
Wigierskie opowieści 

Spacerując raz nad Wigrami znalazłam kamyk niewielki. 

Kamień mnie zaciekawił, chociaż szukałam muszelki. 

Nie był to piękny kamyczek i nie był nawet zielony, 

ot, zwykły kawałek skały, odrobinę już wyszczerbiony. 

A jednak mam go w ręce i głaszczę brzegi chropawe. 

Może za czułość, w podzięce, opowie mi rzeczy ciekawe? 

Przyłożyłam kamyk do ucha – ciekawość zaletą czy winą? 

„Niech teraz słucha, niech słucha…” i szept cichutki popłynął. 

Opowiadał mi kamień ten dziwny o puszczy prastarej, zielonej, 

o tym, że Wigry kocha, o mewie zawsze zdziwionej. 

I o łabędziu niemym, i o pięknej dziewczynie… 

Zakochał się w niej kameduła. Wigryna jej było na imię. 

Mgła podniosła się z trzciny, rosa liście zmoczyła. 

Wciągnęły mnie losy dziewczyny, opowieść zauroczyła. 

A później coś jeszcze szeptał o Barnabie i diable, 

i skąd sieja się wzięła, tak z dnia nadzień i nagle. 

Płynęły, płynęły słowa, nie w głowie mi już muszelki. 

Taki czar skrywał w sobie ten kamyk szary, niewielki. 

Jezioro noc otoczyła, gwiazdami sypnęła z wora. 

Nie wzięłam kamyk do domu, został nad brzegiem jeziora. 

Augustyna (I miejsce w kategorii poezja – osoby dorosłe) 

  



Fatum pisarza 

Zaadoptuj słowo 

Ujarzmij te małe, rozkapryszone bydlę. 

Otocz opieką 

Wlej odrobinę znaczenia w jego 

Puste na razie serce 

Posyp garścią artyzmu 

Zasiej ziarno posłuszeństwa 

Nigdy na odwrót. 

A kiedy będziesz już u końca 

Rzeźbienia w nim odpowiedzialności 

Zniknie. 

Odkryło swoją istotę. 

Ale nie wylewaj łez 

Bo spotkacie się kiedyś 

Tyle, że w innych okolicznościach 

Kiedy zerkając z góry 

Zobaczysz je wśród braci i sióstr 

Kłócących się o poprawki do twojej 

Mowy pożegnalnej 

Emili Elizabeth (I miejsce w kategorii poezja – szkoły średnie) 

  



Słowa 

niektóre z nich 

gdy im się uważniej przyjrzeć 

odkrywają 

swoje inne 

drugie znaczenia 

wtedy te nawet najbardziej serdeczne 

na przykład 

krewni 

albo 

Zbigniew 

zaczynają brzmieć zgoła inaczej 

a nawet 

broczą krwią 

przeczą nadziei 

budzą gniew 

nie dziwcie się więc 

że trochę się boję 

słowa na  

m 

bo wiem 

że 

że je też 

można przeczytać 

uważniej 

Sonia (I miejsce w kategorii poezja – szkoły podstawowe) 

  



Uliczka 

 To jest krótka uliczka, jedna z wielu, w cichym miejscu, gdzie codzienność wielkiego 

miasta jest gdzie z boku, ale jedynie co ją wyróżnia to miejskie latarnie. Ktoś dawniej je 

nazwał pastorałami i tak już zostało. Gdy w takim miejscu przychodzi się na świat, to od razu 

jest się tkniętym melancholią i zadumą. Nieśpieszny tryb życia tylko pomaga udzielać się 

towarzysko dzieciom jak i dorosłym. Uporządkowany i trochę nudny dzień, przewidywalny 

do bólu. 

 Czasem trochę hałasu robił człowiek z wielkim kołem i ostrzałką, który chodził 

i krzyczał, zachwalając swoje umiejętności w ostrzeniu noży, nożyczek i innych ostrych 

przedmiotów, pani sprzedająca jagody i wiśnie i oczywiście dzieciarnia, która po podwórkach 

i na środku ulicy biegała z fajerką podtrzymywaną zakrzywionym drutem lub kręciła 

biodrami hula – hop amatorów piłki, berka i ciuciubabki nie brakowało, więc wrzask był 

potężny. 

 Pewnego razu zostałem zaprowadzony na górę do sąsiadki/ jako żeby pójść do szkoły 

brakowało mi parę lat/ i mama powiedziała: 

- Synku, to jest pani, która będzie się tobą opiekować, gdy nas nie będzie w domu. 

Miła starsza pani okazała się być cudownym człowiekiem, co prawda miała wadę słuchu, 

ale pokonaliśmy tę barierę, po prostu mówiłem bardzo głośno, poza tym niania okazała się 

kinomanką i wielbicielka książek. Zabierała mnie do kina w każdy wolny czas, Chaplin, 

Keaton i filmy z nimi towarzyszyły mi przez całe dzieciństwo. 

 A na ulicy nic się nie zmieniło. 

 Gdyby porównać sytuację sprzed wojny, to tylko na gorsze. Sypiące się tynki z kiedyś 

eleganckich domów leżały wokół, nikt ich nie sprzątał, bo to nie moje, zadeptywane trawniki, 

coraz bardziej nieprzejezdna ulica, wszystko to dopełniało obraz zniszczeń i zaniechań. 

 Dopiero zacząłem to dostrzegać, jak już trochę dorosłem, ale przedtem kto by sobie 

głowę zawracał, tyle było wspaniałych zabaw, spacerów, człowiek na nic innego nie zwracał 

uwagi. Starsi traktowali młodszych w rozmowie prawie jak równych sobie. Z całym 

szacunkiem i powagą przez co niektórzy nabrali przekonania o swojej mądrości 

i nieomylności. Skutki bywały różne. 

 Największą atrakcją były jednak spacery po całym dużym mieście i wypady 

do cukierni na rurki z kremem, wuzetki i oranżadę. Na takie wyjścia cieszyliśmy się oboje, 

można powiedzieć, że z tego tak szybko nie wyrastamy, zawsze będziemy o tym pamiętać. 

 Z sentymentem wspominam wspólne chodzenie po miejscach historycznych 

i słuchanie niani, która była ich świadkiem, a niekiedy ich aktywną uczestniczką, tak pięknie 



opowiadała, że długo w nocy nie mogłem zasnąć przeżywając to tak jakbym to ja był ich 

uczestnikiem. Tak minęły cztery lata, bez trosk, w poczuciu szczęśliwości i pewności że nic 

się nie zmieni i zawsze tak będzie. 

 Przyszedł jednak czas, trzeba było pójść do szkoły, skończyły się lata beztroski. 

 Wyprowadziliśmy się w inne miejsce. Z niania nie straciłem kontaktu. Ona już była 

staruszką i teraz ja jej pomagałem. A teraz jest zima i patrzę w okno, do dziś widzę 

i przypominam sobie jak w świetle starych pastorałek krążyły białe płatki śniegu, a wokół 

była cisza, melancholia i zaduma. 

Wieńczysław Nieszczególny (I miejsce w kategorii proza – osoby dorosłe) 

  



Mentalność liścia 

Październik był piękny… Drzewa przyozdobione całą feerią barw delikatnie kołysały 

się na wietrze, trawa, niedawno soczyście zielona od wiosennej witalności, teraz usłana była 

kolorowymi liśćmi, w których bawiły się dzieci i, w szaleńczej gonitwie za wiewiórkami, 

biegały psy. Co uważniejszy słuchacz mógł z szumu miasta wyłuskać jeszcze świergot ptaka, 

któremu nieśpieszno było odlatywać z Polski do ciepłych krajów – wolał bowiem wygrzewać 

się w rodzimym słońcu, którego doceniany jest każdy promień. Ludzie, korzystając z wolnych 

godzin popołudniowych, spacerowali leniwie, zwracając twarze ku niebu, rozkoszując się 

każdą sekundą za świeżym, rześkim powietrzu. Spokój wypełniał cały skwer, przyroda 

harmonijnie współgrała z mieszkańcami miasta i nikt nie chciał zaburzać tego układu. 

Obserwowałem to wszystko z wysokości klonu wyrastającego dumnie przy parkowej 

fontannie, rozpościerającego swoje gałęzie na całą szerokość alejki tak, by w parne lato 

dawać przechodniom przyjemny cień, a zimą tworzyć romantyczne tło przyprószonym 

śniegiem konarami, skrzypiącymi na lekkich porywach wiatru, z których zwisają misterne 

sopelki lodu błyszczące w żółtym świetle latarń… Nie żebym kiedykolwiek widział te sopelki 

– w końcu jestem tylko liściem, a moje istnienie nie trwa dłużej od ciepłej wiosennej pory, 

pełnej radości i nowego życia – do burych, smutnych dni listopada, kiedy to żaden z nas nie 

jest w stanie walczyć z przejmującym zimnem i, poddając się, powoli opada w dół. 

Tę historię o sopelkach lodu i innych zimowych zjawiskach po prostu podsłuchałem któregoś 

dnia. Może i niektórzy uważają mnie za wścibskiego, ale słuchanie, w tym także 

podsłuchiwanie, to moja pasja – nie czułbym się sobą, gdybym, wisząc tak nad głowami 

ludzi, nie starał się odkrywać kawałka ich historii, przysłuchać się wypowiadanym przez nich 

zdaniom, obserwować grymasów wypisujących się na ich twarzach, dostrzegać niewidoczne 

dla innych gesty świadczące o ich indywidualnych, niepowtarzalnym temperamencie 

i kruchym usposobieniu. Jednakże, mimo tego iż nie jestem człowiekiem – nie mam kończyn, 

nie mogę się poruszać, mówić, oddychać i jestem na tym świecie tylko parę miesięcy – to 

nigdy Wam, ludziom, nie zazdrościłem – życie przysparza Wam dużo cierpienia, stawia Was 

przed trudnymi wyborami, każe wybierać pomiędzy rozumem a głosem serc, uzależnia Was 

od innych ludzi, przez co, mimo zagwarantowanej w konstytucji wolności – wcale wolni nie 

jesteście, a los… („O losie, losie, losie (…)” – cytując za Szekspirowską Julią) bawi się Wami 

jak marionetkami w teatrze lalek, nie zważając na konsekwencje i wasze własne, osobiste 

plany na niepewną przyszłość. Jesteście bardzo kruchymi istotami, a wasza kruchość wynika 

z braku kontroli nad własnym życiem, bo i jak macie nad nim zapanować, skoro wszystko 

potoczy się zupełnie nie tak, jak byście chcieli? Podobnie było z pewnym sędziwym 



małżeństwem, które codziennie, opierając się na sobie nawzajem, przechodziło powolnym, 

dostojnym krokiem przez park. To właśnie od nich usłyszałem historię o zimowej scenerii 

tego miejsca, opowiedzianą tak barwnie i obrazowo, że bez trudu mogłem ją sobie wyobrazić. 

