
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 JUBILEUSZ  

Wojewódzkiego  

Turnieju 

 Artystycznego 

konkurencja poetycka 

 

PRACE LAUREATÓW 

 

 

 

 



 

 

efekt domina 

 

czas odmierzam postojami 

w tym przedziale 

gdzie każdy swoją własną klepie biedę 

a puls zrównuje się z oddechem 

i jak skurcz za skurczem 

wdech i wydech 

i każda kolejna stacja na przestrzał 

tak słońce nastąpi po lunie na niebie 

i łuną zza gór chmur 

przyćmi orszaki latarni 

 

zaś gdy gwiazdy znów zabłysną nad głowami 

starsze o nasze spełnione marzenie 

i przyjdzie mi już wracać do siebie 

po przewróconych klockach domina 

stanę tam gdzie żyć miałem 

na krawędzi 

peronu 

i zamiast pociągu powrotnego 

po raz ostatni poszukam 

twojego wzroku 

 

Arkadiusz Kasperczyk / I miejsce 10 edycja                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istność 
 

Nierealnie rzeczywista 

i choć na wyciągnięcie ręki 

odległa 

Mając za sprzymierzeńca 

jedynie wyobraźnie 

własne zdanie 

ucieka ci jak przez palce 

Przelana przez życie 

pozornie nie używana 

jednak do cna 

zużyta 

Jak gwiazda na niebie 

spełnienie marzeń 

niedoczekanie 

Zgubiona w tłumie 

samotności 

umiera 

Ostatnim tchem istnienia 

woła o pomoc 

czeka 

Na człowieka 

który jednym tchem 

znów popchnie ją do przodu 

lecz uważnie 

Żeby nie wgnieść jej w ziemię 

jak kamień 

nie mający znaczenia 

A poza granicami ludzkiej 

rzeczywistości 

trzyma wszystko przy życiu 

 

 

Beata Dudzińska/ II miejsce 10 edycja 
 



Ujrzałam Cię pierwszy raz 

I zapragnęłam 

Od tego czasu mój zegar stanął 

Próbowałam go naprawić- Bez skutku 

I tak zaczęły  mijać dni, miesiące, lata 

Któregoś dnia krzyknęłam – Basta! 

Tak nie może być! 

Ruszyłam w drogę Zegar ruszył 

Ruszyła się Ziemia 

Życie nabrało sensu 

Uznałam że najwyższy czas 

Jeżeli ujrzałam i zapragnęłam To coś znaczy 

Stanęłam i zauważyłam Cię ponownie 

Ucieszyłeś się 

Spytałam półszeptem o imię – odpowiedziałeś krótko 

Jestem marzeniem - Twoim pragnieniem 

Chciałaś mnie to masz – biegnij dalej 

Pobiegłam 

Ujrzałam znowu- Stało się 

Wypełniło 

Jestem szczęśliwa  

Mam wszystko 

Mam ciebie 

Wioleta Purtak / III miejsce 10 edycja 

 

 

„Odbicie” 

 

Widzę w odbiciu lustra 

oczy zlęknione życiem. 

Nieco rozmarzone 

myślą 

„Jak to jest kochać? 

Czy to boli 

Tak bardzo 

Jak 

Bycie niekochanym?” 

Czasami oczy te 

zasłonięte powiekami 

pogrążone we śnie marzą… 

Marzą o świecie gdzie nie ma bólu 

gdzie miłość nie rani 

a świat nie ogłusza swym wiecznym wrzaskiem żalu. 

Wzrok ten błękitny 

czy jak lód, 

a może niebo? 

Nie wiem. 

Co ważne, a wiem to na pewno 

w odbiciu tych oczu widzę 

studnię bólu 

bez dna. 

I jakie jest moje zadziwienie 

jakie zaskoczenie 

gdy pomyślę,  

że to udręczone 

choć rozmarzone 

spojrzenie 

należy 

do mnie. 

 

Angelika Warska/ wyróżnienie 10 edycja 
 



 

Chcemy po nie sięgnąć 

ale brakuje nam 

metrów 

więc zaliczamy przedziały 

lat 

śnimy w kolorach 

nie przewidując strat 

i płaczemy 

gdy kończy się 

czas 

całe życie konstruujemy tak 

by zatopić 

skaleczone dłonie 

w upragnionym 

    Milena Malek/ wyróżnienie 10 edycja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Stoi moje marzenie w jednym pokoju ze mną. 

ma aksamitne włosy. 

mieć marzenie obok to trudna rzecz. 

ono tak ma, ze raz jest, a zaraz go nie ma. 

patrzy na mnie, gdy niewinnie siedzimy w tłumie ludzi. 

