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Młodzi Poeci,

Szanowni Państwo, 

Nie sposób nie wspomnieć również o tych, dzięki którym powstał konkurs - Romie 

Ludwickiej i Lechu Franczaku. Trudno również wyobrazić sobie Randkę z Erato 

bez wstępu historyka literatury, krytyka i eseisty, Waldemara Smaszcza. 

I jeszcze Maciej Woźniak - poeta, który całym sercem od lat pomaga 

w organizacji konkursu. Spędził długie godziny na odkopywaniu dokumentacji do 

antologii. Cieszę się, że każde z nich podzieliło się swoimi wspomnieniami na temat 

konkursu.

Litosława Koper

Oddajemy w Wasze ręce wydawnictwo wyjątkowe - antologię Ogólnopolskiego 

Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka. Przez dwadzieścia lat wielu z nas 

miało ogromną przyjemność obserwować jak się zmieniacie, jak razem z Wami 

dojrzewają Wasze wiersze. Czytaliśmy je w corocznie wydawanych od 1997 roku 

tomikach z cyklu Randka z Erato. Zastanawialiśmy się często, jak wielu z Was - 

poetów  pozostanie nimi w dorosłym życiu. Okazało się, że wielu, 

a wystarczającym dowodem niech będzie fakt, że laureatka głównej nagrody 

w I edycji konkursu, kilkunastoletnia wówczas Basia Klicka, w tym roku została 

jurorką konkursu. Historia zatoczyła koło.

Mogę śmiało przyznać, że mamy szczęście do dobrych ludzi. Niezwykłą pomoc 

w publikacji okazała nam Drukarnia SZMYDT, a wydawnictwo powstało z środków 

Urzędu Miasta Płocka. Cieszę się, że są wśród nas ludzie, którym nie jest obca 

dziecięca wrażliwość.

Życzę Państwu, Wam Młodzi Poeci i, nie ukrywam, również sobie jeszcze wielu 

edycji tego konkursu. A Tobie, drogi Czytelniku, miłej lektury…





Gratulujemy jubileuszu młodej Kadrze i Tobie Litosławo, że niesiesz dalej 

tę iskrę poezji w swojej dłoni.

Bywajcie młodzi przyjaciele poeci…”

Roma Ludwicka

Jest rok 1994. Piękny rok – po sukcesie teatru Biała Mandragora w Avignon. 

Przede mną leży zaproszenie do współpracy z francuskim teatrem młodzieżowym 

L'Odysee. Piękny czas dla naszego MDK-u,  Króla Maciusia i Janusza Korczaka. 

Wpada do mnie uradowany naszymi i własnymi sukcesami sekcji badmintona 

serdeczny kolega i przyjaciel z okresu wspólnej pracy w grupie literackiej – Lech 

Franczak, znakomity trener piłki ręcznej, a później badmintona, znany 

w środowisku poeta.

Rozmawialiśmy o tym, że tylu pięknych młodych ludzi pisze wiersze. Trzeba 

znaleźć tych najbardziej utalentowanych i pokazywać ich światu. Wspierać ich 

rozwój. Także pomóc w rozwiązywaniu trudnych problemów, które poruszają 

w poezji. Pochylić się nad ich talentem. Tak zrodził się wiosną 1995 roku 

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka – pedagoga i wychowawcy, 

który widział w dziecku, młodym człowieku tę iskrę, którą należy rozniecić 

i chronić, która pielęgnowana błyśnie radośnie talentem.

Tak się też stało. Co roku, często po raz pierwszy do Płocka, zjeżdżali Ci wybrani, 

których wiersze zachwyciły najbardziej – oryginalnością, świeżością i prawdą. 

Do pracy w jury poprosiliśmy też naszego przyjaciela, krytyka literackiego - 

Waldemara Smaszcza. Dzielnie wspierało nas dotacjami Ministerstwo Edukacji  

i miasto Płock. Jedną z pierwszych laureatek była utalentowana nastolatka 

z Płocka z grupy literackiej Marka Grali - Basia Klicka. Dziś jest cenioną 

humanistką, która ma na swoim koncie między innymi kierownictwo literackie 

wTeatrze Żydowskim Szymona Szurmieja, a teraz została jurorką tego konkursu. 

Z radością obserwowaliśmy też wybuch talentu i popularności także płocczanina, 

Maćka Woźniaka – aktualnie przewodniczącego jury konkursu. 

Woda szumi w potoku,

A mnie zielono i radośnie.

Cieszę się, że nasze kolejne randki z Erato wciąż trwają, a my z Lechem 

Franczakiem podziwiamy Waszą poezję i cieszymy się wiosną. 

“I tak koło się toczy 

Pachnie biały bez
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“Daj, Panie, dzieciom dobrą dolę

daj wysiłkom ich pomoc,

ich trudom błogosławieństwo.

Nie najłatwiejszą prowadź je drogą,

ale najpiękniejszą.”

Młodzieżowy Dom Kultury będzie w roku 2014 obchodził Jubileuszową XX edycję 

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka. Na jego powstanie 

duży wpływ miał sam Patron, który uznawał dziecko za człowieka, za istotę, z którą 

trzeba się liczyć, by umiejętnie i z rozwagą mu pomagać. Znane jest jego 

powiedzenie:

“Dzieci dumne miejcie zamiary,

Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury oraz nauczycielom i instruktorom nie obce 

były wskazania pedagogiczne i wychowawcze Janusza Korczaka. Realizowano je 

w całej pełni. O sukcesach grup muzycznych, plastycznych i recytatorskich było 

głośno w całym kraju. Grupy teatralne dziecięce i młodzieżowe święciły triumfy 

na festiwalach zagranicznych (Francja, Ukraina). Laury sportowe pływaków, 

szachistów, piłkarek ręcznych, piłkarzy nożnych czy badmintonistów, których 

przedstawiciel Michał Łogosz to uczestnik trzech Igrzysk Olimpijskich (Sydney, 

Ateny, Londyn) – dodawały splendoru miastu oraz krajowi.