Przyzwyczaiłem się do codziennego widoku tych dwojga, stanowili przyjemną rutynę moich 

monotonnych dni, a ich wypowiedziane na głos wspomnienia z przeszłości dały im wiele 

cennych życiowych nauk. Z ich doświadczenia, dźwiganego przez tyle lat na kruchych 

barkach, wywnioskowałem, co tak naprawdę znaczy zmierzyć się z samym sobą, ze swoimi 

słabościami, co to znaczy zboczyć z obranego kursu, a następnie odważnie, z podniesioną 

głową na niego powrócić – ich życie nigdy nie było łatwe – urodzili się w złym 

dziesięcioleciu, wychowani w czasach okupacji, kiedy to wojna i śmierć stawały się 

codziennością, dojrzewali i dorastali, wiedząc, jaką cenę trzeba było ponieść za bycie 

wiernym swemu pochodzeniu, jako młodzi, dorośli ludzie w imię partii musieli wyrzekać się 

swoich ideałów – mimo to wraz z innym dzielnie sprzeciwiali się władzy i walczyli 

z polityką, która bez skrupułów wchodziła obywatelom do domów. Wspólnie przetrwali i ten 

okres, okres cenzury, represji, ujednolicania społeczeństwa, okres buntu i pałowania przez 

milicję, okres dymu, krwi i łez przelanych za wolność słowa i sumienia. Razem byli w stanie 

znieść wszystko, nawzajem wspierając się, kiedy wiedzieli, jak mało sił im pozostało, a jak 

dużo świeżych ran musiało się zabliźnić na ciałach i w sercach. W okresie, gdy nie wiadomo 

było, komu naprawdę można ofiarować swoje zaufanie – zaufali sobie, przyrzekając przed 

Bogiem w sakramencie małżeństwa wierność i uczciwość, i opokę aż do śmierci. W nigdy, 

choćby sztormy życia za wszelką cenę starały się ich rozdzielić, nie złamali danego im słowa 

– bo dana obietnica była wtedy największą, najpiękniejszą i najszlachetniejszą wartością. 

Poznałem ich pewnego rześkiego wiosennego dnia, kiedy to nie wszystkie liście 

rozwinęły się ku słońcu z pączków, a temperatura nadal nie rozpieszczała. Nie spacerowali 

sami – starsza pani rozdzielała dwóm dziewczynkom orzechy z paczki, a te szczęśliwe biegły, 

by zanosić je głodnym po zimie wiewiórkom. Pan zaś trzymał na krótkiej smyczy kudłatego 

spaniela o błyszczących, dużych, czarnych oczach i bardzo ruchliwym ogonie – z daleka 

widać było, że psiak również nie był pierwszej młodości, zamiast ganiać za wszechobecnymi 

wiewiórkami, wiernie stróżował u boku swoich właścicieli. Zmarznięta jeszcze ziemia 

skrzypiała pod stopami spacerowiczów. Zmęczone wczesnowiosenną przechadzka 

małżeństwo usiadło wygodnie na stojącej naprzeciwko wyłącznej fontanny ławce. 

Założywszy nogę na nogę, starszy pan otworzył nowe wydanie gazety, a starsza pani oparła 

mu głowę na ramieniu i z radosnym, spokojnym uśmiechem przyglądała się biegającym 

wkoło drzew dziewczynkom. Spaniel również skorzystał z możliwości odpoczynku i ociężale 

umościł się u stóp swojego właściciela. Ta chwila, w której cała trójka zastygła w bezruchu, 



siedząc na zielonej, kutej trawie – wyglądała jak zdjęcie z pocztówki. Spokój, miłość 

i spełnienie. Kwintesencja życia. 

Tak jak już wspomniałem, widywałem ich codziennie, raz w towarzystwie wnuczek 

i psa, raz samotnych, czasami skorych do rozmów, innym razem cichych, oddających się 

przemyśleniom. Stali się moimi ulubionymi gośćmi w parku. Ich postacie przepełniał jakiś 

wewnętrzny spokój, który udzielał się wszystkim przebywającym w ich obecności. Te drobne 

gesty, gdy pani strzepywała maleńki paproszek z płaszcza swojego męża, zapinała mu 

trzęsącymi się dłońmi rozpięty przez przypadek guzik w marynarce, lub gdy ten zakładam jej 

jakiś niesforny kosmyk siwych włosów za ucho, z którego zwisały złote, wiekowe zapewne 

kolczyki – potrafiły rozgrzać każde serce – była w tym bowiem czysta dobroć i bezgraniczne 

przywiązanie, całkowita bezinteresowność, oddanie i miłość. 

Któregoś dnia przyszła sama pani. To musiał być początek września, ponieważ nie 

widywałem już tak wielu dzieci bawiących się wokół drzew i rabat z kwiatami. Nieopodal 

małej, drewnianej altanki usytuowanej w cieniu dwóch kasztanowców siedziała młoda 

kobieta. Płakała, zakrywając twarz dłońmi. Gdy myślałem później o tym zdarzeniu, było mi 

głupio, że sam, zafascynowany snopami światła przebijającymi się przez gałęzie drzew, nie 

zwróciłem uwagi na tę smutna postać zalewająca się w samotności łzami. Staruszka, opierając 

się na drewnianej lasce, nie zaś, jak do tej pory, na ramieniu swojego małżonka, podeszła do 

kobiety. Szok. Odmalowany na twarzy zapłakanej, nie zbił jej z tropu. Z lekkim trudem, lecz 

wciąż z naturalną gracją, usiadła obok i przykryła jej dłoń swoją. Długo rozmawiały. Po 

pewnym czasie w altance została tylko starsza pani, a gdy ostatnie promienie zachodzącego 

słońca skryły się za horyzontem, i jej już nie było. Od tamtego czasu widywałem kobietę 

z altanki jeszcze kilkukrotnie, gdy wraz z wysokim mężczyzną przemierzała leniwym 

krokiem aleje parku. Starszej pani już nie zobaczyłem. Zdawało mi się któregoś dnia, że wraz 

z mężem zmierzają w kierunku fontanny, lecz mglisty obraz szybko tracił swój kształt i znikł. 

I tak nastał październik, liście coraz szybciej znikały z gałęzi drzew, wiatr wiał coraz mocniej, 

ciemność szybciej przychodziła i później znikała, jedynie latarnie załamywały jesienny mrok. 

Nastał czas zadumy, refleksji, czas, gdy liczy się najdrobniejszy uśmiech, czy sympatyczny 

gest, by ogrzać przejmujące, ogarniające cały kraj zimno. Miejski park nie przypominał już 

miejsca, gdzie chętnie przychodzi się, gdy ma się trochę wolnego czasu, miejsca, gdzie na 

skrawku natury w samym środku zgiełku, szumu i pędu miasta, można znaleźć ukojenie, 

uspokoić myśli i przez chwilę zatracić się w harmonii przyrody. Nie jest mi więc żal żegnać 

się z tym pięknym, choć dziwnym, nie do końca zrozumiałym światem. Dziś był ostatnie 

piękny październikowy dzień. Zerwałem się z przytrzymującej mnie gałęzi i spokojnie, 

ruchem wirowym opadałem w dół. Wkoło mnie obracał się cały mój świat. Wszystkie 



wspomnienia. Byłem z nich dumny – nie wiem, czy którykolwiek liść mógłby pochwalić się 

takimi wspomnieniami, jakie ja zgromadziłem. Żegnając się z tym światem, byłem bogaty 

w ogromną życiową wiedzę, którą zdobyłem od zwykłych, jak mogłoby się Wam wydawać, 

ludzi – każdy z nich miał bowiem własną, niepowtarzalną historię i zasługiwał na szacunek za 

sam fakt, że co dzień mierzył się ze swym niełatwym istnieniem i walczył o siebie oraz 

swoich bliskich. Świat przestał wirować, a ja leżałem w towarzystwie innych opadłych liści… 

Apom (I miejsce w kategorii proza – szkoły średnie) 

  



Opowieść o rycerzu Ryszardzie 

Dawno temu w polskiej krainie żył pewien odważny, młody rycerz o imieniu Ryszard. 

Był wysokiego wzrostu, szczupły, ale mocno umięśniony. Miał on nieduże brązowe oczy, 

długie i rzadkie rzęsy, a brwi ciemne i gęste. Nos szeroki, lecz krótki, usta średnie i malinowe, 

a uszy wielkie i odstające. Jego włosy były długie, gęste i ciemnobrązowe. Zwykle ubierał się 

w srebrną, połyskującą zbroję, bardzo odporną na ciosy wrogów; mimo że stoczył w niej 

wiele bitew, nadal była jak nowa. Był odważny, silny, pomocny i lubiany przez mieszkańców 

grodu. 

Pewnego dnia, gdy pomagał ludziom, spotkał króla, który powiedział mu, 

że w okolicy widziano groźnego smoka, który porywał ludzi, ich owce, niszczył pola. 

Wszyscy się go bali, bo zionął ogniem, a jego skórę pokrywały kolce. 

- Czy mógłbyś pomóc unicestwić smoka? - zapytał król Ryszarda. 

- Oczywiście – odpowiedział rycerz – ale potrzebuję więcej informacji o tym 

potworze. 

- Ostatnio leciał na północ. Może tam mieszka? 

- To wystarczy odpowiedział twierdząco rycerz. 

Następnego dnia rano Ryszard był już gotowy na wyprawę. Wsiadł na konia i odjechał 

w północną stronę. Gdy rycerz szukał smoka, mieszkańcy jego kraju nadal znikali 

w niewyjaśnionych okolicznościach. Załamany król zaczął się coraz mocniej denerwować: 

- Niech ten rycerz w końcu coś zrobi, nie mogę tak czekać bezczynnie, kiedy 

dziesiątki moich poddanych znika bez wieści – niecierpliwił się król. 

- To pewnie przez tego strasznego smoka – wtrącił rycerz z gwardii królewskiej. 

- Bardzo możliwe – przytaknął zmartwiony władca. 

Kiedy król rozmawiał z rycerzem na zamku, Ryszard dalej pędził w poszukiwaniu 

jamy smoka. Nagle ni stąd ni zowąd z krzaków wyskoczyli bandyci. Byli uzbrojeni 

w sztylety, a jeden z nich miał maczugę. Wystraszyli konia, który padł, zrzucając rycerza 

na ziemię. Zbójnicy chcieli za wszelką cenę okraść Ryszarda. 

- Poddaj się! - rozkazał przywódca bandytów. 

- „Co mogę zrobić? - pomyślał Ryszard – Wiem! Spróbuję ich oszukać!” 

- Dobrze. Widzicie tę sakiewkę złota? 

- Tak! - krzyknęli zbójcy. 

- Proszę, to wszystko, co mam. 

- Ja to wezmę, mnie się najbardziej należy – powiedział najwyższy bandyta. 

- Dlaczego akurat tobie? - odezwał się ze złością drugi. 



