I miejsce ex aequo – Natalia Tomala SP Gorzkowice

„Spojrzenie falującego lustra”
Pod dotykiem palców tafla lekko się ugina,
Tworzą się pająki, szkło falę na wodzie przypomina,
Zakrywa postać w koronkowej sukience,
Chociaż rysy twarzy niemal chłopięce.
Zaburza percepcję oraz zdrowe zmysły,
Mimo to związek z rzeczywistością pozostaje ścisły
Marnota stojąca w pomieszczeniu, patrząca w dębowe lustro, stojąca na
podwyższeniu.
Zaciska ręce i bawi się nerwowo koszulą,
Liczy,że marzenia ją do snu otulą,
Mrzonki opowiadane przez rodziców tuż przed zaśnięciem,
Pozbywa się szybko myśli taktycznym odkaszlnięciem.
Wyciąga zdecydowanym ruchem przed siebie rękę,
Licząc, że tak odgoni wewnętrzną udrękę,
Lustro poddaje się pod jej ciężkim ciężarem,
Rozpala je swoim żarem.
Zza falującej tafli wyostrzają się szczególy,
Coraz bardziej zachodzą mgły, ogóły,
Spojrzenie falującego lustra różni się od twojego,
Dostrzegasz w nim coś niebezpiecznego.
Uśmiecha się w sposób przerażający
Jednak sposób, w jaki na ciebie patrzy, jest satysfakconujący.
Wzrok potwora będącego na twoje usługi,
Wzrok kogoś kto ma u ciebie liczne długi.

Wpatruje się w kartkę na stoliku nocnym,
Czujesz,że jest czymś okropnym,
Podchodzisz do kartki i rzuczasz ją z bezgłośnym krzykiem,
Zasłaniasz dłonią usta zaszokowana tym przytykiem.
Z szuflady wyciągasz ostrze,
Nagle wszystko staje się prostsze.
Podbiegasz do lustra z cieniem odrazy,
Kładziesz dłoń, znów pojawiają się trójwymiarowe zamazy.
Wbijasz nóż na wysokości serca,
Przechodzi przez taflę, w nią również się wwierca,
Zdziwnienie maluje się na jej postaci,
Czy twój wysiłek wreszcie się opłaci?
Tafla zamiera z nożem w niej utkwionym,
Dzisiejsza noc jest dziełem skończonym,
Choć koszmar został z Twojego życia usunięty,
Płaczesz na podłodze, a twój strój jest wymięty.

I miejsce ex aequo – Marlena Olczyk SP Gościnna

„Pandemia”
Czy w trudnych czasach przyszło nam żyć?
Czy mamy prawo o wolności śnić?
Czy wróg nieznany ludzkość pokona?
Czy uda się zniszczyć demona?
Czas nam pokaże, czym jest bakteria,
Życie to teraz wielka loteria.
Wirus, bakteria , te wilcze kły
Ruszają w pogoń za życiem mym.
Niby przypadkiem, przybyły z Chin,
Ale czy my wierzymy im?
Zamknięte niemal wszystkie granice.
Opustoszały polskie ulice.
Niestety pracy już coraz mniej,
Ciężko o utrzymanie rodziny swej.
Dzieci w szkole? To już przeszłość.
Lekcje online, taka właśnie teraźniejszość.
Jak tu uczcić urodziny.
Jeśli z nikim się nie widzimy?
I te maseczki na twarzy,
Przez które nikt z nas nie kojarzy.
Wszystkich dzieli dystans,
To pandemii czas.
Uwięzieni w domach,
Jak bez skrzydła ptak.