Aby słowa Janusza Korczaka jeszcze mocniej wprowadzić w życie na jednym 

ze spotkań Rady Rodziców i Dyrekcji zaproponowałem zorganizowanie Krajowego 

Konkursu Poetyckiego im. Janusa Korczaka dla dzieci i młodzieży w celu dalszej 

ich aktywizacji i humanizacji. Ponadto miasto Płock z najstarszą szkołą w Polsce, 

położone nad wiślaną skarpą pachnie poezją. To w tym mieście w roku 1824 

Stanisław Jachowicz, pionier polskiej literatury dziecięcej (poeta i bajkopisarz) 

wydał swoją pierwszą książkę. W mieście nad Wisłą urodził się i mieszkał poeta 

Władysław Broniewski. Tu niezwykle aktywną działalność na niwie kultury 

prowadzi Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Płocki Teatr 

Dramatyczny. Na uwagę zasługują dwa czasopisma literackie o zasięgu krajowym 

– „Gościniec sztuki” i „Znaj”. Z tym ostatnim współpracuje wybitny poeta 

i dramatopisarz Bohdan Urbankowski oraz znany i ceniony krytyk literacki 

Waldemar Smaszcz.

zawsze coś z tego się stanie.”

Modlitwa Janusza Korczaka

górne miejcie marzenia, dążcie do sławy,
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Czytając początkujące wiersze dzieci i młodzieży z różnych regionów naszego 

kraju dało się zauważyć, że ich poezja nie mówi tak samo i to samo, a to może 

cieszyć miłośników poezji. W tyglu słów piszący wybierają słowa właściwe 

i niepowtarzalne. Młodzi stają się reklamą własnych dusz i szukają własnego stylu, 

a ten nie jest na sprzedaż. Ci, którzy go znajdą oraz słowo, co ma leczyć głód ich 

ducha, pozostaną z poezją na dłużej. Są tacy, którzy odnajdują słowa podobne do 

muzyki, a nie do referatowej treści czy gazety i to jest właściwe ich piękno. 

Wówczas poezja przychodzi jak doskonała muzyka. Im uważniej i dłużej się w nią 

wsłuchujemy, to dostrzegamy jej głębię. Są piszący, których porównuję do 

wspinaczy. Pną się w górę coraz wyżej i wyżej. Od czasu do czasu się zatrzymują, 

by spojrzeć za siebie. Widzą przebyty szlak – szmat ziemi nie do zobaczenia 

z dołu. Każdy postój i piękno zachęca do dalszej wspinaczki. Wymienię w tym 

miejscu nazwiska dwóch znanych poetek – Basię Klicką i Anię Dwojnych z Płocka. 

Obie w wieku szkolnym brały udział w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka 

w Płocku i odnosiły w nim znaczące sukcesy. Dziś wydają już własne tomiki i coraz 

pewniej czują się na krajowej niwie poetyckiej. 

Z powyższych powodów w roku 1995 pomysł organizacji Konkursu został przyjęty 

i wprowadzony w czyn. Krytyk literacki Waldemar Smaszcz od początku jest 

jurorem i jednocześnie pisze przedmowę do każdej edycji w wydaniu książkowym. 

Jest on bezsprzecznie największym znawcą płockiego konkursu, który zdobywa 

ogromną popularność i renomę o zasięgu krajowym. Według niego wzrasta liczba 

sięgających po pióro w całym kraju i to już od dziesiątego roku życia. Rośnie 

świadomość młodych uczestników. XVIII edycja Konkursu (Rok Janusza 

Korczaka) cieszyła się bardzo szerokim zainteresowaniem. Wśród ponad tysiąca 

nadesłanych wierszy znalazły się utwory o zaskakującej dojrzałości, zarówno 

wśród starszych, jak i młodszych uczestników. Mnie, jako pomysłodawcy tego 

konkursu, wciąż nurtuje pytanie, czy był potrzebny i wart jest dalszej 

kontynuacji. Z moich obserwacji wynika, że młodzież potrzebuje zarazić innych 

wrażliwością poprzez słowo poetyckie. Ma przed sobą cały świat z morzem 

problemów i wyzwań. Ten świat wchodzi w tego, który próbuje pisać wiersze, 

w jego serce, uczucia, zmysły i przemyślenia. Początkujący poeci pragną ze swych 

obserwacji życiowych ukazać i ocalić dla potomnych pokłady dobra, piękna 

i miłości. Dopóki dzieci i młodzież czytają i piszą wiersze, zło nie opanuje 

ludzkiego serca. Kamienne serca nigdy nie zatriumfują, lecz ogólnoludzka 

wrażliwość. Wierzę, że w dobie globalizacji ze względu na głód słowa, będą 

podejmowane pierwsze próby kreowania naszej rzeczywistości.

str. 8



Coś

Mała słona łza

Jakiś kot pod drzwiami

losu, miauczący.

Zupełnie niepotrzebny

Noc.

jest ze mną.

jak wyrzut sumienia

na policzku Księżyca.

 Basia Klicka

list na stole.