- Bo ja go najmocniej wystraszyłem – odpowiedział. 

- Nie kłóćcie się, ja jestem szefem i sakwa jest moja! 

I zbójnicy zaczęli bić się między sobą, i nie zauważyli, jak rycerz cicho i szybko 

wskoczył naswego konia i uciekł. 

- Udało mi się! - mówił sam do siebie – ale muszę pędzić dalej, żeby odnaleźć smoka. 

Gnał przez las, aż tu nagle koń potknął się o korzeń i uszkodził nogę. 

- No nie! - krzyknął Ryszard. 

- Co się stało? - usłyszał cichy głos. 

- Ktoś tu jest? - zapytał. 

- Tak, tu jestem – zza drzewa wyszedł człowiek. - Mogę w czymś pomóc? 

- Mój koń zranił się w nogę i potrzebuje, by ktoś ją opatrzył. 

- Jestem wodzem pobliskiej wioski i zaraz przyślę tu medyka, by obejrzał twego 

konia. A ty kim jesteś i co cię tu sprowadza? 

- Jestem rycerz Ryszard i z rozkazu króla jadę odnaleźć smoka i go zabić. 

- Dobrze trafiłeś, grota smoka jest za tą wielką górą, ale musisz uważać, bo było już 

wielu takich jak ty śmiałków i polegli w walce z nim. Tylko nielicznym udało się przeżyć, ale 

i oni zostali okaleczeni do końca życia. 

- Dziękuję za troskę, ale obiecałem królowi, że będę walczył ze smokiem i słowa 

dotrzymam. A czy wiadomo już, co z moim koniem? 

- Tak, to na szczęście nie jest złamanie, ale koń musi odpocząć i w dalszej drodze nie 

może ci towarzyszyć. 

I rycerz ruszył w kierunku groty smoka. Po drodze spotkał groźnego wilka, który 

rzucił się na niego  i wytrącił mu z ręki miecz. Jednak, gdy wilk miał już rzucić się powtórnie 

na  Ryszarda, ten chwycił kamień i tak mocno uderzy wilka w głowę, że zwierzę padło 

martwe. Rycerz podniósł miecz i powiedział: 

- Znów się udało! 

Niezwłocznie ruszył dalej. Po jakimś kwadransie dotarł do jaskini smoka. Wyjął 

z torby pochodnię, podpalił ją, a drugą ręką chwycił miecz. Torbę postawił przed grotą 

i oświetlając sobie drogę poszedł na spotkanie smoka. Jaskinia była ogromna, ciemna i 

przerażając. Ale Ryszard śmiało szedł dalej, aż w oddali dostrzegł smoka. Był on czerwony, 

miał wielkie skrzydła, złote oczy, potężny ostry ogon, a całą jego skórę pokrywały kolce. 

Czekałem na ciebie, bo słyszałem, że tu przyjdziesz – powiedział smok ludzkim 

głosem 

- „On umie mówić?” - zdziwił się rycerz. 

- Co tak stoisz? 



- Za chwilę odpowiesz za porwanie mieszkańców królestwa! - krzyknął Ryszard. 

- Nie wydaje mi się … 

Po tych słowach rycerz rzucił się z mieczem na smoka, a ten tylko na to czekał 

i uderzył Ryszarda skrzydłami. Rycerz padł na ziemię, a bestia podniosła ogon i już prawie 

przecięła rycerza na pół, gdy nagle zjawił się koń Ryszarda (który odzyskał siły dzięki 

cudownej maści szamana z  wioski). Smok zmylony nagły przybyszem tak mocno zamachał 

swym ogonem, że sam sobie ściął głowę. 

- I znów nam się udało, koniku. Nikomu nie powiem, jak pokonałem smoka. To 

będzie nasza tajemnica – powiedział cicho rycerz. 

Głowę potwora schował do torby jako trofeum walki. W oddali usłyszał jakieś krzyki. 

Byli to mieszkańcy królestwa, których porwał smok i przetrzymywał w najdalszym 

zakamarku swej jaskini. Kiedy ich uwolnił, wszyscy razem wyruszyli do domu. W drodze 

powrotnej nie spotkała ich już żadna niespodzianka. 

Ryszard dał królowi głowę smoka, a ten za ocalenie królestwa ofiarował rycerzowi 

rękę swej córki. 

Po hucznym weselu wszyscy żyli długo i szczęśliwie, tylko się niektórzy dziwili, 

dlaczego książę Ryszard kazał wybudować swemu koniowi nową, piękną stajnię i uważał go 

za swego największego przyjaciela. 

Ryś ( I miejsce w kategorii proza – szkoły podstawowe) 

 

  



Albert i stwory z kosmosu 

W małym miasteczku na końcu wszechświata świata żył pewien robocik. Miał na imię 

Albert. Mieszkał w ogromnym pałacu z rodzicami. Przed zamkiem znajdował się ogród, 

w którym rosły metalowe kwiaty: żelazne tulipany, stokrotki z brązu, krokusy z ołowiu oraz 

złote słoneczniki. Mama robota pracowała w hucie, a jego tata był władcą planety, na której 

mieszkali. Albert uczył się w szkole dla małych robocików. Poznawał tam m.in. matematykę, 

język robotów oraz geografię. 

Pewnego dnia robocik wracał ze szkoły. Spieszył się do domu na obiad, ponieważ 

miały być jego ulubione śruby w sosie smarowym, a na deser gwoździki z dżemem 

truskawkowym. Szedł przez las, kiedy nagle zobaczył na niebie dziwny kształt. Albert był 

ciekawskim robotem, więc wspiął się na drzewo, żeby zobaczyć, co to jest. Gdy wreszcie 

dotarł na szczyt, ujrzał statek kosmiczny. Był on zrobiony z dziwnego, fioletowego metalu, 

którego robocik nigdy nie widział. Gdy Albert, siedząc na drzewie, przyglądał się statkowi, 

ten zaczął lądować. Nagle otworzyły się drzwi i z pojazdu wyszły cztery się zielone stwory. 

Zakradły się do jednego z budynków, który był magazynem, po czy weszły do środka. Mały 

robocik zszedł z drzewa i pobiegł do okna, aby przyjrzeć się stworzeniom. Niestety, był zbyt 

niski, by do niego sięgnąć. Nagle cztery stwory wyszły z budynku, niosąc cały stos żelaza 

i miedzi. Wrzuciły metale do statku, po czym same do niego wsiadły. Albercik wskoczył za 

nimi. 

Pojazd uniósł się w powietrze i z ogromną prędkością ruszył przed siebie. Albert 

zaczął myszkować po statku i nagle znalazł się w pomieszczeniu, w którym znajdowały się 

dziwne maszyny. Robocik podszedł do jednej z nich pociągnął za dźwignię. Maszyna zaczęła 

wibrować i z małego otworu wypadł odłamek fioletowego metalu. Albercik podniósł go, 

schował do plecaka i poszedł dalej. Chwilę później dotarł do zamkniętych drzwi, zza których 

słychać było głosy. 

- Ile metali zebraliśmy? - spytał jeden ze stworów. 

- Tonę żelaza i pół tony miedzi, szefie – odparł drugi. 

- Zbyt mało... - to znów pierwszy głos. - Musimy mieć więcej, o wiele więcej. 

Szukamy dalej. 

- „Dlaczego oni kradną?” - pomyślał Albercik. - „Muszę się tego dowiedzieć” 

Wtem robot usłyszał, że ktoś zbliża się do drzwi, które otworzyły się się z impetem 

i stanął w nich stwór. Albercik przeraził się, widząc go z bliska. Był ogromny. Jego skóra 

była ciemnozielona, a oczy czerwone. Miał cztery ręce. W jednej z nich trzymał krótki, 

fioletowy nożyk. Wyglądał przerażająco. 



- Patrzcie, kogo tu mamy! - zawołał stwór do swoich towarzyszy. - To szpieg! 

- Nie jestem szpiegiem... - nieśmiało odezwał się Albercik. - Jestem robotem. Mam na 

imię Albert... 

- To co tu robisz? Jak się tu dostałeś? - złowrogo spytał stwór. 

- Widziałem, jak zabraliście metale z magazynu. Chciałem zobaczyć, dlaczego nas 

okradacie  odezwał się robot już śmielej. 

- Chodź ze mną – powiedział stwór. 

Albercik wszedł za nim do pomieszczenia. Siedziało tam jeszcze siedem innych 

podobnych stworów. Robot usiadł na wskazanym mu zielonym fotelu. W tym momencie 

odezwał się najstarszy z przybyszów. 

- Witaj. Przybyliśmy tu z planety Drakon. Nasza planeta żyje dzięki dwóm metalom: 

miedzi i żelazu. Z połączenia ich z naszym kamieniem powstaje draconium, które daje 

energię do życia wszystkim na naszej planecie. 

Albert wyjął z plecaka kawałek fioletowego metalu i zapytał: 

- Czy to jest to? 

- Tak – odezwał się najstarszy stwór . - Niestety, zasoby żelaza i miedzi na naszej 

planecie kończą się i, aby przetrwać, musimy szukać ich w innych częściach wszechświata. 

- Po co wam ten metal? - spytał Albert. 

- Tak jak już wspominałem, daje on energię. Dzięki niemu możemy zasilić dosłownie 

wszystko. Tworzymy z niego także uzbrojenie. Jednak większość draconium musimy 

umieszczać w jądrze planety, ponieważ jest ona bardzo niestabilna i tylko dzięki niemu 

jeszcze istnieje – odpowiedział stwór. 

- Hmm... wpadłem na pewien pomysł – oznajmił robot. - Polecimy do pałacu mojego 

taty. On na pewno da wam surowce! 

- Huraa! - zawołały wszystkie stwory. 

Albert wraz z kosmitami polecieli do pałacu. Gdy dotarli na miejsce, wysiedli, 

a robocik zapukał do drzwi. Otworzył jego tata. 

- Witaj, synu. Widzę, że przyprowadziłeś gości – powiedział. - Wejdźmy do środka. 

Wszyscy weszli do pałacu. Wnętrze zamku było przepiękne. Ściany były wykładane 

kamieniami szlachetnymi. Każdą ścieżkę wyznaczał czerwony dywan, a wokół dywanu stały 

złote fontanny. Albercik powiedział: 

- Tato, te stwory, żeby przeżyć, bardzo potrzebują miedzi i żelaza. Szukają tego w 

całym wszechświecie. Robią z tego draconium. Myślę, że moglibyśmy im pomóc. 

- Hmm... Myślę, że muszę sam porozmawiać z naszymi, Albercie – powiedział tata. - 

Chodźmy do gabinetu – zwrócił się do przybyszów. 



Władca zaprowadził stwory do gabinetu, po czym zamknął drzwi na klucz. Albercik 

chciał ich podsłuchać, ale nie mógł. Po dłuższym czasie stwory wraz z tatą robota wyszły. 

