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JUNIORZY (KLASY IV - VI)

I miejsce i Nagroda Dyrektora Biura Promocji Zakopanego:

Justyna Sikora, kl. VI 

Nieszczęśliwa  

Nie mogła poradzić sobie z problemami,
Przerastały ją oczekiwania,

A obowiązki przygniatały z każdej strony.

Dlatego wymyśliła wesoły świat.
W którym nie odróżniała przyjaciół od wrogów,

Ironii od żartu,
Ani nawet rzeczywistości od fantazji.

Nikt nie mógł jej pomóc ,
Skończyć bawić się z myślami,

Rozmawiać z nimi,
Czy śmiać się. 

Ciągle śniła,
Pragnęła być w dwóch wymiarach.

Lecz nie dała rady wyrwać się z nałogu.

Oszukała swoje życie.
Zagubiona w świecie uśmiechów.



II miejsce:

Stefania Mitan Abel, kl. V 

Wiadomości

Ze stacji „ Czas na miłość”
Najświeższe wiadomości

Na początek ciemne chmury
Wiele par w ścieżce

Nienawiści
Jednak słońcem zza chmur
Jest para na skrzyżowaniu

Miłości z radością
Niestety coraz więcej

Kropel deszczu spływa
Po policzkach

A zimne i twarde płatki
Śniegu zaczynają zakrywać 

Upalne słońce w sercu
To już na tyle 
Wiadomości 



III miejsce:

Antonina Kudasik, kl. VI

Modlitwa

Mamo, a gdzie teraz jest tatuś?
W niebie prawda?

I uśmiecha się do nas.
Mamo! Nie płacz!

Mamo! Ja wiem,że tata tam jest.
Pamiętasz?

Jak mówił „nigdy was nie puszczę”
Tata dotrzymuje obietnic.

Ja też dotrzymam i
pomodlę się za niego.



Nagroda  Dyrektora  Tatrzańskiego  Parku  Narodowego  za  najwyżej  punktowany 
zestaw wierszy:

Justyna Sikora, kl. VI

Bez zbędnych epitetów

Pamiętam cię jak dziś,
Ale nie mogę przewidzieć,

Jak jutro.
Jesteś dla mnie tajemnicą,

Jak pojutrze.

Nigdy się nie uśmiechasz.
Może ścigasz się z własną fantazją.

Masz rację to jest rajd,
Między chwilami szczęścia

I dłużącym się czasem bezczynności.

Na zmartwienia nie ma miejsca.
Zmarnowane dni,

Wypalają dziury w naszej kartotece,
Więc lepiej nie zapisuj myśli na papierze.



Nagroda przyznana i ufundowana przez członka jury, Mirosława Nadymusa „za tytuł 
i uśmiech”w wierszu pt. „Widzowie”: 

KACPER BORKOWSKI, kl. VI

Widzowie

Długowidz
Widzi
Daleko

Krótkowidz
Widzi
Krótko

A nicwidz
Nie widzi 

Nic

Długowidz
Nie musi

Nosić okularów
Krótkowidz

Musi
A nicwidz
Nie musi
Bo i tak

Nie widzi
Nic

Długowidz
Może
Czytać

Krótkowidz
Może też
A nicwidz

Nic nie czyta
Bo nie widzi nic



SENIORZY (kl. VII- IX)

I miejsce i Nagroda Burmistrza Zakopanego, Janusza Majchra:

KINGA DUSIK, kl. VIII

Hermetyk

Poznałam go ostatnio.
Długo mi zajęło bezskuteczne dobieranie się do jego wnętrza.

Był dziwny.
Bosy, brudny i…szczelnie zamknięty.

Pojawił się tak nagle.
Z karteczką przyklejoną do ust,

Na której małe literki układały się w słowo:„hermetyk”
Ale i tak go polubiłam.

A on polubił mnie.
Nie rozmawialiśmy ze sobą.

Staliśmy i patrzyliśmy na siebie
Miał duże oczy i jasną skórę.

Od czasu do czasu unosił brwi, 
Wywołując przy tym,

 przypływ fali zmarszczek,
na jego gładkie blade czoło.

Stał w bezruchu przeszywając mnie wzrokiem.
Nie uśmiechał się.

Nie mrugał.
Nawet nie oddychał.

Po prostu pogłaskał mnie po włosach
I zwyczajnie odszedł.