A ja myślę. I coś

Szukamy go wszędzie

bezbronne i niewinne

 Ania Dwojnych

A gdy już trafi

bo nie znalazło w naszym

Odfruwa na zawsze

Pisklę

W słowach, gestach, 

spojrzeniach

sercu

Gniazda

do naszych dłoni

trzepocząc skrzydłami

“Piękno jest sercem w płomieniu

i duszą, porwaną zachwytem

Piękno to wizja, co się jawi, choć zamykasz oczy,

U progu XX-lecia Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka, mogę z całą 

odpowiedzialnością stwierdzić, że na rozwój talentu poetyckiego potrzebny jest 

dom, który oddycha książką, ceni słowo pisane, pielęgnuje mowę polską. Potrzebni 

są i rodzice, którzy patrzą na własne dziecko pod kątem talentów. Trzeba talent 

dostrzec i podkarmiać, w czym mogą pomóc nauczyciele szkolni i w instytucjach 

pozaszkolnych. W takim otoczeniu rodziły się i wrastały talenty Baczyńskiego czy 

Broniewskiego. Ich miłością było piękno, o którym libański poeta Kahil Gibran pisał 

w „Proroku” –

to Pieśń, co dźwięczy, choć zasłonisz uszy […]”

Lech Franczak

Wydaje się, że piękno słowa poetyckiego wyrasta z bogatej i wrażliwej duszy 

piszącego wiersze. Świadczy o tym ilość piszącej młodzieży, a Płock rzeczywiście 

pachnie poezją. Młodzi poeci z całej Polski chętnie tu przyjeżdżają, by także 

zwiedzić dom Władysława Broniewskiego w pobliżu Wisły.

Oto ich pierwsze nagrodzone wiersze z płockiego konkursu:
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Maciej Woźniak

Niechaj ta książeczka służy Państwu jako poetycki wehikuł. Do podróży przez 

dwie dekady własnego, osobistego życia (koniecznie z błędami młodości: poezją, 

miłością, itp.) i przez ostatnie 20 lat historii świata. 

Niektórzy z naszych laureatów są dziś jak postacie ze słowiańskich legend, nie 

wyszuka ich google, nie poda na tacy internet. Ale nie wszyscy. Kliknijcie na Anitę 

Wiśniewską, Joannę Nowak, Konrada Bayera, Marka Kiełpińskiego, a wyskoczą 

dowody, że literatura polska z powodzeniem korzysta z ich poetyckich usług. 

Kliknijcie na Annę Dwojnych, a spłyną na was wręcz wikicytaty. Kliknijcie na Annę 

Fiłoniuk, a zobaczycie, że romantyczna poetka może stać się specjalistką od 

międzynarodowego arbitrażu. Tak czy owak, zrobiło się – jak u Aleksandra 

Dumasa – dwadzieścia lat później. Dzieciaki poszły w dorosłość, nadwiślańskie 

geny powędrowały ku Europie, a to, co swobodnie analogowe, przeistoczyło się 

w skrupulatnie cyfrowe. Barbara Klicka opowiedziała mi kiedyś anegdotę o tym, 

jak to jej komputer, wiedziony digitalną czujnością, pozmieniał (kilkakrotnie, w 

poważnym tekście) nieznany mu zwrot „Janusz Korczak” na słownikowo poprawny 

„Janusz Kurczak”. Po takich historiach wraca tęsknota za czasami, kiedy byliśmy 

mniej bezpieczni, a bardziej zagrożeni przez własne, osobiste błędy. 

20 lat to jednak nie przelewki. Gromadzenie materiałów do jubileuszowego 

wydania tomu uświadomiło mi, że rok 1995 to była inna epoka. Oto człowiek 

renesansu: skanera, internetu i pendrive'a, musiał zanurzyć się w mrokach 

średniowiecza: otwierać zakurzone teczki z manuskryptami, przeglądać księgi 

z rocznikami „Tygodnika Płockiego” albo przeszukiwać strych Młodzieżowego 

Domu Kultury. Ale z drugiej strony, czy to na pewno był mrok, skoro artykuły 

o konkursie literackim zajmowały całą stronę w gazecie, archiwum kwitło tak 

bujnie, zaś laureatka pierwszej edycji później brawurowo weszła nie tylko w świat 

dorosłej literatury, ale i muzyki. No i została jurorką edycji dwudziestej. 

Na początku konkursu wszystko było jeszcze analogowe. Przedtabletowe 

i przedajfonowe. Trochę pogańskie, bo przed otwarciem zachodnich granic 

i przemianą płockiej Petrochemii w koncern Orlen. Ale zobaczcie, jakie świetne 

wiersze pisały zarówno te analogowe, jak i te cyfrowe dzieciaki. Spójrzcie, jaka 

Polska poetów z podstawówek i gimnazjów była długa i szeroka: od Poznania 

i Wrocławia po Złotniki Kujawskie i Białe Błota, od brzmiących dumnie 

Białegostoku i Bydgoszczy po skromne Miastko, od twardej Stalowej Woli 

po słowiańsko miękką Turośń Kościelną, od dalekiego Krakowa do pobliskiego 

Gostynina. Poczytajcie, jakie mieliśmy – na początku i potem, kiedy już weszliśmy 

do Unii i kiedy zaczęli nas podsłuchiwać Amerykanie –  zdolne płockie dziewczyny: 

Ankę Fiłoniuk, Patrycję Suszek, Ankę Karasiewicz, Ankę Dwojnych, Magdę 

Kroczewską i Joaśkę Nowak. Jeszcze ich nie ma w monumentalnych „Dziejach 

Płocka”, ale kto wie, co niesie przyszłość.  
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Wiosna

jak strojne panienki.

w zielone zagramy listkiem.

pójdziemy nad Wisłę

Pójdziemy z tatą do parku.

zabawimy się w chowanego,

Już drzewa ubrały

zielone sukienki.