Albert podbiegł do taty i zapytał: 

- I jak? Pomożemy im? 

- Tak. Damy im tyle żelaza i miedzi, ile będą potrzebować. W zamian za to będą 

dostarczać nam raz w roku tonę draconium. Przyda się naszym naukowcom, którzy od wielu 

lat nie mogą uruchomić teleportera. 

Władca zawołał do siebie kilka robotów. 

- Przynieście tu po 10 ton żelaza i miedzi! - rozkazał, po czym zwrócił się do stworów 

- Czy tyle wam wystarczy? 

- Ależ oczywiście, że wystarczy – odpowiedział starszy z nich. 

Tata wraz a Albertem odprowadzili przybyszów do ich statku. 

- Do zobaczenia! - krzyknął Albert. 

- Już niedługo! - z uśmiechem odpowiedział najstarszy z kosmitów. 

Kiedy statek zniknął z oczu robota, tata powiedział: 

- To był dzień pełen wrażeń. Powinieneś wracać do domu, bo mama na pewno się 

martwi, a twój ulubiony obiad już dawno wystygł. 

Na te słowa Albert uśmiechnął się, pożegnał z tatą i bardzo szczęśliwy pobiegł 

do domu. 

Rob ( I miejsce w kategorii proza – szkoły podstawowe) 

 

  



Łza 

I 

bez 

żadnych 

wątpliwości 

stwierdzam, że 

nie istnieje takie 

piękno, które może 

urzec mnie bardziej, 

niż promień słońca, co 

wychodzi powoli ze stawu 

i wdrapuje się mozolnie na 

delikatne gałęzie drzew, by tylko 

dać jasny sygnał swoim rodakom, 

którzy zaraz za nim gonią po niebie 

nieświadomi swojej pracy tworzą 

na oku każdego człowieka tę 

małą, błyszczącą srebrną 

łzę szczęścia 

Kulturysta ( II miejsce w kategorii poezja- szkoły średnie) 



Skryta prawda 

Nie ocenia mnie kiedy idę korytarzem. 

Nie komentuj mojej kamiennej twarzy. 

nie myśl nic o mnie. 

To kłamstwo – mówiąc skromnie. 

Jestem szczęśliwsza niż kiedykolwiek. 

Tylko na twój widok mina mi trochę zrzedła. 

Zawsze idąc korytarzem, mam nadzieję, że cię zobaczę. 

A jeszcze bardziej pragnę, by znów ujrzeć uśmiech na twej twarzy. 

Każdego dnia myślę tylko o tobie. 

Szukając prawdy, którą skrywasz w sobie. 

Twojego szczęścia pragnę ponad swoje. 

Gdybym tylko wiedział, jak naprawić swoje błędy. 

Mijają się na korytarzu bez słowa, mając sobie tyle do powiedzenia. 

Na twarzach wymalowana codzienność nie wyklucza maski noszenia. 

Myśli podążają w jedną stronę. 

Prawda gdzieś na chwilę znikła. 

Jedyną wartością szczęście. 

Lecz odwaga im obojgu potrzebna. 

Motylek (III miejsce w kategorii poezja – szkoły podstawowe) 

  



Ogień krzepnie, blask ciemnieje… 

 Cały dom jeszcze spał. Ja jednak nie mogłam dłużej leżeć w łóżku, więc podbiegłam 

do okna. Wszędzie było tak cudowanie biało! Śnieg pięknie się skrzył w blasku 

wschodzącego słońca. Nareszcie! Cały rok czekałam na ten jeden dzień! – pomyślałam. 

Siedziałam wpatrzona w okno, zauroczona cudownym widokiem ośnieżonego lasu, gdy wtem 

rozległ się radosny głos:  Dzieci, czas wstawać! Nawet nie zauważyłam, że do pokoju weszła 

mama. Przytuliła mnie mocno i zapytała: Anusia! A ty co? Już nie śpisz? Ano tak! twoje 

wyczekiwane święta wreszcie przyszły! Uśmiechnęłam się. Mama kochała nas wszystkich, 

ale mnie chyba bardziej! 

 - No dzieci, dziś nie można wylegiwać się do południa! Czas brać się do roboty! 

 Nikt nawet nie zamierzał wstawać. 

 - Zosia! Antek! Wstawajcie! Toż to dziś wigilia! 

 Franek od razu otworzył oczy. 

 - Mas rację! Tseba sybko wstawać! Musimy wszystko wyspsątać, żeby Pana Jezuska 

dobse psyjąć! – wysepleniła Marysia. 

 Była najmłodsza i pewnie dlatego była ulubienica wszystkich. Cała czwórka wstała 

w pośpiechu i od razu każdy został przydzielony do jakiejś pracy, bo przecież dziś jej nie 

brakowało. Jednak nawet najbardziej nielubiane zajęcia były przez wszystkich chętnie 

wykonywane. Nikt się nie skarżył, ani nikt nie kłócił, bo przecież kto to widział, żeby w dzień 

wigilii być niegrzecznym! Praca szła pełną parą. Zosia zamiatała i myła podłogi, Antek 

i Franek pomagali tacie w oborze, ja – jako najstarsza – ucierałam mak, by później zrobić 

z niego pyszną kutię. Babcia przygotowywała ciasto na pierogi. Pomimo tego, że wszyscy 

byli zajęcie swoimi pracami, można było dostrzec uśmiech na twarzy każdego domownika. 

Szczególnie na twarzy babci. Była ona kobietą, która dużo przeszła w swoim życiu, 

szczególnie podczas wojny, jednak zawsze była miła i uśmiechnięta. Specjalizowała się 

w opowiadaniu nam różnych, niewiarygodnych i tajemniczych historii. Tak było i tym razem. 

Najpierw opowiedziała nam o tym, jak duchy Przychodą w ten szczególny dzień roku, 

by wieczerzać z nami i o tym, jak powinniśmy się przy nich zachowywać. Wszyscy siedzieli 

wsłuchani w jej opowieści. Później zaś zaczęła śpiewać pieśń  Anioł Pański otoczony 

światłością dokoła. W parę chwil później w całym domu było słychać radosną pastorałkę. 

Chociaż każdy był głodny, nikt się nie skarżył – święty post przecie. Nawet mała Marysia 

dzielnie znosiła odgłosy buczenia w brzuchu. Zapach gotującej się pysznej kapusty 

z grzybami przywołał chłopców z podwórka do domu. 

 - O! to mój borowik! To ja go znalazłem! – krzyknął Antek, zaglądając do garnka. 



 - Mój też! – obruszył się Franek – Ja też zbierałem razem z wami grzyby! 

 - Cóż to za zapachy? – do kuchni właśnie wszedł tata. Marysia od razu podbiegła 

do niego i rzuciła mu się na szyję. 

 - Tatku, a kiedy psyniesies dzewko? – zapytała. 

 - Prawie bym zapomniał! – odparł tata, śmiejąc się. – Chłopaki! Zbierajcie się! Trzeba 

jechać do lasu, choinkę przywieźć! Nim zdążył dokończyć, chłopcy raz – dwa ubrali się i już 

czekali przy wyjściu. 

 - Uwijajcie się, bo nie zdążycie ze wszystkim! – mama była tak pochłonięta 

przygotowaniami, że nie miała czasu przysiąść choć na chwilkę. 

 - Mamusiu, już prawie wszystko gotowe! Podłogi wyszorowane, pajęczyny 

obmiecione. Zostało nam jeszcze tylko drzewsko ubrać – powiedziała Zosia. 

 Zaraz więc poszłyśmy do pokoju i przyniosłyśmy wielki karton pełen ozdób. 

Robiliśmy je calutki adwent! Nie brakowało tam papierowych łańcuchów, słomianych 

aniołków, bombek z bibułki. Babcia w wolnym czasie wyhaftowala nam parę białych 

aniołków z koronki. Wszystkie ozdoby prezentowały się wspaniale, bo przecież każdy robił je 

z wielkim oddaniem i dokładnością! Gdy już wszystko zostało przygotowane, usłyszeliśmy 

skrzypnięcie furmanki i zaraz w drzwiach stanął tata z pięknym, okazałym zielonym 

drzewkiem. Nagle cały dom napełnił się cudownym zapachem świerkowego lasu. Po obydwu 

stronach taty stali uśmiechnięci chłopcy. 

 - Takiego drzewka to w całej wsi nie ma! – krzyknął dumny Antek. 

 - Nasze najpiękniejsze, bo ze swojego lasu wycięte! – dodał Franek 

 Duma ich rozpierała. 

 Dzieci zgromadziły się dookoła choinki i śpiewając radośnie kolędy, zabrały się za jej 

ubieranie. Wszyscy robili to z takim zapałem, że zaledwie chwilę później drzewsko było już 

gotowe. Dostojna choinka uginała się pod ciężarem kolorowych ozdób. Cały pokój został 

oświetlony przez świeczki. Przechodząc szosą koło naszego domu, można było usłyszeć, jak 

wszyscy domownicy śpiewają. Jego ściany nie zdołały zatrzymać dźwięków kolęd. 

Wydawało się, że nawet las szumiał w rytm pięknych pastorałek, które śpiewaliśmy. Gdy 

ubraliśmy choinkę, na dworze zrobiło się już ciemno. Zostały nam jeszcze ostatnie 

przygotowania. Franek przyniósł z obory wiązkę siana, które babia podłożyła później pod 

obrus. Zosia przyniosła opłatek z alkierza, Antek zaś przyszykował świece i krzyżyk, Marysia 

natomiast siedziała w oknie, wyczekując. 

 - O jest! Jest! Pierwsa gwiazdka jus świeci! – Marysia skakała z radości. 

 - No to pora zaczynać! – rzekła babcia. 



 Pięć minut później przy stole zebrali się wszyscy domownicy ubrani bardzo 

odświętnie. Każdy założył, co miał najlepszego. W pokoju unosił się piękny, świerkowy 

zapach choinki. Bił od niej ciepły blask świeczek. Przez okno do pokoju wpadało także jasne 

światło pierwszej gwiazdki. Na środku stał wielki stół. Uginał się od przygotowanych 

wcześniej potraw, które dla głodnego przez cały dzień człowieka pachniały wprost 

oszałamiająco. Główne miejsce na stole zajmował krzyżyk, a obok niego opłatek. Wszyscy 

uklękli i babcia poprowadziła modlitwę. Wspominała zmarłych, w tym dziadka, który dwa 

lata temu odszedł z tego świata, i zraszała ich do stołu, by spożyły z nami tę wigilijną 

wieczerzę. Potem ucałowała krzyżyk i podała go dalej, a gdy już wszyscy się przeżegnali, tata 

wziął opłatek i od najstarszego do najmłodszego zaczęliśmy się nim dzielić, składając sobie 

przy tym szczere życzenia. W końcu zasiedliśmy do stołu. Stało tam tyle wspaniałych potraw, 

że nie wiadomo było, od czego zaczynać. Oczywiście wedle tradycji był wszystko: cos z lasu, 

z pola, z wody, sadu i ogrodu. Wszyscy zatem zabrali się do próbowania każdego z dań. 