II miejsce ex aequo – Paulina Szadkowska

„Wiosna”
Kto nadchodzi pewnym krokiem?
Kto już puka w zimy drzwi?
Pytasz? Słuchaj! Zdradzę Ci .
Oto Wiosna, Cudna Wiosna,
taka piękna i radosna.
W środku lasu serce bije,
ptaki otoczyły knieje,
świergot niczym balsam dusz.
Czy to czuje? Jest.. tuż, tuż.
Oto Wiosna, Cudna Wiosna,
w majestacie swym radosna.
Klekot słychać na polanie ,
serce bije, słońce wstaje,
dusza duszy promień daje.
Kiedy wszystko kwitnie wokoło,
a każdemu jest wesoło,
usiądź w parku, chwyć promienie.
Poczuj siłę, która drzemie,
wyjdź naprzeciw Wiośnie- Pani ,
zanurz się też w jej otchłani!
A usłyszysz tak radosny odgłos serca Pani Wiosny.
Idź przed siebie, chwytaj życie!
Życie, które jest na szczycie.
Cel na dłoni.
Ruszaj śmiało!
Wiosna dzwoni!

SP Gościnna

II miejsce -Amelia Leśniewska ex aequo SP Trzepnica

„Tęskno mi”
Tęskno mi do życia, swobodnego
Tęskno mi do życia wolnego jak ptak
Tęskno mi do życia, do wyborów własnych
Do zobowiązań swoich, jedynych
Tęskno mi do życia, które już było, a nie wróci
Tęskno mi do wszystkiego miłego, własnego
Tęskno do nieba, pochłoniętego gwiazdami,
I takiego pustego jak moje serce,
Tęskno mi do wszystkiego, do życia, do spokoju.
Tęskno tak bardzo że z tęsknoty serce umiera, lecz to nigdy nie wróci…

„Czekam”
Czekam na wszystkich, których kocham,
Czekam na miłość jedyną ukochaną,
Czekam na te róże, co rosną za oknem,
Czekam na te czasy radosne, spokojne,
Czekam na morze jedyne, prawdziwe,
Czekam na odpoczynek i wiosnę,
Czekam i czekam, bo to jedyne co mi zostaje,
Czekam na śmierć i na życie,
Czekam na wszystko co było i co będzie…

III miejsce ex aequo – Marek Krzemień SP Gorzkowice

„Korona-wirus(covid-19)”
Dziś koronawirus cały świat obejmuje,
wszystkich ludzi bardzo denerwuje.
Niektórzy ludzie się poddali,
A niektórzy wierzą ,że będziemy cali.
Lekarzy, pielęgniarki i salowe wspomagamy,
bo wiemy, że w ich rękach leży los cały.
Gdy szczepionka na covid została wynaleziona,
ludzi chęć do życia została przywrócona.
Cieszmy się w ten czas życiem rodziny,
bo zapewne za niedługo w pęd życia ruszymy.
Przynajmniej mniej pieniędzy z portfela wydamy,
bo sklep, galeria i park pozamykany.
Ale pewnie wszyscy by woleli,
mniej pieniędzy niż tragedii na ziemi.
Lecz na pewno ze snu się obudzimy,
I skończy się koszmar całej rodziny.
A gdy z łóżka wstaniemy ,
zjemy śniadanie i do szkoły pójdziemy.
Tak się zakończy z wirusem historia,
że wszyscy będą szczęśliwi nawet garnek i miotła.

III miejsce ex aequo – Ewelina Hamczyk

SP Krzemieniewice

„ Oblicza przyjaźni ”
Przyjaciel czy wróg ?
Niewielki to próg.
Czasami szczerość aż boli serce,
A na policzkach wychodzą rumieńce.
Jednak życie zaskoczyć nas może !
I od fałszywych przyjaciół zachowaj nas Boże !

III miejsce ex aequo – Michał Pełka SP Trzepnica

„ Miłość”
Jak kwiatki na łąkach,
tak smutek na mej twarzy,
nikt mnie miłością nie obdarzy.
Jak bardzo bym się starał,
i tak wyśmieje mnie każdy,
nikt mnie miłością nie obdarzy.
Moje poetyzmy małe,
jak serce złamane,
może coś się jeszcze zdarzy,
nikt mnie miłością nie obdarzy.
Rana w mym sercu
zostanie już na zawsze,
nie obchodzi mnie już każdy,
nikt mnie miłością nie obdarzy.
Moja dusza poety, która chce pisać wiersze,
ukryta w mym zranionym sercu płacze,
nikt mnie miłością nie obdarzy.