Będą wyglądały

Jacek Bryk, 7 lat, Oporowo

Nagroda Główna, I konkurs, 1995 rok
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Czasem zajrzy na Olimp, pomacha Zeusowi ręką

Słońce

Myślę, że słońce musi być bardzo zmęczone!

i powróci na ziemię,

by zostawić nadzieję, że jutro znów wzejdzie.

by zostawić wspomnienie swej ognistej twarzy,

Rano pierwsze otwiera oczy,

Patrzy na świat przez leciutką mgiełkę snu.

Odrzuca pierzynę z chmur i ziewając pierwszymi 

promykami,

zaczyna swą wędrówkę po niebie.

by wieczorem schować się za czarnymi kominami miasta,

Nagroda Główna, I konkurs, 1995 rok

Basia Klicka, 14 lat, Płock
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Bajka o miłości

kubeł z zimną wodą.

Kocham, myślę, mówię.

bym mogła o nim mówić.

Nauczono mnie słów,

bym mogła o nim myśleć.

Nad głową zawieszono mi

którego nie znałam.

Dano mi myśli, 

Podarowano mi uczucie,

I Nagroda, II konkurs, 1996 rok

Ania Fiłoniuk, Płock

str. 15



Zupełnie niepotrzebny

A ja myślę. I coś

Mała słona łza

jest ze mną.

losu, miauczący.

Jakiś kot pod drzwiami

Noc.

list na stole.

Coś

jak wyrzut sumienia

na policzku Księżyca.

Barbara Klicka, 15 lat, Płock

I Nagroda, II konkurs, 1996 rok
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rozbieram się do naga

niech odpocznie

sukienka na podłogę

a ty spójrz na mnie

w tym wierszu

***

właśnie piszę wiersz

i powiedz

czy ci się podobam

I Nagroda, III konkurs, 1997 rok

Justyna Gruszczyk, 14 lat



Powiedziano mi dziś rano

jak w puszcze Pandory

zatrzasnąć powieki

że jestem niewiastą…

w głębokiej nocnej ciszy

rzucić ze śmiechem serce

jedwabnie biała

Czarną zasłoną

niewiasty

twarz okryta

i spojrzeć jej w twarz

delikatnie pomarszczona

Tren VII

Chcę umrzeć

zobaczyć oczy śmierci

zamiast sczerniałego obola

zatonąć w rzekach Nilu

Patrycja Suszek, 14 lat

I Nagroda, III konkurs, 1997 rok
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błękitniejące nad miastem.

ze słoi oblicza ich lata,

Mój tata jest pilarzem,

świerkiem pachną mu ręce,

Mój tata zna wszystkie drzewa

Bo w każdym zielonym drzewie

drzewa rosnące w lasach.

Mój tata jest pilarzem!

leśne serce bije pod korą.

oczy ma takie jak niebo,

to on nauczył mnie kochać

Beata Niedźwiedź, 12 lat

I Nagroda, IV konkurs, 1998 rok
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uczniów.

Mój profesor to muzyka

koszula rockowa przesiąknięta dymem spalonych strun

stoi i ugina się pod ciężarem spojrzeń rozkochanych

postura jak stary kontrabas

uśmiech jak przekrzywiony smyczek

głowa jak klucz basowy

palce jednak delikatnie płyną po tafli fortepianu

wzrok miły rozmarzony

Profesor

ruchy lekkie zwiewne jakby tańczył poloneza

salę wypełnia głos piskliwy jak flecik

Justyna Mroczka, 14 lat, Wrocław

I Nagroda, V konkurs, 1999 rok

str. 20



Grzeję myśli przy kominku

Skrywam myśli w pudełku po jogurcie

Czekam aż ktoś zaszyje

***

Odcięli mi prąd

Liczę dni

W wełnianych rękawiczkach

Dziurę w rękawie, by nie było przeciągów

II Nagroda, V konkurs, 1999 rok

Sylwia Wieczeryńska, 14 lat, Białystok
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Parasolka

W trzepot twoich rękawów

Gdy składasz ręce mówiąc amen

Lubię wsłuchiwać się

Lubię słuchać klaskania twych dłoni

 przepraszam

Lubię podsłuchiwać

Gdy unosisz ręce łapiąc krople deszczu –

Twoją modlitwę

Przerywam twoją modlitwę

To nie są Boże łzy

Nagroda, VI konkurs, 2000 rok

Dagmara Walczyk, 15 lat, Poznań
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nawet kamienie mają imiona

a wieczorami odprawiane są modlitwy

pachnące ciepłem wiosennym

w tiulach koronkowych jedwabiach

z błogosławieństwem za zapach

W moim zakątku

gdzieś przy końcu ulicy

za duszę skoszonej trawy

po alejkach przechadzają się panny

***

przylegającej do wyobraźni

staruszki mają uśmiech anioła

zachód słońca

z Biblii ilustrowanej

a kury domowe o rzeczach wielkich

miłości się nie da kupić na wagę

trwa tam ćwierć wieczności

zamknięty jest w butelce na parapecie

pierwszy dzień wiosny

lecz na szczęście

nie nie ma luster kałuża wystarczy

wszystkie lustra są matowe

filozofowie rozmawiają o cenach pomidorów

może trochę mniej

Kalina Błażejowska, 12 lat, Kraków

Nagroda, VI konkurs, 2000 rok
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jakież to diety cudowne

żeby co miesiąc schudnąć?

rozkołysaną anoreksją?