 - Zosia, a ty czemu nie jesz kisielu owsianego? – zapytała mama. 

 - Ja nie chcę! – odpowiedziała. 

 - Nie marudź, tylko jedz! Na wigilię wszystkiego trzeba spróbować! 

 - I pamiętajcie, tylko łyżki nie wypuszczajcie z ręki! – wtrąciła babcia – Bo inaczej 

będzie w krzyżu strzykało! 

 Wszyscy jedli ze smakiem i wychwalali, jak to nasza mama potrafi dobrze gotować. 

Ona zaś tylko uśmiechała się. Wśród tak radosnej atmosfery babcia zaczęła swoje tradycyjne 

opowiadanie, jak to było z narodzinami Jezusa. Mała Marysia słuchała z niedowierzaniem 

i co raz to zadawała jakieś pytania. Cała rodzina zadowolona jadła pyszną kutię, którą – nie 

chwaląc się – sama zrobiłam! Atmosfera tego wieczoru był po prostu magiczna; wszystkie 

smutki i zmartwienia rozpłynęły się bez śladu w blasku choinki. Każdy odnosił się do siebie 

z szacunkiem i miłością. I tak przy słuchaniu zadziwiających opowiadań babci, kolacja 

dobiegła końca. Kiedy wszyscy już zjedli, zaczęliśmy śpiewać kolędy. Potem tata z Antkiem 

i Frankiem poszli do obory podzielić się opłatkiem ze zwierzętami. Oczywiście do koni nie, 

bo ich przy narodzeniu Pańskim nie było. Kiedy wrócili, była najwyższa pora, by zbierać się 

na pasterkę. Uwielbiam jeździć na nią, ale tym razem zostałam w domu razem z Marysią. 

Wkrótce rodzice z chłopcami i Zosią pojechali do kościoła. Mama, wyjeżdżając, jeszcze 

przykazywała, aby nie sprzątać ze stołu, żeby dusze zmarłych mogły się pożywić. Było już 

późno, więc wzięłam Marysię na kolana i kołysząc ją, zaśpiewałam jej kolędę. Wtulona we 

mnie zaraz potem zasnęła. Poczułam się jak Matka Boża tuląca do siebie małego Jezuska.  

Boże – pomyślałam proszę Cię, żeby kolejne święta były równie cudowne jak te! 

Biała mewa (II miejsce w kategorii proza – szkoły średnie) 



Radość 

Pewnego poranka zawitała do mnie radość. 

Ubrana była w czerwoną sukienkę. 

Miała brązowe włosy, które lekko rozwiewał wiatr. 

Złociste promienie słońca padały na jej rozpromienioną twarz. 

Usta lekko uśmiechały się do mnie. 

Wręczyła mi bukiet szczęścia, miłości i życzliwości. 

Poczułam dziwne uczucie euforii. 

Po chwili usłyszałam znajomą melodię, 

ale miała ona w sobie coś wyjątkowego. 

Na początki przeważała w niej cicha melancholia, 

która powoli zmieniała się w energiczną i wesołą piosenkę. 

Pokój, w którym byłam – zniknął. 

Zobaczyłam, jak powoli powstaje łąka. 

Pojawiał się przede mną kwiat za kwiatem. 

Na końcu łąki pojawił się las. 

Drzewa, które w nim się znajdowały były inne niż wszystkie. 

Były stworzone z radości ludzi. 

Na środku lasu stało ogromne iglaste drzewo. 

Kora taj rośliny błyszczała w słońcu radością. 

Igły natomiast spoglądały ku niebu, 

które z ciemności zła przekształciło się w piękną i znajomą mi postać – radość. 

Maddyy (II miejsce w kategorii poezja – szkoły podstawowe) 

  



Czas 

Następna doba 

przemija. 

Następna noc 

oświetla swym blaskiem krople wieczornej rosy. 

Następny dzień 

budzi ze snu zwinięte kwiaty. 

Następny człowiek 

towarzysz ku niespodziankom przyszłości. 

Następny płacz 

wylane łzy za niepowodzenie. 

Następny uśmiech 

wywołany przez zastaną sytuację. 

Następne życie, 

którego nie będzie. 

Trwajmy 

przy obecnym. 

Sprawmy, 

by nie żałować. 

Różyczka (II miejsce w kategorii poezja – szkoły podstawowe) 

  



Narodzony 

Patrzysz i nic nie mówisz. 

Wiem, co oznacz to milczenie. 

Nie boję się, czekam, ufam… 

Nagle – coś się dzieje… 

Jakiś blask, światło 

To Ty, dajesz mi siły 

To Ty, jesteś przy mnie 

Gdy jest mi smutno. 

To Ty, prowadzisz mnie 

Do wyznaczonego celu 

To Ty we mnie wierzysz… 

Ja – wierze w Ciebie… 

I Twoje narodzenie… 

Stokrotka (III miejsce w kategorii poezja – szkoły podstawowe) 

  



Niedzisiejsi 

nie jest nam dobre bo pędzimy 

nie oglądamy się na kalendarz i ludzi 

dziś lekarz jutro urząd przedwczoraj ciocia 

ale to wszystko nic tylko słówko w dzienniczku 

daliśmy się rozmienić nad drobne miłości 

nie umieliśmy oddać się w całości niczemu 

i nikomu też bo może ten ktoś się nie zapisał 

nie uprzedził kalendarza że zapuka 

wydaje nam się że walczymy ale wcale nie 

jedyna walka to ta rano ze snem 

chcąc nie chcąc bierzemy co nam przynoszą 

nawet nie pytamy kto przyniósł – los czy listonosz 

rozkładamy parasole żeby nic nas nie spadło 

kropla deszczu ani inne wielkie nieszczęście 

tak łatwo przecież zepsuć fryzurę podmuchem wiatru 

tak łatwo zniszczyć sobie życie podejściem 

Paradygmat (III miejsce w kategorii poezja – szkoły średnie) 

  



Nowe życie Renessme Greenleath część 2 

 Wreszcie nadszedł czas pojedynku. Haldir i Argenlam byli już przygotowani. Ich los 

zależał od ostatecznego starcia. Mój dziadek dał znak i ruszyli. Bardzo się bałam, ponieważ 

nie wiedziałam, jakie szanse ma Haldir w starciu z Argetlamem. Pomimo tego cieszyła się na 

myśl o tym, że przeciwnik Haldira może przegrać. Nie myślałam o spędzeniu reszty życia z 

ordynarnym, ohydnym elfem, którym zależało tylko na bogactwie, a nie na dobru poddanych. 

Młodzieńcy zaczęli krążyć wokół siebie, po czym Argertlam zaatakował pierwszy. Haldir 

odparował jego cios, jednocześnie podcinając go z nóg. Jego przeciwnik nie pozostał mu 

dłużny, błyskawicznie podniósł się z ziemi i zamachnął się na Haldira. Elf był na to 

przygotowany i zasłonił się tarczą. Stojący obok mnie ojciec Haldira, król Elrros szepnął mi 

do ucha: 

 - zapewniam Cię, że mój syn wygra. 

 - W jakim sensie? – zapytałam. 

 - A w takim sensie, że ma w zanadrzu tajną broń! 

 - Jaką? 

 - Zaraz zobaczysz – powiedział, po czym wskazał na walczących elfów. 

 Zdawało się, że Argetlam ma znaczną przewagę nad synem Elssosa, ale Halgir nie 

dawał po sobie poznać, że walka go zaczyna męczyć. Na chwilę spojrzał w moim kierunku, 

po czym zaczął mobilizować siły… i po kilku chwilach Argetlam padł na ziemię, co 

oznaczało koniec pojedynku. 

 - Moi drodzy widać, że wiemy już kto wygrał ten pojedynek o rękę mojej wnuczki – 

powiedział wszystkim zebranym w Sali król Terents. 

 - Brawo! – ktoś krzyknął. 

 Teraz przyszedł czas na zaprezentowanie mnie i Haldira jako nową parę królewską. 

Wszyscy udaliśmy się na wielkie przyjęcie na naszą cześć. 

 - A teraz wszyscy udamy się do komnat, aby poczekać na następny dzień! – 

powiedział mój dziadek. 

 Goście zaczęli się rozchodzić do swoich komnat. Wreszcie odrobinę czasu dla siebie i 

Haldira. Podeszłam do niego i zapytałam: 

 - Haldirze, gdzie nauczyłeś się tak walczyć? 

 - Nauczyłem się wywijać tak mieczem od mojego ojca – powiedział i ujął moją rękę i 

pocałował. 

 - Jeśli księżniczka chce, to mogę ja nauczyć – zaproponował. 

 Zatkało mnie, nigdy nie miałam w ręce miecza, ani nawet łuku. Po chwili jednak 

powiedziałam: 



 - Oczywiście, zgadzam się! 

 Haldir dał  mi buziaka w policzek. Na ten krok nie byłam przygotowana, po czym 

moje policzki zabarwiły się na intensywny czerwony kolor. 

 - To jutro w koszarach, obok stajni? 

 - Będę na pewno! – krzyknęłam i usłyszałam głos matki wzywającej mnie. 

 Posłusznie poszłam w jej kierunku. Znalazłam ją w mojej komnacie, gdy ta zaczęła 

przygotowywać dla mnie suknię na jutro. 

 - Mamo co Ci jest? – zapytałam widząc jej zamyśloną minę. 

 - Przypomniałam sobie, jak wyglądały moje zaręczyny i przygotowania do ślubu – 

zaczęła opowiadać i gestem ręki poprosiła, abym usiadła na krześle przed toaletką i zaczęła 

rozczesywać mi włosy. 

 - Opowiesz mi, jak było na Twoim ślubie? – zapytałam. 

 - było dużo gości, dużo białych rzeczy oraz uroczysta kolacja nad rzeką i oczywiście 

biała, prześliczna, długa suknia z trenem. 

 - A tata? Jak się zachował? 

 - Hmm? Jak się zachował? O to musisz się jego spytać – powiedziała i skończyła 

czesać włosy. 

 - chodź już spać córciu, ponieważ jutro czeka Cię ponoć nauka walki na miecze z 

Haldirem. 

 - Skąd o tym wiesz? – spytałam ją ze zdziwieniem. 

 - Mam bardzo dobry słuch! – odparła, po czym zaczęła pomagać zdejmować mi ciężką 

suknię z mojego ciała. Po chwili byłam uwolniona od masy tiuli, halek, stelaży i gorsetu. 

Poczułam się jak nowonarodzona. Podeszłam do łóżka i zapadłam się w miękki materac. 

 - Dobranoc kochanie – powiedziała mama na koniec. 

 - Dobranoc mamo – odpowiedziałam i zapadłam w głęboki sen. 