 

Nie mówię im zbyt dużo o Nim. 

Dalej stoimy w jednym pokoju. 

Tak! Ja i moje marzenie. 

Iga Gościniak / wyróżnienie 10 edycja 
 
 
 

Kolor uczuć 

Wciąż wzbiera się we mnie kolor, jak morze. 

Gwiazdy świecą identycznie intensywnie, nieostrożnie. 

Jaką rozkoszą jest oglądać bezbożnie. 

Wszystko jest niebieskie 

Jego głos, jego ruch. 

Ta niebieska poświata, która prześladuje mnie w snach. 

Za oknem niebo niczym płótno czeka na moją barwę. 

Cóż da moim wargom, gdy nie mogą poznać smaku. 

Akwamaryn, cyjan, szafir. 

Błądzę w kobalcie nocy, strącana coraz niżej. 

A czas w moim zegarku się cofa szybciej. 

Do końca bić się będę z dymem. 

Wszystko jest niebieskie. 

Jego sny, które wchodzą głęboko we mnie. 

Nagle ocknęłam się, bo okazałeś się być czymś ważnym. 

Czuję, że mogę wierzyć w ciebie bezprzytomnie. 

 
Beata Skop/ II miejsce 9 edycja 

 
 
 
 



 

Sen 

Mogę być piękny i okropny. 

Mogę być dobry i zły. 

Mogę być smutny i szczęśliwy. 

Mogę być, ale może mnie nie być. 

Mogę być kolorowy, jak i czarno-biały. 

Jestem realistyczny, lecz nieprawdziwy. 

Jestem nieprzewidywalny. 

Jestem odskocznią. 

Jestem kolorem w ciemności. 

Czym jesteś starszy, tym mniej Ci mnie zostało. 

Już wiesz czym jestem? 

 

Martyna Żołubak/ I miejsce 9 edycja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horyzont 

 

By odkryć nieodkryte, taki los człowieka, 

Chce lepiej poznać co za horyzontem czeka, 

Ciekawość jego chorobą, siłą i głodem, 

Zrodzoną przez horyzont jest klęski powodem. 

  

Horyzont marzeń kolebka i popioły, 

Jak pocałunek łączy dwa skrajne żywioły, 

Co dążą do siebie lecz spotkać się nie mogą, 

A spotkać się mogą jedyną tylko drogą. 

 

Dwie skrajności, dwie odmienne majaczą mary, 

Niebo lekkie, łagodne Atlasa ciężary, 

Z ziemią ciężką, piekielnych czeluści pokrywą, 

W jednym uścisku, razem choć osobno żyją. 

 

Oddala się, ucieka nieuchwytna strzała, 

Ta co w dali majaczy niczym linia biała, 

Niczym Bóg, niczym nimfa, swe kształty wciąż zmienia, 

Raz jest ostry, łagodny, podobny do cienia, 

 

Który gdy tylko światło innym blaskiem błyśnie, 

Raz widoczny, raz blady, nocą jak czar pryśnie, 

Aż oko dosięgnąć nie może choćby chciało, 

A chce tego nie tylko wzrok, ale i ciało. 

 

Dusza się wyrywa już w jego stronę bieży, 

Lecz on nieuchwytny, za nim kolejny się szerzy, 

A za nim jeszcze jeden, choć inny, odmienny, 

Lecz równie ciekawy i wzywa… 

 

Iza Stępień/ I miejsce 8 edycja  

 



Marzenie… 

Słyszałem: mierz wysoko, 

marzenie mieć - to twój cel. 

Bo bez marzenia, ani rusz. 

Nie dojdziesz daleko, o nie! 

Gdy byłem dzieckiem, marzenie miałem, 

rysować  

boa zamknięte 

boa otwarte. 

To było marzenie, to był mój cel. 

Gdy byłem mały, marzenie miałem, 

by architektem zostać, i już. 

Lecz porzuciłem marzenie swoje, 

bo rzeczywistość rozczarowuje, 

tak jest. 

Marzenie -  marzeniem 

a ja tylko chciałem,  

od zawsze chciałem 

szczęśliwym być. 