O dniu i nocy

Powiedz mi księżycu,

I czy dobrze ci z taką

stosujesz,

A może grywacie

układam wiersze?

a ja

w karty?

Powiedz mi księżycu,

czy nie nudzisz się czasem,

gdy głaszczesz moje stopy,

zawieszony wysoko

z panem Twardowskim

nie śmiejesz się ze mnie

I czy przypadkiem

w swojej sześciokrotnej lekkości?

Joanna Rasińska, 14 lat, Kraków

II Nagroda, VII konkurs, 2001 rok
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Lustra wszystkie

taflą lustra lekką,

Jestem taflą gładką,

Jestem szybą,

jak we mnie jest wszystko,

przezroczystą szybą

i we mnie są wszyscy,

ja nimi jestem.

co w innych.

widzę,

Kasia Sułkowska, 13 lat, Wieluń

I Nagroda, VII konkurs, 2001 rok
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ludzie chodzą

i mówią tak po prostu:

***

tak mówi mama

na przekór konwaliom w ogrodzie

świat jest zły

mówią tak – myślę –

i babcia…

ale – kiedy

to co robić

żeby nie wierzyć

na przekór zachodom słońca

Anna Karasiewicz, 12 lat, Płock

I Nagroda, VIII konkurs, 2002 rok
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żeby nie zniszczyć cery

pudrowała nosek

odjechała nagle

bała się motyli

wymyślając przemówienia

złotą siateczką uszczelniała okna

siedziała w karocy z dyni

Wiosna

całe dnie siedziała przed lustrem

zasłaniała się białym parasolem

dla swoich wielbicieli

skończył się puder

Anna Szymielewicz, 14 lat, Białe Błota

I Nagroda, VIII konkurs, 2002 rok
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Szafa skrzypnęła kiedyś gdzieś,

Ktoś kiedyś powiedział coś

Kiedyś,

nie dziś…

zaszeleściła suknią,

Pustka teraz tu.

Tęsknota pochowana w szufladach,

stęchły zapach

gołych pustych ścian.

Dom – już nie dom.

Nie ma nic.

Dom

i się śmiał.

Teraz cisza.

szmer drzazg cichy,

podłoga śpiewała też.

I Nagroda, VIII konkurs, 2002 rok

Joanna Kocik, 14 lat, Gostynin
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nie chciałabym się zatrzymać.

i mknę nim prosto do nieba.

nakładam kurtę skórzaną

patrzę daleko przed siebie,

Gdy jestem smutna i sama,

Wtedy wszystko, co było

wsiadam na mego harleya,

w szalonym pędzie przemija,

Chcę uciec

Joanna Kunda, 15 lat, Turośń Kościelna

I Nagroda, VIII konkurs, 2002 rok

str. 29



zajęte

nieodebrane

sygnały

nie ma takiego numeru

serca

łez

międzymiastowego uczucia

cicho płaczących

***

i znów pomyłka

połączenie

nie może być zrealizowane

miłość

II Nagroda, IX konkurs, 2003 rok

Joanna Kocik, 16 lat, Gostynin
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na deski teatru

reżyser wpadł w panikę

***

stracił grunt pod nogami

wpuszczono

wzięli sprawy w swoje ręce

w szóstym dniu

pracy

nad scenografią

bez próby stolikowej

nie było czasu

zaczęli

scenariusz okazał się

nudny

reżyser kiepski

a zdegustowani aktorzy

zmienili bieg akcji

aktorów

a sam

wypędził aktorów

już odwrotu

wiedział że nie ma

został krytykiem

II Nagroda, IX konkurs, 2003 rok

Tomasz Baniak, 16 lat, Kalisz
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 Siostra wiatru i zieleni.

Nadzieja to

Paleta świata składa się z:

Paleta świata

 które kochamy

Miłość to kolor serca,

A życie miesza szarości ze złotem.

 Życia

 Miłości

 Nadziei i z

I Nagroda, IX konkurs, 2003 rok

Ewelina Niedziela, 12 lat, Grójec
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Romantyzm

spotkań

kin, esemesów

bólu

dziurawych kawiarenek

nie znosi pocałunków

ściętych róż

czułych słówek

tęsknot

świec przy kolacji

kocha łzy

brylantów z pierścionkiem

szczęścia

I Nagroda, X konkurs, 2004 rok

Anna Dwojnych, 15 lat, Płock
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usiadło

Kwitnąca jabłoń

przy białej damie

uczepiło się sukni

serce

już miało je w ręku…

z promieniem ku marzeniom biegło

po żółtym dywanie

owinęło nitką zapachu

skończyła się nitka

by nie ulecieć z zachwytu

wypuściło

nocą tańczyło

Agnieszka Lipiec, 16 lat, Białe Błota

III Nagroda, X konkurs, 2004 rok
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mieszka człowiek

Na krańcu świata

co nie depcze trawy

upaja się zapachem rosy

dziękuje Bogu

***

nie nosi biżuterii

za drzewa

wracając

nie liczy pieniędzy.

Gdzieś mieszka ktoś

kto słucha śpiewu ptaków

Rano wychodząc

i wcale diabeł

 nie mówi mu: dobranoc

II Nagroda, XI konkurs, 2005 rok

Bernadetta Zielińska, 15 lat, Skwierzyn
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Zamykam oczy.

Ostatnie blaski wplata.

Ciemno…

Tak, to już ona stoi przede mną,

Zmierzch

Czekałam na nią cały dzień.

Nad horyzontem złota poświata.

