarek z Nowej Suchej
III miejsce – Magdalena Paszkowska z Prudnika
Wyróżnienia:
Tymoteusz Szarlej z Raby Wyżnej
Michał Skowronek z Bytomia
Michał Sadkowski z Lęborka
Julia Gądek z Trzebini
Antonina Bielska z Ostrowa Wielkopolskiego
Maja Koziarowska z Prudnika
Wiktoria Ziober z Chrzanowa
Kategoria II – uczniowie gimnazjów:
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Julia Rybicka z Kamionki
III miejsce – Olga Agata Buś z Rybnej
Wyróżnienia:
Justyna Igielska z Białej Niżnej
Julia Mzyk z Ciasnej
Daria Socha z Bojszowy
Kategoria III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Andrzej Jagiełłowicz z Warszawy
II miejsce – Oliwia Gierszewska z Gdańska
III miejsce – Maciej Henryk Modzelewski z Białobrzegów

Wyróżnienia:
Paweł Kusiak z Krosna
Milena Malek z Zabrza
Maria Pozniak z Dobrzenia Wielkiego
Ponadto jury przyznało wyróżnienia promocyjne następującym osobom:
Wiktoria Kocot, Oliwia Ładocha, Arkadiusz Skorupka, Justyna Poznańska, Julia Kozub,
Jakub Szczurek
Jury przyznało także nagrodę specjalną dla autora zagranicznego dla Daniela Dowejko z
Litwy

NIEKTÓRE NAGRODZONE WIERSZE
I Kategoria I nagroda - Natalia Pokrywa z Ostrowa Wielkopolskiego
Zaproszenie
Zaprosiłam dziś
Do mojego domu Miłość.
Z ciekawości…
Tak wiele już o niej słyszałam.
Przyszła.
Cicha i skromna.
Przepiękna, uśmiechnięta, przyjacielska.
Przyniosła radość, szczęście, uśmiech.
Wprowadziła spokój.
Przemieniła nasze życie.
Otworzyła nasze serca.
Dała nam tak wiele.
Nie chciała nic w zamian.
Chcę, aby została na zawsze!
Wyróżnienie I kategoria – Michał Skowronek z Bytomia
Najtrudniej być sobą
Chciałbym być drzewem

silnym, mocnym i dużym.
Miałbym mocne korzenie,
żadna burza ani ulewa nie mogłaby mnie zniszczyć.
Chciałbym być wiatrem.
Do niczego się nie przywiązywać.
Latać po całym świecie,
słuchać,
opowiadać.
Ryczeć groźnie, lub szeptać cichutko
Chciałbym być sobą

Wyróżnienie I kategoria – Tymoteusz Szarlej z Raby Wyżnej
Orawskie nutecki
Mom Se jo skrzypecki,
Jo muzykant mały!
I trza znać nutecki,
Coby cosik grały.

Mom Se jo skrzypecki,
Piyknie wyglądajom !
Przyjdzie do mnie dziywce ,
To mi hnet zagrajom !

A kie mi jest smutno,
Mom się ło co tropić,
Grajom wesolućko ,
Coby mnie łozbawić.

Mom Se jo skrzypecki,
I biołe portecki,
A w sercu mi grajom,
Orawskie nutecki!
Wyróżnienie I kategoria Wiktoria Ziober z Chrzanowa
Zwierzyniec rodzinny
Mastiff o lwiej urodzie
jak Jezus chce chodzić po wodzie.
Nie umie chodzić przez kładkę,
więc do rzeki zalicza wpadkę.

Syberian Husky – pies na bułki
jada pieczywo świeże z górnej półki.
Jednodniowego nie jada,
więc czerstwe z menu odpada.

Mamy też sporego niedźwiedzia!
To Tata – miś, gdyby ktoś nie wiedział.
Mama to raczej lis, co wściekliznę roznosi.
Po wejściu do domu, Tacie ciśnienie podnosi.

Ja mały miś jestem po Tacie.
I jaka jestem, wszyscy mnie znacie.
Zwierzyniec rodzinny – to magiczne zoo.
Kochamy się bardzo, jak mało ktoo.

II Kategoria II nagroda Julia Rybicka z Kamionki koło Kwidzynia
Bez tytułu
Chodzisz ze mną na spacery,
mocno trzymając mnie za rękę
a potem –
robisz mi zdjęcia, gdy wiatr rozwiewa mi włosy.
Wycierasz kciukiem szminkę z moich ust,
zawsze twierdzisz, że bez niej mi lepiej.
Obsypujesz mnie śniegiem,
a potem –
ogrzewasz moje policzki swoimi dłońmi.
Kładziesz głowę na moich udach,
a ja liczę twoje piegi.
Raz, dwa, trzy –
są jak małe płatki śniegu
cztery, pięć, sześć –
bardziej chłodne, niż mroźne wieczory w styczniu.

Wyróżnienie II kategoria Julia Rybicka z Bojszowy
Pianistka
Z palców pianistki spływa melodia
Najpierw spokojna jak opadający liść
czasem nuty leniwie jakby wstążka
wiją się wśród palców
to znów skaczą jak dzieci
w letni dzień po soczystej trawie
Momentami melodia jest dynamiczna

Niby morze przed sztormem
Taki taniec wykonują ręce na klawiaturze
nagle koniec
zapada cisza pełna napięcia
wszyscy jakby na znak niewidzialnych trębaczy
zaczynają bić brawo

III Kategoria I nagroda Andrzej Jagiełłowiczz Warszawy
Nokturn światłem malowany
chcę cię muzyką nocy ogrzać
i granatowym płaszczem nieba okryć
oddechem gwiazd wypełnić sny,
by pyłem księżycowym
rozświetliły smutek Twoich myśli
chcę ofiarować ci wszystko co mam
tylko proszę
ostrożnie stawiaj stopy
po moich marzeniach…
III Kategoria II nagroda Oliwia Gierszewska z Gdańska
Baletnica
leciutko
jak baletnica
tańczę na opuszkach marzeń
pas de caractere
lodem skuwa się
jezioro łabędzie
upadek boli

chłód przeszywa serce
to a solo
rzeczywistość zagłusza budzik
ciężkie powieki
nie chcą się odlepić
piżama utkana z dreszczy
przypomina
nakazuje ubrać się
w cierpliwość
nowego dnia

Wyróżnienie III kategoria – Paweł Kusiak z Krosna
Jestem
nie cierpię za miliony
nie cierpię nawet za jednego
ja sam
to za wiele

ale mogę cierpieć za
drzewo jesienią gdy
nóż powietrza tnie jego tkanki
za bezdomne ptaki
przepłoszone mrozem
jaszczurkę która
oddała swój ogon

jestem cieniem

przyszytym do ciebie
splotem żył
i szeptem w uchu
patrzysz w moje oczy
utajone w bezwładnej harmonii
słów