 Następnego ranka obudziłam się rozkojarzona, ponieważ miałam zasłonięte na okna 

zasłony i nie wiedziałam która jest godzina. Na szczęście po godzinie przyszła do komnaty 

pokojówka, która zaczęła ogarniać pokój. Wstałam i udałam się do łazienki, aby się sama 

ogarnąć. Gdy skończyłam, zaczęłam się ubierać, oczywiście gorset i stelaż sukni. Po kilku7 

minutach całym gotowa na śniadanie. Gdy weszłam do Sali jadalnej, wszyscy już na mnie 

czekali. 

  - Dzień dobry – powiedziałam, po czym zasiadłam do stołu. Rozejrzałam się, obok 

mnie siedział Haldir, naprzeciwko mój ojciec, obok niego mama, a naprzeciwko mnie 

dziadek. 

 - jak dobrze słyszałem, chcesz nauczyć moją córkę walczyć? – zaczął ojciec. 



 - Tak, dobrze słyszałeś panie – odpowiedział lekko zmieszany tą informacja elf. 

 - Mam nadzieję, że uzyskam pańskie pozwolenie by ja uczyć – bąknął nieśmiało. 

 - Oczywiście, udzielam wam zgody – powiedziała tym razem matka. 

 - Tylko proszę, nie ma żadnego jeżdżenia konno!!! 

 - Ani wychodzenia poza teren zamku, ponieważ w Mrocznej Puszczy nadal szwendają 

się orki,. Dobrze? – powiedział dziadek. 

 - Oczywiście! – powiedziałam jednocześnie z Haldirem przez co delikatny rumieniec 

pokrył moje policzki. Po pół godzinie śniadanie było skończone, po czym udałam się do 

komnaty, aby przebrać się we prosty strój do jazdy konnej. Gdy skończyłam, do mojej 

komnaty ktoś zapukał. 

 - Proszę wejść! – powiedziałam, po czym podeszłam do drzwi i je otworzyłam. Moim 

oczom ukazał się Haldir. 

 - Gotowa? – zapytał się. 

 - Tak – powiedziałam, po czym wyszłam z komnaty za Haldirem. Po kilkunastu 

minutach błądzenia po korytarzach i podwórkach dotarliśmy do koszar. Obok nich stała 

zapewne królewska stajnia, ponieważ usłyszałam rżenie koni. 

 - Haldir, co będziemy robić? – zapytałam się z ciekawości. 

 - najpierw sprawdzimy twoje umiejętności magiczne, dobrze? 

 - Dobrze! – powiedział po czym skupiłam się i zaczęłam transformację. Moje nogi i 

ręce zaczęły się wydłużać, a głowa zmieniać kształt. Po chwili stałam przed chłopakiem 

jako… 

 - Jesteś koniem!!! – powiedział zdumiony. 

 - No tak, to moja ulubiona postać z wyjątkiem wilka – odpowiedziałam. Z nudów 

zaczęłam przebierać nogami, aż w końcu wróciłam do dawnej postaci. 

 - Od jakiego czasu to potrafisz? – zapytał się. 

 - Od dziecka, jak pamiętam. A co? 

 - Nic, tylko żadem elf nie potrafi przemieniać się w zwierzę! 

 - Ale ja za to potrafię – powiedziałam. 

 - Jak to możliwe? – zapytał się Haldir. 

 - A  tym, że moim ojcem nie jest elf, ale przedostatnim zmiennokształtnym z jego 

rodu – wyjaśniłam. 

 - a twoja matka jest elfką z królewskiego rodu? 

 - Tak, tylko mama jest jedyną normalną osobą w naszej rodzinie – gdy wymawiałam 

te słowa, zrobiło mi się trochę słabo. 

 - co teraz będziemy robić? 



 - Nie wiem, może to – powiedział, po czym podszedł do mnie i pocałował mnie. Nie 

by to taki pocałunek jaki sobie wyobrażałam, czyli delikatny, czuły i po prostu taki podczas 

którego czułabym motyle w brzuchu. Zamiast tego jego pocałunki były namiętne, mocne i 

takie że po prostu je odwzajemniałam. Jednak tę chwilę przerwał krzyk: 

 - Łapcią ją, złodziej!!! 

 Oboje z Haldirem przerwaliśmy pocałunek. Odwróciliśmy się, naszym oczom ukazała 

się niezwykła… rzecz. W nasza stronę pędziła, za zapewne kradzionym koniu ze stajni mego 

dziadka, młoda ciemnowłosa elfka. Automatycznie weszłam w tryb „zatrzymaj złodzieja”, 

czyli w moim wypadku zmieniłam się błyskawicznie w wilczycę i zaczęłam ją gonić. 

Dziewczyna nie dawała za wygraną i coraz bardziej galopowała, ale ja byłam szybsza. Gdy 

dzieliło mnie z nią zaledwie parę metrów… skoczyłam na nią. Siła uderzenia była tak mocna, 

że koń wywrócił się z nią. Nieszczęśliwym trafem jedna z moich łap zaplątała się w ubrania 

dziewczyny, przy czym upadłam boleśnie na bok. Ale jedno było pewne, powstrzymałam 

złodziejkę. Byłam nadal lekko otumaniona po upadku, więc nie spostrzegłam, kiedy 

zmieniłam postać oraz moment, w którym młoda elfka podpełzła do mnie. Myślałam na 

początku, że chce mi coś powiedzieć, ale się myliłam. W przedostatnich chwilach 

świadomości widziała, jak wyciąga długi nóż i szybkim ruchem ręki wbija mi go w brzuch. 

Jęknęłam z bólu. Usłyszałam jeszcze głos Haldira, który do mnie podbiegł i wziął mnie na 

ręce, po czy, gdzieś mnie zaniósł. Czułam się bezpieczna, czułam jak odpływam w ciemność, 

czułam, że zapadłam się w czarny dół bez końca. Nie czułam już nic. 

Głowa konia (III miejsce w kategorii proza – szkoły podstawowe) 

  



**** 

Gwiazdy…Gwiazdy wyglądają tak… magicznie na nocnym niebie. Wydawać by się  

mogło,  

że tworzą dla nas ścieżkę, która pragnie pokazać nam coś niesamowitego, lecz… często 

prowadzą do nikąd, po prostu są, by uwodzić nas swoim wyglądem, byśmy tracili tylko cenny 

czas… tak bardzo potrzebny w dzisiejszym świecie. 

Właśnie teraz pewna dwójka siedzi i traci czas podczas wpatrywania się w te urokliwe 

błyskotki, lecz po chwili jedno z nich postanawia przerwać tą jakże wciągającą czynność. 

- Lili… 

- Hm? 

- Jacy są ludzie? 

- Ludzie? – odpowiedziała zaskoczona tym pytaniem – Ludzie… są słabi… głupi, 

leniwi, mściwi… i kłamliwi. 

- Kłamliwi? Ludzie kłamią ? 

- Oczywiście, że tak. Każdy człowiek jest kłamcą.. 

- Nie rozumiem… Lili, a czy ty kłamiesz? 

- Co to za pytanie? Jestem człowiekiem i tak jak każdy inny człowiek kłamię, nie 

stanowię wyjątku. 

…Co ze mną Lili? Czy ja tez kłamię, Lili? 

- Nie mam pojęcia… Czy kiedykolwiek czułeś podczas rozmowy ze mną, że robisz 

coś okropnego? 

- Nie, Lili. 

- Czy kiedykolwiek czułeś, że cos przede mną ukrywasz? 

- Nie! Oczywiście, że nie. Ja zawsze mówię ci o wszystkim, Lili! 

- Cieszę się. – na jej twarzy pojawił się szczery, przepiękny uśmiech. 

 Nastała chwila ciszy, podczas której każde z nich zastanawiało się, która z 

gwiazd spadnie jako pierwsza z nocnego nieba znajdującego się tuż nad nimi. 

- Lili. 

- O co chodzi? 

- … Ile zwykle żyją ludzie? 

- Hm… Wśród ludzi można usłyszeć często słowa „Życie jest krótkie”, a według 

ciebie… Ile to jest krótko? 

- Krótko? Myślę, że to około pięćset… góra sześćset lat. Dobrze myślę, Lili? 



- Dokładnie – z jej ust wydostał się cichy chichot. – Twoje przemyślenia są jak 

najbardziej poprawne. 

- Lili… Ile masz lat Lili? 

- To będzie już z… trzysta dwadzieścia pięć lat. 

- Tak! Lili… twoja uroda, ten uroczy uśmiech, długie, miękkie włosy i szmaragdowe, 

lśniące oczy sprawiły, że nigdy do głowy mi nie przyszło, że masz o dwieście lat więcej! 

- Kocham tą twoją szczerość, wiesz? 

- Już wiem, Lili. 

- Ile ja mam lat, Lili? 

- Nie wiesz? 

- Nie, Lili… 

- a na ile lat się czujesz? 

- Trzysta dwadzieścia siedem? 

- Dlaczego tyle? – spytała nie dając rady ukryć zainteresowania. 

- Bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia Lili, więc pewnie jesteśmy w podobnym 

wieku. 

Wtedy jedna z gwiazd, ta największa, po lewej stronie księżyca, spadła, lecz nikt  nie 

zamierzał wymawiać życzenia, gdyż gwiazdy tutaj spadają tak często, że nie byliby oni w 

stanie wymyślić tylu życzeń. 

- Skoro życie jest takie krótkie… To jak to jest gdy człowiek umiera? 

- Śmierć jest czymś naturalnym dla człowieka, czymś co nie powinno go zaskakiwać, 

a tym bardziej smucić. Mimo to, my ludzie ,płaczemy, gdy ktoś umiera, żałujemy, że 

spędziliśmy z nim za mało czasu. Zamiast śmiać się wraz z tą osobą to rozlewamy łzy nad jej 

zimnym ciałem... Tak to zwykle jest. 

- A ty Lili… umarłaś? 

- Nie, jeszcze nie umarłam… Mam przynajmniej taka nadzieję. 

- A czy ja uma… 

- Czemu zadajesz dzisiaj tyle pytań? – przerwała mu. 

- Lubię pytania. 

- Doprawdy? Od niby kiedy? 

- Od dzisiaj. – odpowiedział, a jego słowa, nie wiedzieć czemu, tryskały ogromnymi 

pokładami szczęścia. 

Nagle pojawiło się pewne dziwne uczucie, które mówiło, że na dzisiaj już koniec… 

- A gdyby nie było jutra, to co byś dzisiaj zrobiła, Lili? – odezwał się jako pierwszy. 

- Kolejne pytanie… Powiedziałabym… - przerwała na chwilę. 



- Co byś powiedziała, Lili? – spytał chcąc poznać odpowiedź. 

- Dziękuję ci. Dziękuję za wszystko. 

Wtedy Lili się obudziła, a obok niej nie było już nikogo. 

