
Puławy, dn.28.03.2018r. 

 

Protokół 

Z posiedzenia komisji Turnieju jednego wiersza 

„Nie pisz do szuflady” 

 

Komisja w składzie : Marzena Romańczuk – przewodnicząca; Katarzyna Grudzień; Zbigniew 

Kozak po wysłuchaniu 22 wierszy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych postanawia 

ocenić teksty w 3 kategoriach : szkoła podstawowa kl. IV-VI;  szkoła podstawowa kl. VII i 

klasy gimnazjum oraz szkoła ponadpodstawowa. 

Nagodzone zostały następujące wiersze:  

„Wiosna tuz, tuż” – Anna Konieczna – Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach 

„Oddech białego anioła” – Aleksandra Woch  - Szkoła Podstawowa nr 9 w Puławach 

(gimnazjum)  

„Wiosenne serca” – Julia Książek – ZSO nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach  

Komisja wyróżniła trzy wiersze: 

„Wiosna” – Maja Łozińska - Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach 

„Między wierszami” – Julia Ogonowska - Szkoła Podstawowa nr 9 w Puławach (gimnazjum)  

„Wspomnienie teraźniejszości” – Kalina Kika - Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach 

(gimnazjum) 

 

 

 

 

 

 

 



NAGRODZONE WIERSZE 

 

 

Wiosna serca 

 

Na drogę biały śnieg spadł  

I błyszczy niczym tysiące rozbitych 

szkiełek. 

Zamarznięte gałęzie drzew 

znieruchomiały,  

W sen zimowy zapadły serca. 

 

A Ty mnie ogrzej niczym wiosna, 

Śnieg zabierz z mych oczu.  

Niech pąki lekko zakwitną. 

Krokusy przebiją naszą nieśmiałość. 

 

Imienia Twego już nie będę unikać. 

Kilka liter schowanych  

Gdzieś na końcu języka 

Wykrzyczę prosto do Ciebie... 

Rankiem, w przedwiośnie. 

                                        Julia Książek  

 

Oddech Białego Anioła 

 

(pamięci Anny Szałapak) 

Czarny strój spadł z wieszaka 

Dotknięty słodkim biczem 

Budzącego się słońca 

 

Ptaki wylatują z gniazd 

I tylko ona jedna 

Nie wstała tego ranka 

 

Krople opadające 

Na pięciolinię włosów 

Uciekają w przestworza 

 

Cisza zmaga się z jękiem 

Szeptów ukrytych w domach 

Wielu tysięcy krzeseł 

 

Biały Anioł odleciał 

Stanął pośród sopranów 

Z niebieskiej strony chóru 

                          Aleksandra Woch 

 

Wiosna tuż, tuż! 

 

Zmienię śnieg 

na ciepły deszcz. 

 

Styczniowy chłód 

na wiosny dreszcz. 

Pochmurny dzień 

 

na słońca blask. 

Zimowy sen 

na ptaków wrzask. 

 

 

Zapłacę jutro 

zielonym liskiem, 

czerwonym płatkiem, 

białym motylkiem. 

 

A może jeszcze 

dodam do tego 

parę bocianów, 

mlecza żółtego, 

zabawne chrząszcze, 

ważki skrzydlate, 

pachnący łąką 

chaber bławatek. 

 

Czy przyjmiesz dzisiaj 

taką wymianę? 

Uśmiech i szczęście - 

gwarantowane! 

                          Anna Konieczna 

 

 

 

 

 

 

 