Słońce w dal odpływa.

Noc sierpniowa…

Weronika Szwebs, 14 lat, Białe Błota

II Nagroda, XI konkurs, 2005 rok
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Przystanek.

W nocy był mróz.

Autobus cały klekoce

W ciepłej kurtce.

Mój problem?

Drżą, jak w dzikim tańcu,

w błocie i wilgoci.

Czerwone, spękane.

Za poręcz łapią dwie brudne ręce.

Minus dziewięć

którego nie można zatrzymać.

Ja obok.

Nauczyć się geografii…

Drzwi.

Katarzyna Spławska, 15 lat, Poznań

Nagroda, XII konkurs, 2006 rok
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Jest w nich tyle słońca

jak w nas.

Błękitne niebo, wiatr

kolorowe, piękne muszle.

spokoju i ciepła

Fale wyrzucają z morza

***

Dopóki nie przyjdzie sztorm.

tworzą radosną kompozycję

III Nagroda, XIII konkurs, 2007 rok 

Zuzanna Ławrynowicz, 10 lat, Wrocław
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Niebezpowrotna

wróć jeszcze kiedyś

przyszła

musnęła włosy

uśmiech

serce rozkołysała

za siódme morze

przykleiła na twarzy

raz w życiu na śmierć

aż nagle

poszła

i rzekę też siódmą

tak nagle jak się umiera

całkiem nagle

świat jest piękny mówiła

rozum wygoniła

wystawiła język

miłości

Tomasz Gargas, 16 lat, Wielogłowy

III Nagroda, XIII konkurs, 2007 rok 
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***

Jesienią jestem

Siada na czuprynie

Pana na przystanku

I kolorowa jak liść, który

Podobna do szarego nieba

I kapeluszach pań

Myśli wariują szarpane

To nic

Wiruję szczęśliwa jak liść

Lub wszystko się wali

Byleby nie wpaść do kałuży.

Jest radośnie, cudownie

i burzy

wiatrem

Anna Pawłowska, 15 lat, Wrocław

III Nagroda, XIII konkurs, 2007 rok 
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urodzone przez szczęście

bo nie mogę Cię zobaczyć

bo zawsze chciałabym być koło Ciebie

Razem

nasz świat upada bez nas,

ale my zostajemy takie same

 czerwone czereśnie

do końca

złapać białego zająca z niebieskim cylindrem

kwiatków tańczyłyśmy

z deszczem próbowałyśmy rozmawiać

dosolone pechem

zielone liście i żółte słońca

 ze szczyptą szaleństwa

a nocą jest tak zimno i samotnie

szukać odpowiedzi

idealnie podobne

dlatego zasypiam

bo gdy śpimy nie słyszy nas nikt…

 w deszczu malutkich żółtych

dobiec do linii horyzontu i ją namalować

nasz świat zmienia się

I Nagroda, XIV konkurs, 2008 rok 

Klaudia Ciepłucha, 13 lat, Wrocław
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Jednak niezwykły

Zapach ziemi

Woń tak cudowna

Srogi

Wypalony promieniami słońca

Palce zapadają się w przepaściach

Jak zbroczony krwią

Wolna

Tajemniczy smak

Czerwone plamki –

Nieodgadniony

Milczysz

Snem zaklęty

Szorstki

W mej dłoni

W mej dłoni

Taki zwyczajny

Czuję:

Delikatne rysy –

Kamyk

Blizny po szramach głębokich

Kamyk niewielki

Korina Michalska, 16 lat, Gostynin

II Nagroda, XIV konkurs, 2008 rok 
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Patrz czasem w gwiazdy,

Słuchaj uważniej każdej pomyłki telefonicznej,

o którym będziesz śnić latami.

Zapamiętaj te oczy,

***

o które potkniesz się na ulicy.

Uśmiechnij się do nich,

bo stamtąd spadnie twój jedyny anioł,

niech i one o tobie marzą…

który osłodzi ci życie jednym pocałunkiem.

ze słuchawki może wydobyć się głos,

II Nagroda, XIV konkurs, 2008 rok 

Joanna Kłos, Złotniki Kujawskie
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Nie widzi piękna jesieni,

o zwykłej porze,

serce ma

zamienia…

***

Jesień przychodzi jak co roku

deszczem płacze.

A bogini Demeter z żalu

z kamienia…

zielony świat wielobarwny

Joanna Chomińska, 12 lat, Międzyrzec Podlaski

II Nagroda, XIV konkurs, 2008 rok 
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w mowie.

Gdy prawda w przełyku gaśnie.

Gdy normą jest rdza na szczerości.

Jakie to dziwne…

Strasznie.

I trudno, tak trudno przekazać

Gdy słowem krztusi się człowiek

myśl

***

Jakie to dziwne.

II Nagroda, XV konkurs, 2009 rok

Magdalena Kroczewska, 13 lat, Płock
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Skierowanych do ciebie przemyśleń

Z rozwinięciem przychodzą wspomnienia

Napisałam, złożyłam w kopertkę

Swoją treścią której poznać ci nie dano

I spojrzenie mokrymi oczami…

A adresat już poza nami

List z Kawiarni Zawiedzionych

Na serwetce mój pocałunek

Pozostanie we mnie jego treść

Więc wyleję chyba kawę na nią…

Którego nigdy do ciebie nie wyślę

Już nie kocham, a serwetka parzy w palce

Na papierowej serwetce piszę list

Alicja Szolc, 14 lat, Łódź

I Nagroda, XV konkurs, 2009 rok 
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Czy kamienie po prawo nie przebiją

A co jeśli wpadnie,

Nie będzie miała dość siły, talentu, wytrwałości

i nie poranią jej stóp?