Wiktoria (II nagroda w kategorii poezja – szkoły podstawowe) 

  



Niezwykłe spotkanie 

Była piękna złocista jesień. Pewnego słonecznego dnia, wybrałam się do lasu 

poszukać pięknych kolorowych liści, żeby wkleić je do albumu. Wzięłam swoją torebkę i 

ruszyłam w drogę. 

Podczas wędrówki usłyszałam szelest dobiegający spod liści dębu. 

- Och! – zawołałam zaskoczona. 

Za stertą liści stał niewielki kotek. Miał długie, kremowe, pręgowane futerko, 

nastroszony ogonek i najbardziej niezwykłe szmaragdowe oczy. Jego futerko i wąsiki 

błyszczały jakby skakały po nich iskierki. 

- cześć – szepnęłam. – Skąd się tu wziąłeś? 

Kotek spojrzał na mnie swoimi wielkimi zielonymi oczami. Był przestraszony. 

- Pochodzę z daleka. Czy możesz mi pomóc? – zapytał. 

Byłam bardzo zaskoczona. Przecież żadne zwierzę nie mówi ludzkim głosem! 

Podeszłam do kota i wyciągnęłam rękę, żeby go pogłaskać. 

- Nazywam się Dekster i jestem księciem, a ty? – zapytał się. 

Zaniemówiłam, lecz po chwili odparła: 

- Ja ma na imię Eliza. 

Ciekawość powoli brała górę nad zaskoczeniem. 

- Czy powiedziałeś, że jesteś księciem? 

Futrzak kiwnął łebkiem i dumnie go uniósł – jestem dziedzicem kociego tronu. Ukradł 

mi go wuj Cyryl. Teraz rządzi całą krainą Katani. Wysłał swoich szpiegów, żeby mnie 

znaleźli i zabili. Powinienem się ukryć. Czy pomożesz mi? – zapytał. 

- Oczywiście, że tak – powiedziałam. 

- A skoro już się zapoznaliśmy, to może poszukamy razem liści dębu. 

Myślę, że to dobry pomysł – odparł kotek. – Muszę tylko uważać na szpiegów. 

Po godzinie zbierania liści dębu, gdy miałam już pokazać Deksterowi mój dom 

znajdujący się nieopodal, on zaniepokojony powiedział: 

- Chyba coś słyszę. 

Serce mi zaczęło bić mocniej. Czy to byli właśnie ci szpiedzy, o których wspomniał? 

- Są w pobliżu. To szpiedzy wuja Cyryla. Wiedzą, gdzie jestem – odparł 

zaniepokojony kotek. 

Po tych słowach domyśliłam się, że mój puszysty przyjaciel będzie musiał uciekać. 

- Naprawdę bardzo się cieszę, że cię poznałem, lecz muszę ruszać w drogę. Mam 

nadzieję, że o mnie nie zapomnisz – odpowiedział Dekster. 



Przytuliłam Dekstera bardzo mocno na pożegnanie. Gdy to zrobiłam ku mojemu 

zdziwieniu nagle otoczyła go chmura iskier i zniknął. 

I tak skończyła się moja przygoda z magicznym kotkiem. Dla niektórych może być 

szokująca, innym niemożliwa, dla mnie jednak najprawdziwsza z prawdziwych. 

Eliza ( wyróżnienie w kategorii proza – szkoły podstawowe) 

  



Nowy świat, stary człowiek 

Był to rok 4170. Ludzie z niecierpliwością czekali na sygnał z potencjalnego nowego 

świata, dający odpowiedź, czy można byłoby tam rzeczywiście zamieszkać. Ten Sygułą miał 

przyjść z nowej „Ziemi” oddalonej od nas prawie 170 lat świetlnych i i odkrytej już w 2200 

roku. Już na samym początku jej ujrzenia i ogólnego zbadania podejrzewano, że mogą być na 

niej warunki bardzo zbliżone do naszych ziemskich. Nie było sposobności jednak, by w 100 

% się upewnić, czy rzeczywiście takie są, więc postanowiono wysłać odbiorniki (o których 

mowa troszkę później) i sztuczną inteligencję, która, docierając tam, miała dokładnie 

przebadać wszelkie szczegóły dotyczące tej planety, a następnie, a następnie wysłać 

informacje, czy rzeczywiście mógłby tam być zapewniony byt człowiekowi. Statek, którym 

podróżowała badawcza ekspedycja, poruszał się ze średnią prędkością równą 10 % prędkości 

światła, więc dotarcie do celu troszkę trwało i dlatego też dopiero prawie dwa millenia po 

wysłaniu ludzie mogli odebrać sygnał zwrotny.  

4. grudnia 4170 był dniem, w którym zaplanowane było otrzymanie informacji od 

maszyn wysłanych jeszcze przez naszych prapraprzodków. I tak się stało, w siedzibie NASA 

otrzymano wiadomość, która uradowała wszystkich. Planeta była praktycznie bliźniacza do 

Ziemi, zarówno pod względem wielkości, jak i składu atmosfery, pola magnetycznego i ilości 

wód. Jednak Ziemię z jej siostrą bliźniaczą dzieliła bariera odległościowa. Odległość 170 lat 

świetlnych wciąż była dla lidzkości ogromna przeszkodą, mimo wysokiego rozwoju 

technologicznego. My, ludzie, mieliśmy jednak ogroma chęć skolonizowania nowego świata, 

tak dalekiego od nas. Zbudowanie i następnie wysłanie ogromnego promu, który by pomieścił 

odpowiednią ilość osób, było nieopłacalne, a nawaet jeśli, to potrafilibyśmy go rozpędzić do 

„zaledwie” kilkunastosetnej części prędkości światła, więc nawet gdyby taki statek poleciał, 

to do celu dotarłyby już tylko prawnuki pierwszych pasażerów. Cóż, nie bez powodu pisałem, 

że wysłano też tam pewne odbiorniki. Były to cztery kapsuły sporej wielkości, wyglądające 

niepozornie, natomiast ich działanie takie nie było. W 2200 roku ludzie potrafili już wysyłać 

przedmioty materialne na duże odległości właśnie dzięki nim. Działało to tak, że jakąś daną 

rzecz dokładnie się skanowało, specjalne urządzenie pobierały precyzyjne informacje o 

przedmiocie, które następnie były przetransmitowane do naszego odbiornika, a on na 

podstawie otrzymanych danych rekonstruował otrzymaną „wysyłkę”. Jak się już pewnie 

domyślacie, w taki specyficzny, rodem z science-fiction, pomysł zaczęto planować przesył 

człowieka. Pierwsze próby wykonano na zwierzętach i zakończyły się one sukcesem, więc 

realizacja  przetransmitowania homo sapiens zbliżała się ku końcowi. Bądź co bądź to było 

klonowanie ludzi , więc takie zabiegi były na całym świecie mocno strzeżone przez wszelkie 

agencje państwowe i międzynarodowe. Wraz z końcem roku 4171 wybrano kilkusetosobową 



grupę ochotników, którzy pozwolili na wysłanie ich „klonów” na odległą planetę. Na ich 

doczesne Zycie w żaden sposób to nie wpływało, żyli sobie tak jak wcześniej, podczas gdy 

informacja, która miała zostać przetworzona na stworzenie ich „bliźniaków”, podróżowała 

przez przestrzeń kosmiczną całe 170 lat. Ciekawym było to, że owe klony posiadały 

świadomość swoich pierwowzorów, a zarazem też wiedziały o tym, że tam daleko na Ziemi 

żył ktoś takim sam jak on, który zapewne już nie żyje (w czwartym tysiącleciu wciąż nie było 

leku na długowieczność). Ta myśl ciążyła mocno w głowach tych ludzi. Grupa licząca prawie 

500 osób miała postawione ambitne cele, dać zalążek cywilizacji na nowej planecie, 

wybudować pierwsze osady, przygotować grunt dla nowych kolonizatorów, którzy mieli 

przybyć za parę tygodni. Okazało się jednak, że mimo tak wysokiego postępu 

technologicznego ludzi, w człowieku wciąż drzemał prymitywny, zwierzęcy instynkt, co 

prawda nie u wszystkich, ale w znacznej grupie tak.  

Już po paru dniach co poniektóre osobniki zaczęły korzystać z tego, że są daleko od 

Ziemi, od jej praw i norm społecznych. Najpierw pozabijali się ci, którzy walczyli o 

dominację i władzę w tym nowym świecie. Reszta kolonizatorów musiała podporządkować 

się zwycięskiej frakcji tyranów, jeżeli chcieli żyć dalej. Jeszcze inna grupa poczuła istny 

„taedium vitae” spowodowany tymi wydarzeniami, ale również tkwiącą świadomością 

swojego ziemskiego oryginału zmarłego zapewnie dawno temu i tacy właśnie sami sobie 

poodbierali życie. Ostatecznie w nowym świecie przetrwała grupa najsilniejszych, z 

największą chęcią przeżycia. Z Ziemi cały czas rutynowo przychodziły „paczki” ludności 

wysyłane przeszło 170 lat wcześniej. Każdy nowy człowiek przybyły tutaj miał do wyboru 

przystosowanie do nowych warunków albo śmierć. I tak właśnie wyglądały początki 

ludzkości na nowej „Ziemi”, w niczym się nie różniły od pierwszych dziejów człowieka 

prymitywnego, jaskiniowca, troglodyty, który wszystko zdobywał siłą.  

Misiek (wyróżnienie w kategorii proza – szkoły średnie) 

  



Matura 

 Obudził się i leniwie sięgnął po telefon, by sprawdzić godzinę. 7:53. Spojrzał na datę 

– 5 maja. Gdzieś na granicy świadomości zaczęła mu się kołatać jakaś bardzo niepokojąca 

myśl. Rozbudzony umysł zaczął pracować coraz intensywniej, próbując ja sobie uświadomić. 

Kiedy w końcu mu się to udało, jego serce zabiło mocniej, a po całym ciele przeszedł go 

dreszcz. MATURA! Zerwał się z uszka i pędem pobiegł do łazienki. Wziął najszybszy 

prysznic w swoim życiu i ruszył w stronę kuchni, narzucając na siebie garnitur i w popłochu 

zapinając guziki koszuli, co chwilę myląc kolejność. Wkroczył do kuchni już mniej więcej 

ubrany. Wstawił wodę na herbatę i w pośpiechu zaczął przygotowywać śniadanie. Spojrzał na 

zegarek na kuchence. 8:15! Zalał herbatę ledwie ciepłą wodą, wziął dwa gryzy kanapki i 

rzucił się zakładać buty i kurtkę. Był do tego stopnia zestresowany, że zawiązał buty najpierw 

na węzeł ratowniczy, później na płaski, a dopiero za trzecim podejściem zrobił to 

prawidłowo. Tu z przed wyjściem obejrzał się w lustrze i poprawił krawat zawiązany w jakiś 

nieznany mu sposób. Miał na tyle dużo przytomności, by pamiętać o zamknięciu domu. Po 

chwili siedział już w samochodzie. Udało mu się odpalić i ruszył w stronę szkoły. Później 

wiele razy zastanawiał się, jak to możliwe, że dojechał tam bez wypadku. Mylił 

kierunkowskazy, kilka razy włączał spryskiwacze i wycieraczki, co chwila włączał światła 

drogowe. W pewnym momencie ostro zahamował. Przez przejście dla pieszych przechodziła 

starsza pani z zakupami. To była najdłuższa minuta jego życia. Przez pewien czas zastanawiał 

się nawet, co jest gorsze – spóźnić się na maturę czy potrącić pieszego na przejściu. 