III miejsce ex aequo Oliwia Walczak SP Gorzkowice
„Brak internetu”
Gdy nie masz internetu,
Dopada cię nuda.
Nie masz co robić!
Wtedy nie możesz wchodzić na Instagrama, Facebooka.
A przecież w domu masz cuda!
Masz rodziców, siostrę, brata,
Taka miłość się opłaca.
Jeszcze rybkę złotą, psa Rokiego,
Tyle dobrego!
I przyjaciela możesz mieć,
W szkole, w domu, na podwórku.
Nie zapomnij o tym,
Że rodzina to skarb,
Którego nie da się zastąpić,
Nawet super szybkim internetem.

Wyróżnienia ex aequo Paulina Wrońska SP Gorzkowice

„Słoneczne chwile”
Pewnego dnia
pewnej chwili
słońce zaświeci
będzie to dla nas
promienie będą otulać
przeznaczenie da znak
słabości upadną
życie będzie słodkie
naszym celem
stanie się
dążenie do
przyjaznych
pełnych radości
uśmiechów innych
radosnych czynów
pięknych wspomnień
ważne aby umieć
odnaleźć kogoś
dla kogo będzie ważne
szczerość uczuć niż
suche rzeczy materialne
dzieli tylko krok
tak mało
tak niewiele
a tak dużo zmian
to są właśnie
te chwile
tak długo wyczekiwane

Anna Gałązka SP Gorzkowice

„Wiosna”
Wczoraj doniósł pewien ptak,
Że Wiosna powiedziała tak:
Coś ponuro na tym świecie, może ozdobić go czas.
I tak o to zaczęła Wiosna rządzić się i przyozdabiać las.
Tutaj pąki powiesiła,
Tam niedźwiedzia obudziła,
I bociany zawołała,
I jaskółkom śpiewać kazała.
Wieczorem poszła na podwieczorek do Zimy,
By pochwalić się sukienką z leszczyny.
Później się grzecznie pożegnała
I piękne piosenki śpiewała.
I tak pilnuje całego świata
Aż nadejdzie kolej Lata.

Magdalena Kałka SP Gorzędów

„Symptom życia”
Czujesz, czy tylko brniesz,
by jeszcze być?
Oddychasz, nabierasz powietrza,
a może tylko dyszysz?!
Widzisz, a jednak
na wiele nie patrzysz.
Mówisz tylko, czy wypowiadasz to,
co chcesz powiedzieć.
Serce bije, a może już
Nic nie chce czuć.

Patrycja Sikora

SP Gorzędów

„Wiosenne zmiany”
Puk, puk! Wiosna jest tuż-tuż,
Czekamy na nią już.
Wiosna, kiedy się budzi,
Raduje wszystkich ludzi!
Wszystko wkoło pięknieje,
świat barwą szaleje.
Budzi się wszystko do życia,
po długim okresie niebycia.
Wiosna to najpiękniejsza pora,
wzbudza do życia Amora.
Ludzie się zakochują
I szczęście swoje świętują.
Słońce w końcu świeci,
radują się także dzieci.
Na plac zabaw wychodzą,
od komputerów odchodzą.

Wiktoria Krajewska SP Gorzędów

„Do Przyjaciela!”
Dobrze jest mieć Ciebie, Prawdziwy Przyjacielu !
Takich jak Ty jesteś, nie ma ze mną wielu.
Wiesz, gdy jestem smutna, wiesz, kiedy wesoła,
zawsze jesteś przy mnie wtedy, gdy Cię wołam.
Zawsze tylko Tobie powierzam sekrety,
Ty jako jedyny mówisz mi konkrety.
Z Tobą mogę płakać, z Tobą mogę wiele,
od tego są zawsze prawdziwi przyjaciele!
Dziękuję Ci za wszystko, że tu jesteś ze mną,
bez Ciebie jest smutno, bez Ciebie jest tu ciemno.
Fajnie mieć Cię obok, mój Drogi Przyjacielu,
niestety, w tych czasach prawdziwych nie ma wielu!

