„Poezja jest dobra na
wszystko”

Finał
konkursu
poetyckiego
Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego zorganizowanego przez
bibliotekę szkolną I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Jarosławiu, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Z pośród wielu
nadesłanych wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce Komisja powołana
przez organizatorki konkursu przyznała 3 główne nagrody i równorzędne
wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone laureatom po wznowieniu nauki
w szkole.

Laureaci:
I miejsce - Izabela Sokołowska 1Gg – „To normalne”
II miejsce - Karol Janiga 2F – „Dwa kwiaty”
III miejsce – Jakub Przystasz 1Fg – „Gwiezdny pył”

Wyróżnienia otrzymali:
Kacper Czwakiel – 1Fg, Klaudia Haloszka – 1Eg, Weronika Bosak, Konstancja
Hulak – 1Gg, Gabriela Tymoczko – 3C, Paweł Ciechanowski, Rafał Wirkijowski
- 3A, Izabela Kosteczko -1Gg, Patrycja Kontek – 1Cg, Florek Natalia – 1Bg.
Wszystkim uczestnikom konkursu, naszym „szkolnym poetom” serdecznie
dziękujemy, a laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wyróżnione wiersze laureatów przedstawiamy poniżej.

Wiersze laureatów konkursu
poetyckiego
„Poezja jest dobra na wszystko”

I miejsce - Izabela Sokołowska – 1Gg
„To normalne”
Iskry odbijające się w oczach,
te uspane w pamięci.
Zapach palącego się ogniska,
śpiew ludzi marzących by jeszcze niejeden wieczór tak spędzić.
Tak to zapamiętałam i nie raczę zapomnieć,
obietnic tam danych i marzeń spełnionych
Lecz oddalam się od tych czasów,
trochę nikną w zapomnieniu.
Z czasem ta fatamorgana powraca jak wspomnienie dnia dzisiejszego…
Teraz już prawie nic nie jest takie same,
Jest inne… ale to normalne…
Ciepły dotyk ludzi wiecznie młodych, wolnych, mogących wszystko,
powraca jak ciepłe lato.
Mało prawdopodobne, a jednak... to normalne…
W końcu wszyscy się spotkamy i wspomnimy to minione lato.

II miejsce – Karol Janiga – 2F
„Dwa kwiaty”
Pokażę Ci gwiazdę na niebie;
Jasną, piękną i wyrazistą,
A gdy nań spojrzysz, jak ja na Ciebie,
Ujrzysz naszą wspólną przyszłość.
Wyniesie nas w górę wiatr strugą cichą
Nad korony leśne, a ziemia krucha
Skryta pod księżycem, szepcze wichrom,
Co próbują nas podsłuchać:
Nie czas jeszcze.
I zaskoczy łąkę najzwyklejsza sowa,
Bo pod pierzyną nocy zacznie szlochać;
Spójrz tylko – powiem – zobacz:
Ona też nie umie wyznać, że kocha.

III miejsce – Jakub Przystasz – 1Fg
„Gwiezdny pył”
Cisza czarnej ciemnej nocy
Pęka wraz z wyrazem słów
Pięknych, zwykłych, lecz namiętnych
Lekki się wydaje znój

Jak kawałek tortu chwil
Wracam do miękkiego głosu
Z życia gdy nie miałem nic
Oprócz pragnienia rozgłosu

Czytam listy pożegnalne
Poszukuje literówek
Kocham Cię, nienawidziłem
Mówi skromnie gdzieś nagrobek

Ja nie patrzę już pod stopy
Obiecuję ciągle Ci
W przyszłość światłą, gwiazdozbiory
Wpatruję się, no i chwil
Takich jak przebyłem z tą
Co nazywam ciągle mą

Lecz nie na tym świecie ona
Zagubionym w prochu gwiazd
Chciałbym znaleźć jej ramiona
I pokochać jeszcze raz