Nie wiem, dlaczego 

plan swój porzucam 

zbaczając z drogi, którą chcę iść. 

Widzę tych ludzi,  

co żyją na niby, 

i mówią tylko: tak musi być. 

A ja tak nie chcę, 

wpisać się w formę! 

Ja chcę żyć, po prostu,  

Tak, ja chcę w końcu żyć! 

 

Wiktor Strachota-Gorzycki/ wyróżnienie 10 edycja 

 
 

„Noc” 

      
Obawa przed stratą własnego jestestwa 
I noc mroczna, głucha, a sen nie nadchodzi 
Myślami odchodzę do swojego królestwa 
A ciemność w odejściu tym mi nie przeszkodzi. 
 
I w tłumie samotność, i zgiełk pośród ciszy 
A na sen wciąż nadzieja powraca uparcie 
I w głowie ktoś szeleści, jak gromada myszy 
Które co wieczór się kłócą zażarcie. 
 
Wreszcie zasypiam i z ulgą oddycham 
A myszy chyba ktoś wreszcie uciszył 
Bo wokół cisza, nikogo nie słychać 
Naprawdę nikogo oprócz tej ciszy. 
 

 

   Monika Górnik/ III miejsce 9 edycja 



 
Ten telewizor przewija sceny 

z filmu dokumentalnego 

na fabularny 

gdzie wszędzie jestem aktorką pierwszego planu 

moi dawni znajomi nie są dawni 

przeszłość rządzi teraźniejszością 

miłość życia zna moje pragnienia 

jak ona to robi? 

nauczyła się czytać w myślach? 

samochód podjechał na plażę 

czuję jak dotyka mnie  

wiatr 

nagle do mnie dociera... 

prowadził się sam? 

Reżyserze, coś jest zdecydowanie 

nie tak 

mogłam umrzeć! 

...i znajduję się 

w opuszczonym mieście 

zjawy zrzucają prześcieradła 

u mych bosych stóp 

co to za animacja 

Reżyserze? 

narasta we mnie strach, więc 

biegnę 

i biegnę  

przez las 

docieram do pokoju 

nareszcie schowam się 

pod kołdrę 

tutaj opanuję drżenia 

Reżyserze, 

czy teraz gramy scenę wybudzenia? 

Milena Malek/ wyróżnienie 9 edycja 

 

 

Sen 

 

Wchodzę w trans, gubiąc podświadomość i harmonię. 

Zaburzasz czasoprzestrzeń. 

Twoje oczy - głupie, szalone, topię się w nich. 

Trzeszczące powieki karmiące głód, nie są w stanie mnie uchronić. 

Czasem tańczę na wietrze, czasem tańczysz mi w głowie. 

Nie otwieraj okna. Już wystarczająco zimno... 

Dreszcze na ciele stały się muzyką... 

Odchodzisz? Pajac, nienawidzę cię! 

Uczucia mną szarpią jak ty struny swojej gitary. 

Nie budź mnie Chcę śnić wieki. 

 

              Zuzanna Ociepa/wyróżnienie 9 edycja 

 

 

 

 

 



Koniec podróży 

Murowana stoi gospoda. Murowany stoi dom. 

 Murowana jest piwnica z zębami z czarnych krat.                                                                                          

Szary jest murarz, utytłany w tynku rakarz, 

 – stoi i muruje, zza muru wygląda twarz.  

 

Jednolity wyraz, obojętny i zgasły. 

Zza muru drapią palce, na szczurzych ramionach, 

Wypłowiały nosi łach o obdartych rękawach. 

Wiek:     14 lat i 3 miesiące 

Imię:    Joanna Kowalska,  

Rodzice:    Alojzy i Machena,  

Zamieszkały(a) w:    Warszawie,  

Kolor oczu:   Szary,  

Numer identyfikacyjny:  390901450902, 

Blady Herod patrzy obojętnie na liczby, pociąga pędzlem systematycznie 

zamazując kolejne dane osobowe. Dziewczynka patrzy na wolne ruchy 

pędzla, na mętny wzrok murarza. 

Potem na kolejne, zakrywające coraz to mniejszy snop światła, cegły.  

Kolejne oczy znikają w wąskich szparach. 

Kolejne twarze dziewczynek z peselem 390901450902. 

Gad Artur/ II miejsce 8 edycja 

 

  "RADY" 

 

W pewnym kraju na krańcach świata, 

mieszkała rodzina: córeczka, mama i tata. 