II miejsce:

ALEKSANDRA HULBÓJ, kl. VII

***

Zanim mnie stworzysz
Wymyśl mi przyszłość

By się później nie martwic
Zanim mnie stworzysz
Spraw dla mnie serce

I lewą dłoń
A jeśli możesz to 

Stopę
Zanim mnie stworzysz

Wymyśl mi wspomnienia
Bym nie była sama w 

Ciemnej nocy
Zanim mnie stworzysz

Obdaruj mnie uśmiechem
Takim

Który sięga też oczu
Byś patrząc w nie 

Pierwszy raz
Wiedział

Że twoja wyobraźnia jest
Idealna



III miejsce:

MACIEJ KIEŁPIŃSKI, kl. VIII

      * * * 

Chłopczyk na kolanach babci
Całuje ją w policzek,

Drzewa muskane wiatrem 
Kołyszą się i szumią pieśń letnią,

Leżący na murawie kot łapie słoneczne promienie.
W czerni jest mu najlepiej.

Zapach szarlotki unosi się w powietrzu.
Piękny obraz wykopany z kufra na 

Strychu.



Nagroda Starosty Tatrzańskiego za najwyżej punktowany zestaw wierszy:

NATALIA DZIURNY, kl. IX

Ferajna Lucyfera wznosi owacje

Uchyliłeś wrota hańby
I cóż

Wcale nie jest tak niesmacznie.
Może gdyby nie ten

Lekki odór
Rozkładających się po kątach

Skąpych kłamstw
Byłoby całkiem przytulnie.

I cóż
Że leży w salonie 

Jakby wyszła spod samych rąk stwórcy.
Ogród nałogów koło kominka.

Świadkiem naocznym
Jedynie ciało w doniczce.

Świadkiem nr 2
Wszyscy z tylnego rzędu.
W epickim zakończeniu

Epicka kołysanka.
Rozhuśtane biodra 

Przechylają się
To w lewo

To w prawo.
Czyżby zaszczycił nas cichy wstyd?

Ferajna Lucyfera wznosi owację
I co z tego

Przecież to wieczór sztuki.        



Nagroda Prywatna Justyny Kowalik,  za wrażliwość poetycką i dynamiczny rozwój 
literacki:

Aleksandra Chrobak, kl. IX

Podejmij życie

Codziennie przechodzę przez ten próg,
na którym leżą,

ubłocone decyzje do podjęcia.
Iść do przodu,

to jak ciągnąć za sobą linę,
do której co jakiś czas

ludzie
doczepiają kłamstwa, zdrady,

Uśmiech odbity w lustrze,
zawieszonym do góry nogami.

Cofnąć się,
to jak uciekać,

przed niedopałkami własnych ambicji,
zgubić drogę i żyć tym 

co dawno minęło.
Utknąć - wziąć głęboki oddech
i nigdy nie wypuścić powietrza,

usłyszeć ciszę i pływać w niej bez końca,
dotknąć kresu i złamać sobie na nim kark.

Monotonnie chodzić raz w prawo, raz w lewo,
czasami nogą,

przesunąć kolejną decyzję na potem.
I tak cyklicznie,

odliczając sekundy,
nic nie robić ze swoim losem.



Nagroda przyznana i ufundowana przez Dyrektora Teatru Witkacego w Zakopanem, 
Andrzeja Dziuka:

KINGA DUSIK, kl. VIII

Chwile finału

Kiedy będę duża, 
to kupie sobie karocę,
Kiedy będę duża,
to znajdę sobie księcia,
Kiedy będę duża,
to zamieszkam w zamku,
Kiedy będę duża…
już mnie nie będzie

*
Widzę światło…
Gdzie?
W tunelu…
Umieram?
Może…
Gdzie jestem?
Pod ziemią…
I?
Widzę światło.
Pociągu obłędu.

*
Otwieram oczy.
Powoli, ciężko, sennie…
Dotykam głowy,
 a jej nagość mnie przeraża.
Martwe kończyny zwisają z szpitalnego łóżka.
W lustrze odbija się coś. 
Coś, co nie przypomina człowieka.
Zamykam oczy…
Czas się zatrzymał.



*
W moim pokoju jest wszystko.
Pluszowy miś, kilka porcelanowych lalek, różowe lusterko, 
plastikowe kredki…
Ale!
Czegoś brakuje…
Kolejnej lalki do kolekcji?
Miękkiego pluszaka?
Nie…
W moim pokoju, nie ma już,
po prostu…
mnie

*
Kiedy człowiek pisze wiersz…
Zapisuje swoją duszę.
Niekiedy jest blisko paradoksalnego banału,
Który układa się w litery:
N
I
C
Niekiedy te małe, niechlujnie napisane na kartce słowa,
Są fenomenalnym odkryciem, nowego gatunku poezji.
Niekiedy jednak kartka pozostaje pusta,
a jej czystość 
układa wiersz.
wiersz, który opowiada,
swoją historię.