W mieście jej głowy myśli stoją na skrzyżowaniu.

Czy kałuże po lewo nie są zbyt duże

I zbyt głębokie do pokonania?

Pytania

Którą drogę wybrać, żeby pozostać sobą?

Krocząc chodnikami miasta jej serca,

A iskrzące się czerwienią duszne powietrze uczuć

Drogą po której idzie większość ludzi?

Nigdy nie poszarzało nudą i zmęczeniem?

Wciąż niezdecydowana,

Który porasta miękka, zielona i monotonna trawa,

Tylko czy to nie będzie za bardzo na skróty?

Bezpieczna ścieżka bez przeszkód,

A wreszcie kogo powinna trzymać za rękę

Tak, aby jego dotyk nigdy nie ostygł,

Zagubiona w wielkich, trudnych

Miastach jej życia.

I utonie?

A może powinna przejść bezpiecznym traktem,

bez satysfakcji z ich pokonania,

Bez spełnienia.

I Nagroda, XVI konkurs, 2010 rok 

Dominika Fenrich, 15 lat, Konin
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o lekarzu pijaku politykach teściowej

zapłaczesz kiedy zapłaczę

mrugniesz kiedy zamrugam

będziesz potrafił myśleć dla mnie

i – tak jak ja – inaczej

znienawidzisz mojego wroga

gdy pożegnasz mnie kiedy wyjdę z domu

kupić bułki wyprowadzić psa do pracy do znajomych

***

miłość to będzie wtedy

uśmiechniesz się kiedy powiem głupi dowcip

Anna Topczewska, 14 lat, Międzyrzec Podlaski

II Nagroda, XVI konkurs, 2010 rok 
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zmywam z twarzy

W lustrze

wieczorem

makijaż codzienności

w fotelu błogiego spokoju

sięgam po pióro

zatopiona

by przejrzeć się

w lustrze swojego wiersza

Lidia Karbowska, 16 lat, Poznań

I Nagroda, XVII konkurs, 2011 rok
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spadną na ziemię ciężkim sznurem

Ameryka

zabłądź w spojrzeniach i dotyku

a piersi pod twoim dotykiem rozkwitną

opadną wodospadem

rozplącz korale wstydu

rozpuść włosy

wytycz nowe szlaki

dotykiem ust lekkim jak skrzydła kolibra

tęczą szeptu

podbij nieznaną ziemię

bądź Kolumbem

II Nagroda, XVII konkurs, 2011 rok

Anita Wiśniewska, 15 lat, Miastko
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Grudzień

dawną wspólną ścieżką

Moje martensy

i… nie chcą się skończyć

umieją cieszyć i kłuć zimnem

są jak nudne filmy

w przedświątecznym szaleństwie

nasza ławka znika pod puchem

słuchając jak gra pod butami mróz

przestały już biegać

Szkoda, że złe dni

Dziś drepczę wolno

ulice wystroiły się na udział

zdziwiona wczesnym

i grudzień zadomowił się w każdym zakątku

Płatki śniegu są jak twoje słowa

zimowym snem miasta

Kinga Włodarczyk, 15 lat, Międzyrzec Podlaski

I Nagroda, XVIII konkurs, 2012 rok
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Kościół św. Floriana

pod kamiennym

wciąż wita

zagubionych

na mnie

jesionce

  na nas

pociemniałej ze starości

Chrystusa

Wśród betonowych pudełek

grzeszników

wciąż czeka

ma twarz promienną

stoi cierpliwie

choć porysowaną

przyjmuje przybyszy

Króla

zmarszczkami

wciąż pociesza

 na ciebie

starzeje się

okiem

a jakże jest gościnny

w drewnianej

mojego stalowego miasta

z uśmiechem

Natalia Rusin, 13 lat, Stalowa Wola

I Nagroda, XVIII konkurs, 2012 rok
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ujarzmiam z tyłu zeszytu

z przyrody

choć szukają spokoju

nieba

z poezji Szymborskiej

Jestem

błękitu

bezimienne myśli

nudnego z niedowiedzy

lubiących bez przymusu

Czy ujrzą światło?

choć pragną dobroci

jedną z tych

zakapturzone złości

Schowane

chowam na dysku twardym

Julia Lewandowska, 13 lat, Stalowa Wola

I Nagroda, XIX konkurs, 2013 rok
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***

(inspirowany obrazem L. Wyczółkowskiego „Wiosna 

w Gościeradzu)

Miłość

przyszła z wiosennym słońcem.

Odsunęła firankę,

byś został.

byś zobaczył mnie od nowa.

Przygotowałam fotel,

A Ty?

Uleciałeś przez otwarte okno mojego serca.

II Nagroda, XIX konkurs, 2013 rok

Dominika Harmacińska, 16 lat, Białe Błota
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Miał stróżem być człowieka

Po tym wybiegu świata

Ani mozolna praca

Na głowie aureola

Posmutniał Bóg Stworzyciel

Pięknego aniołeczka

U ramion dwa skrzydełka

Jak chronić świat od złego

Już nie pobożność siłą

Ochraniać go i kochać

Aż nerwy mu puściły

Stworzyłem znów anioła

Do ludzi podobnego

I modlić się za niego

Ludzki anioł

Przydzielił mu zadanie

I nigdy nie narzekać

Z natury był niemiły

Strofował więc anioła

I przestał go ochraniać

Wymyślił Bóg Stworzyciel

A człowiek jak to człowiek

Już nie był przyjacielem

Więc poszedł sobie anioł

Już nie był do wszystkiego

A jego piękny uśmiech

Widnieje na okładkach

Lecz pycha oraz próżność

A nade wszystko kasa

II Nagroda, XIX konkurs, 2013 rok

Konrad Bayer, 16 lat, Białystok
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Jak więc Ofelio mogłaś wyjść za Hamleta, kiedy czułaś na sobie

Idź do klasztoru,  idź do klasztoru i plugawiły twoją niewinność.