Tato poważny, mądry, stateczny, 

tak mówił do swojej córeczki: 

"Bądź w życiu mądra, dobra, sprawiedliwa, 

bo życie jak czas szybko upływa." 

Lecz jednej rady zapomniał jej dać; 

nie nauczył dziewczynki jak kochać świat. 

Kochać ludzi, zwierzęta, rośliny, 

w ciężkich życia chwilach robić wesołe miny. 

I chociaż córeczka była dobra i miła, 

nigdy szczęśliwą dziewczynką nie była. 

Morał z mego wierszyka jest taki: 

bądź dobry, mądry, sprawiedliwy, 

ale przede wszystkim kochaj przyrodę, 

ludzi i bądź dla nich  życzliwy. 

   

Anna Słodczyk/  II miejsce 7 edycja 

 

 

 

 

 



  
Życzenie kraju  
  
  

Jest coś, co każe Ci nas kochać. 
Tego Ci życzę. 

  
Jest coś, co każe Ci trwać na wieki. 
Tego Ci życzę. 

  
Jest coś, co każe Ci nie na próżno walczyć. 
Tego Ci życzę. 

  
Zanurzona w jeziorze marzeń spełniamy Twoją wolę. 
Zniszczyć Ciebie nigdy nie pozwolę! 
Okryci płaszczem pogardy przed laty. 
Swej miłości do Ciebie nie dzielimy na raty. 

  
Waleczna, silna niczym tur. 
Oni byli, walczyli, stali i bronili Cię jak mur. 

  
Powstałaś piękniejsza niż byłaś poprzednio. 
Teraz dbamy o Ciebie odpowiednio. 

  
Niczym taflą lodu nieskruszoną twarzą, bladą. 
Na wieki w Twe serce przybyli, nie martwiąc się zagładą. 

  
Będą z Tobą zawsze. 
Będą tak blisko. 

  
Tego Ci życzę. 
Moja Ojczyzno. 

Dominika Glosz/ I miejsce 7 edycja 
 

 

 

 

Nie jestem 
 
Chyba nie jestem straceńcem, choć nie mnie to oceniać 
Na pewno bywam odmieńcem, którego dźwiga ziemia 
Wiem jedno to serce daje nam ułudny temat 
Bo w sedno trafia przekaz wciąż mówiący o życzeniach 
 
Wciąż krzyczący o spełnieniach, krzyżyk na to społeczeństwo 
Nie jestem jednym z tych, co w dążeniach nowe piekło 
Tworzą ślepo, wciąż na przekór sumienia zmienili w beton 
Wiodą lekko życie w getto istnienia zaznając ździebko 
 
I nadal ten ton wybija rytm we mnie na przekór 
Brednie, głos tysiąca wieków 
W noce i we dnie człowiek - kłos z wiatrem się gnie 
Nie sięgniesz po wiedzę, może Monet błądził we mgle 
 
Malując tęcze nad nieboskłonem zdarzeń 
Angażując ręce, tworząc płonące witraże 
Nie wiedział, nie mają marzeń, ciągle pragną tylko więcej 
W zamian popadają w nędzę dźwigając życia bagaże 
 

 
Mateusz Warmuz/ II miejsce 6 edycja 

 

 

 

 



 

Łzy Nocą 
 

Granatowe niebo płacze deszczem 

By nie pęknąć z bólu 

Dom zasypia psy warczą 

Wciśnięta w półmrok pokoju 

Czekam na świt 

O świcie powoli przecieram oczy 

Wyłączam budzik 

Może dziś wszystko się zmieni 

Kubierska Natalia/ 3 miejsce 6 edycja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Inna"  
  
dziś nie pomaluję się jak zwykle 
nie pościelę łóżka 
nie umyję dłoni 
  
nie wypiję kawy 
nie napiszę do Ciebie 
nie będę oddychać 
  
wepnę we włosy pióro pawia 
opatulę białym prześcieradłem 
wezmę ze sobą Misia 
usiądę na ławce 
  
wnet zapomnisz 
nie będziesz nic czuł 
cofniesz się w przód? 
  
obudzę się pokochana 
zmieniona? 
niezupełnie taka sama 
trochę inna 
  
przecież sam tego chciałeś 
pamiętaj 

 

Natalia Czajkowska/ wyróżnienie 6 edycja 

 

 