Rozmyślania te jednak ucięła sama piesza, schodząc z przejścia. Ruszył gwałtownie. Pędził w 

stronę szkoły , nie stosując się do żądnych znaków ograniczeń prędkości, gdyż nawet nie 

mógł odczytać liczb na nich zapisanych. Ryk silnika zagłuszał monotonne, lecz nieubłagane 

cykanie zegarka informującego o tym , że ma coraz mniej czasu. Próbował się nieco 

uspokoić. Wjechał na parking przed gmachem liceum i zaparkował, nie przejmując się 

zbytnio liniami, wybierając jednak strategiczną pozycję w pobliżu wejścia. Wysiadł z 

samochodu i zatrzasną drzwi. Po chwili przypomniał sobie o pęku długopisów w schowku. 

Wziął je, zamkną ponownie samochód i ruszył w stronę szkoły. 8:45. Trochę zwolnił, by 

zachować odrobinę powagi. Przekroczył próg szkoły. Przywitał się z panią woźną, która 

rzuciła: „No no…Nawet nie spóźnił się pan tak bardzo jak w zeszłym roku.”. mrukną coś w 

odpowiedzi, ale na tyle cicho, by nic nie usłyszał i ruszył w stronę sekretariatu odprowadzony 

wzrokiem uczniów jeszcze bardziej zestresowanych od niego. Gdy zajął się wypełnianiem 

formalności związanych z egzaminem, przez jego głowę przemknęła myśl: „ W następnym 

roku będę na czas”.  

Cichociemny (wyróżnienie w kategorii proza – szkoły średnie) 



Quo vadis, III tysiąclecie? 

Wszyscy trwamy w pogoni za technologią, 

Smart fon, komputer, tablet… 

A cywilizacja wyniszcza nas od środka, 

wypacza miłość, przyjaźń i troskę. 

Nie potrafimy już ze sobą rozmawiać, 

nienawidzimy się nawzajem. 

Messenger, jakaś grupa… 

To właśnie tu każdy wyrzuca swój gniew, pisząc jak najgorsze słowa na drugiego 

Człowieka. 

Szept, gest, szum, dźwięk –  

pusto brzmiące słowa. 

Pik – pik… 

Cichy brzęk powiadomienia… 

Może Facebook, Snapchay albo Instagram? 

Może kolejny like? 

Może kolejny hejt? 

Wyłączam telefon. 

Pozbawieni wartości zapomnieliśmy, co znaczy 

być Człowiekiem. 

Wypowiadamy pojęcia bez definicji,  

słowa bez miary 

i zdania bez kropek. 

Chcesz być kimś innym niż tłum, 

ale w siedmiomiliardowym społeczeństwie 

nikt nie słyszy pragnienia zmiany. 

Głusi, zapatrzeni w telefony, 

nie odróżniamy już dobra od zła. 

Skrzywdzeni przez współczesność 

nie potrafimy nazywać pojęć i wartości. 

Patix (wyróżnienie w kategorii poezja – szkoły średnie) 



Wzlot 

mamo nie będę więdnącym kwiatem 

rozkwitłam gdy słyszę twe imię 

zagłębiam się bardziej w twoim łonie 

nie obumrę 

będę walczyć jak rodzice dawców życia naszych rodziców 

nie złamię się i nie zrzucę płatków 

tak jak pradziadkowie nie porzucili broni i wiary 

nie będę wypłoszonym brudnym orłem 

gołym bez piór i korony 

jesteś dla mnie matką 

oddać za ciebie życie 

rodzicielko przyszywasz mi pióra do skrzydeł 

żebym mógł polecieć do nieba 

ojczyzno 

trwaj w sile i przy życiu 

kiedy twoje kolory będą blakły 

wezmę czerwoną jak mój mundur kredkę 

domaluję ci moc duch walki 

wezmę białą kredkę byś wybaczyła 

tym co zabłądzili 

żebyś kochała 

tych co czują się Polkami 

Kwiatek (wyróżnienie w kategorii poezja – szkoły podstawowe) 



Szkoła 

 

Szkoła to nie tylko budynek, 

szkoła to obraz wesołych minek. 

Przyjaciół wielu tutaj spotkamy, 

z nimi wiele wspomnień mamy. 

Każdy mówi że szkoła jest nudna, 

lecz to jest tylko gadka marudna. 

W głębi serca lubimy szkołę, 

to tu są właśnie przygody wesołe 

Choć nauczyciel czasem denerwuje 

i myślisz, że twój czas marnuje, 

Idziesz tu wesoła i uśmiechnięta, 

na lekcji słuchasz belfra jak zaklęta. 

Doczekać się nie możemy, 

Kiedy w końcu dorośniemy. 

Lecz kiedy to się stanie i szkołę opuścimy, 

To uświadomimy sobie jak za nią tęsknimy. 

Lenexhanaxx (wyróżnienie kategorii poezja – szkoły podstawowe) 

  



Znak pokoju 

Przemijam, uciekam, 

Gonię otchłań 

I pustka… 

Gdzieś obok twarze kamienne, 

obce, bez wyrazu. 

Drażnię skórę opuszkami palców, 

Nie czuję nic, zastygają w bezruchu. 

Lodowaty zgrzyt sztywnych rąk, 

Przeraża…! Boli! 

Dlaczego? Kimjestem? 

Bezimiennym mózgiem bez żadnego owocu wykwintności… 

Serca i sumienia? 

W przestrzeni oblanej plamą nienawiści. 

Biegnę, osiągam cel obrany w życiu. 

Tak, życie – i cóż? 

Przegrane, ucieka… 

Drżąca klatka piersiowa boli, kłuje… 

Igłą, która przekłuwa ostatnią nadzieję jak balonik. 

Ginie świat zależny od absurdu, 

Śmiertelnym ruchem miecza, wyciągniętym… 

Na znak pokoju… 

Kropeczka (wyróżnienie w kategorii poezja – szkoły podstawowe) 

  



Mój świat 

Mój świat skurczył się 

Do rozmiarów łepka szpilki 

Przemierzam go wzrokiem 

Bacznie przyglądając się okolicy 

Osiedlowe uliczki 

Po których snują starsi ludzie 

W zaklętym labiryncie 

Między mieszkaniem 

Spożywczakiem i przychodnią 

Szara klatka schodowa 

Z codziennym „Dzień dobry” 

Dla napotkanych sąsiadów 

I skrzynką na listy pełną reklam 

Jeden pokój trzy na pięć 

Z oknem od południa 

Wypełnia go często muzyka 

I słabe światło lampki 

Górującej nad wysiedzianym fotelem 

A w tym fotelu siedzę ja 

I wzrokiem przemierzam 

Cały ten wielki świat 

Zastanawiając się wciąż 

Czy to eksperyment 

Czy czyjś głupi żart? 

Najt (wyróżnienie w kategorii poezja – osoby dorosłe) 

  



Pomnażajmy 

Nie rodzimy się dla świata, 

Po to aby brać zeń wszystko. 

Kto świat grabi to dlań strata, 

Puste życie przy nim blisko. 

Kto otacza się codziennie, 

Słowem mieć co mu ważnością. 

Jego być niezmiernie blednie, 

Zgaśnie dusza w nim z pewnością. 

Mamy zmysły i wrażenia, 

Czym nas Stwórca uposażył. 

Myśli, wolę i marzenia, 

Rozum także nam się zdarzył. 

Idąc przed się pamiętajmy, 

Co w wędrówce naszą rolą. 

Wiarę w bliźnich utrwalajmy, 

Niech to będzie naszą wolą. 

Celem naszym niech się stanie, 

Być nie mieć w swym trwania czasie. 

A w nim dobra pomnażanie, 

Wbrew trudnościom w całej krasie. 

W fotografiach dzieł stworzonych, 

Naszej wiary implikacja. 

To dla wszystkich zagubionych, 

Kierunkowskaz gdzie tkwi racja. 

Lecą bociany (wyróżnienie w kategorii poezja – osoby dorosłe) 

  



Bezsilność 

moje życie jest jak książka 

na pierwszej stronie tytuł 

„Przygoda” 

jeszcze nienapisana 

ale już oprawiona 

twarda okładka w kolorze wschodzącego słońca 

cienkie, delikatnie łaskoczące dłonie kartki 

kaleczą przy każdej okazji 

nie jest to ich zamiarem 

lecz naturą 

próbują walczyć 

przegrywają 

lektura nie powinna być cierpieniem 

więc za każdym razem 

odkładają książkę 

opatrują palce 

zapominają 

czy znajdzie się kiedyś ktoś na  tyle odważny 

by przeczytać zakończenie? 

Imponderabilia (wyróżnienie w kategorii poezja – szkoły średnie) 

  



Kolejka 

Niesamowity pęd 

Wszyscy gdzieś się spieszą 

Wciąż biegną, nie mogąc się zatrzymać 

Zatracają się w ciągłej gonitwie 

Mają zainstalowane klapki na oczach 

Nie zauważają, że próbując dogonić szczęście 

Jeszcze bardziej się od niego oddalają 

Czasami trzeba użyć tego wewnętrznego hamulca 

Zatrzymać się w miejscu 

Przyjrzeć się swojemu życiu 

Okazać się może wtedy, że to nie Ty nim rządzisz 

Okazuje się, że siedzisz w kolejce, której nie możesz zatrzymać 

Która nieustannie podąża w dół, w przepaść 

Coraz szybciej napierając prędkości 

Jeśli właśnie znajdujesz się w takiej kolejce 

Nie czekaj 

Wyskocz z niej jak najszybciej 

Ponieważ gdy prędkość będzie zbyt wysoka 

Może być już za późno 

Juwska (wyróżnienie w kategorii poezja – szkoły średnie) 

  



Jesienią nikt nie zwraca uwagi 

Na nasze łzy spływające po policzkach 

Na nasze pełne bólu i rozpaczy, zaszklone oczy, 

Na nasz sztuczny uśmiech ukrywający zmęczenie. 

B jesienią, tak naprawdę, 

To nikt nie zwraca uwagi. 

Nie widzi nas, 

A może wcale nie chce widzieć, 

Więc dopiero jesienią pokazujemy siebie. 

Prawdziwego siebie. 

Kogoś, kto widząc opadłe liście wie… 

Wie, że już dawno przegrał walkę z życiem. 

Chryzantemy (wyróżnienie w kategorii poezja – szkoły średnie) 