Nic w tobie nie niszczy, nic ci nie zabiera. Tylko cię delikatnie podmywa,

Brudne ręce Hamleta

Ofelio, prąd tego strumyka tak szybko cię zabiera do swojego 

przytulnego mieszkania.

nie ściska, nie pachnie aborcją, nieurodzajem, poronieniem.

serca i obmywała je, gasiła twoje pożary? Nie mogłaś.

Klasztor był bliżej niż myślałaś, Ofelio. Zmyliło cię odbicie w rwącej

rzece, zatraciłaś się w drzewie, które tak ładnie wyglądałoby z twoim

Brudne ręce Hamleta próbowały cię złapać, podwijały sukienkę,

Ona nie pyta czy boli, czy wygodnie, czy nie uwiera. Wchodzi w ciebie

patrzyły tak groźnie, z chorym pożądaniem. Śmiały się, gdy zaczynałaś

chłodnym strumieniem, dotyka policzków, zamyka powieki.

drżeć.

A potem  pluły ci w twarz, podważały twoją czystość, krzyczały

Tak, Ofelio, prościej jest kochać wodę.

obejmuje twoje nogi i czujesz się jak królowa, kiedy unosi cię na rękach.

wodę, kiedy ona tak cię dotykała, kiedy wpływała do komór twojego

Ona nie gryzie, nie wchodzi w ciebie tak gwałtownie i brutalnie.

Nie pyta o rozmiar biustu, nie zaciska rąk na twojej talii, nie mierzy,
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Klasztor był bliżej niż myślałaś, Ofelio. Zmyliło cię odbicie w rwącej

rzece, zatraciłaś się w drzewie, które tak ładnie wyglądałoby z twoim

ciałem.

Tak, Ofelio, prościej jest kochać wodę.

Joanna Nowak, 16 lat, Płock

II Nagroda, XIX konkurs, 2013 rok
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kurz i brud

Dziwne

Buczy

Że mu się jeszcze nie przejadło

Odkurzacz

Że chce jeść 

Wciąż krzyczy

Potem ginie w schowku

i czeka milcząc

I Nagroda, XIX konkurs, 2013 rok

Marek Kiełpiński, 12 lat, Bydgoszcz
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Ania Fiłoniuk, „Bajka o miłości” 15

Barbara Klicka, „Coś” 16

Justyna Gruszczyk, ***(właśnie piszę wiersz) 17

Sylwia Wieczeryńska, ***(Liczę dni) 21

Kalina Błażejowska, ***(W moim zakątku) 23

Roma Ludwicka 5

Maciej Woźniak 11

Patrycja Suszek, „Tren VII” 18

Justyna Mroczka, „Profesor” 20

Joanna Rasińska, „O dniu i nocy” 24

Dagmara Walczyk, „Parasolka” 22

Litosława Koper 3

Lech Franczak 7

Słowa wstępne:

Spis treści

Basia Klicka, „Słońce” 14

Beata Niedźwiedź, „Mój tata jest pilarzem!” 19

Kasia Sułkowska, „Lustra wszystkie” 25

Anna Karasiewicz, ***(ludzie chodzą) 26

Jacek Bryk, „Wiosna” 13

Anna Szymielewicz, „Wiosna” 27

Katarzyna Spławska, „Minus dziewięć” 37

Tomasz Baniak, ***(w szóstym dniu) 31

Weronika Szwebs, „Zmierzch” 36

Bernadetta Zielińska, ***(Na krańcu świata) 35

Zuzanna Ławrynowicz, ***(Fale wyrzucają z morza) 38

Klaudia Ciepłucha, „Razem” 41

Joanna Kłos, ***(Patrz czasem w gwiazdy) 43

Joanna Chomińska, ***(Jesień przychodzi jak co roku) 44

Tomasz Gargas, „Niebezpowrotna” 39

Joanna Kunda, „Chcę uciec” 29

Anna Pawłowska, ***(Jesienią jestem) 40

Korina Michalska, „Kamyk” 42

Magdalena Kroczewska, ***(Jakie to dziwne...) 45

Joanna Kocik, „Dom” 28

Joanna Kocik, ***(połączenie) 30

Ewelina Niedziela, „Paleta świata” 32

Anna Dwojnych, „Romantyzm” 33

Agnieszka Lipiec, „Kwitnąca jabłoń” 34



Anita Wiśniewska, „Ameryka” 50

Anna Topczewska, ***(miłość to będzie wtedy) 48

Kinga Włodarczyk, „Grudzień” 51

Natalia Rusin, „Kościół św. Floriana” 52

Alicja Szolc, „List z Kawiarni Zawiedzionych” 46

Dominika Fenrich, „Pytania” 47

Lidia Karbowska, „W lustrze” 49

Joanna Nowak, „Brudne ręce Hamleta” 56

Dominika Harmacińska, *** (inspirowany obrazem L. Wyczółkowskiego 

Marek Kiełpiński, „Odkurzacz” 58

„Wiosna w Gościeradzu” 54

Julia Lewandowska, „Schowane” 53

Konrad Bayer, „Ludzki anioł” 55




