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XXVI Koniński Konkurs 
Poezji Dziecięcej 

 

Na konkurs w kategorii klas I-III szkół podstawowych napłynęło 79 wierszy 

autorstwa 40 dzieci z 6 szkół; w kategorii klas IV-VI  – 33 wiersze autorstwa 

17 uczniów  z 6 szkół. 
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Jesień 

 

Po kolorowym dywanie, mięciutkim jak kotek, 

 czerwone jabłuszko mknie. 

Czy dobrze widzę? 

Oczywiście, że źle. 

Przecież to jeżyk zapasy niesie 

w tym magicznym lesie. 

 

A cóż to? 

Ruda, puszysta kita 

w zęby orzeszek chwyta. 

Ciekawe, czy go do dziupli doniesie  

w tym magicznym lesie. 

 

Srebrna nitka błyszczy z daleka  

jak z brokatu sukienka. 

To pajęczyna jak talerz wielka,  

a po niej pająk krzyżak pnie się  

w tym magicznym lesie. 

 

- Mamo patrz ktoś zgubił czerwoną czapeczkę. 

I już za chwileczkę 

wiem, że to Pan Muchomor w kropkowanym kapeluszu  

nisko się kłania 

i szepcze „do następnego spotkania". 

A jego słowa pan Echo poniesie 

po tym magicznym lesie. 

 

 

Wiatr nuci wietrzne piosenki, 
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Liście proszą do tańca sosenki 

I wirują wokoło wesoło 

 

Po zabawie w pierzynkę z mchu 

Tulą się dary lasu. 

 

Co za dzień! 

Tyle cudów, skarbów i wrażeń. 

- Śpisz kochanie? – pyta mama 

- Jak mam spać? Gdy tyle marzeń… 

 

 

 

 

 

 

 

Miłosz Szambelan 

Klasa III 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie  

Nagroda 
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Piesek 

 

Moje ulubione zwierzę 

może istnieć na papierze 

w wierszach i opowiadaniach, 

w słowach zwrotek do śpiewania. 

 

Narysować też je mogę  

jak idzie przy mojej nodze, 

 jak patyki aportuje 

i na fotel mój wskakuje. 

 

Jednak bardziej bym wolała, 

bym naprawdę kiedyś miała 

 małą szczekającą psinkę 

- puchatą okruszynkę. 

 

 

 

 

Julia Skitek,  

Klasa III  

Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie 

Nagroda 
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NIE - POETKA 

 

Ja nie umiem pisać wierszy. 

Drugi gorszy jest niż pierwszy. 

A kolejne jeszcze słabsze, 

Już czytanie jest ciekawsze! 

 

Wolę śpiewać i rysować, 

Biegać, tańczyć, kolorować. 

Wolę cyfry i zadania 

Od takiego wymyślania. 

 

Nic się z niczym nie rymuje, 

Mądrej treści tu brakuje. 

A ile przy tym marudzę! 

Wolę czytać wiersze cudze! 

 

 

 

 

 

 

Amelia Mazur 

Klasa III 

Szkota Podstawowa  nr 3 w Koninie 

Nagroda 
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*** 

 

Bardzo nie chcę grać na flecie,  

chyba o tym wiecie przecież.  

Mam grać - a czytam... 

Już nie wytrzymam!  

Głowa mnie boli, 

muzyka inna gra,  

a ja siedzę... 

Leci muzyka, 

a ja wiersze czytam.  

Jestem już zmęczona, 

fletem mym znudzona. 

Już nie mogę pisać,  

rymów mi brakuje, 

ale może jeszcze  

coś wykombinuję... 

Lulajże Jezuniu... 

nuci mi coś w głowie.  

Narodzony Jezus 

patrzy na mnie z bliska. 

Aż mi chodzi po głowie 

poety przenośnia: 

 „Szczęściem pijany 

 zbiera kasztany  

z grubego szkła". 

Antonina Rybarczyk 

Klasa III 

Szkota Podstawowa  nr 3 w Koninie 

Nagroda 
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Pingwinek 

 

W Antarktydzie, 

zimnym kraju, 

mieszka sobie niczym w raju,  

Elegancik jakich mało. 

 

Moje oko widziało, 

i ucho słyszało, 

że pingwinek to ptak,  

mądry jakich mało. 

 

Nosi piękny garniturek, 

biega pływa i nurkuje. 

Nie szybuje! 

Nie kołuje! 

 

Kiedy jajo wysiaduje, 

Czekając, aż się wykluje,  

to głoduje. 

Później z troską wychowuje. 

 

Tak czy siak, elegancki i mądry to ptak. 

 

 

Kaja Janowska 

Klasa  III  

Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie 

Wyróżnienie 
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Wadim 

 

Wadim to przyjaciel pies 

To najlepszy kompan jest! 

W schronisku, w klatce samotnie siedzi,  

I czeka aż go ktoś odwiedzi... 

 

Ciężki jest los takiego psa, 

Który na miłość ludzką czeka. 

Jak każde dziecko psa chciałam mieć,  

Niestety rodzice też muszą chcieć. 

 

I wtedy decyzję ważną podjęłam, 

Jako wolontariusz pracę zaczęłam!  

Na spacery z psami wychodziłam, 

Aż w końcu jednego bardziej polubiłam. 

 

Teraz tylko nim się opiekuję, 

I na wyjście do schroniska bardzo wyczekuje.  

Gdy nad jeziorem spacerujemy, 

Ze szczęścia razem podskakujemy! 

Skacze on, skaczę ja - 

Nasza przyjaźń wiecznie trwa! 

 

 

 

Maja Dębowska,  

Klasa III 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie 

Wyróżnienie 
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Sens 

 

Czas 

jest jak strumień, 

który nigdy się nie zatrzyma. 

 

Strumień 

jest jak świat, 

który tętni życiem. 

 

Świat 

jest jak sens, 

ciągle nieodkryty. 

 

 

Pogoda 

 

Raz burzliwa,  

raz słoneczna. 

 

Raz kalosze i parasol, 

raz japonki i kapoki. 

 

Raz ze łzami 

raz z uśmiechem. 

Izabela Kurzydłowska  

Klasa VI 

Szkoła Podstawowa w Ślesinie 

Nagroda 
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Egzystencja 

 

Samotna noc -  

gwiazdy tworzą drogę  

do raju. 

 

 

 

 

Chaos 

 

Wszechświat - 

Wolność umysłu 

I wyobraźni 

 

 

 

 

Marta Kulik 

Klasa VI 

Szkoła Podstawowa w Woli Podłężnej 

Wyróżnienie 
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Człowiek i kot 

 

Człowiek jest jak kot.  

Ma pecha lub szczęście. 

Czasem zamruczy, czasem zawarczy  

Lub pomacha radośnie ogonem. 

 

Co jakaś czas męczy go jakaś rzecz,  

Nie dając mu spokoju; 

To zranią mu łapki ciernie, 

To wgryzie się niechciany kleszcz,  

Pozostawiając ślad i ból w jego sercu. 

 

Gdy ma kłopoty, 

Chce się z nich szybko otrząsnąć, 

Jak kot, który niespodziewanie wpadł do wody. 

 

Człowiek tak jak kot 

Nie lubi, gdy go ktoś atakuje.  

Broni się wtedy nieśmiało  

Wysuwając pazurki 

Albo stacza zaciętą walkę,  

Nie zawsze zwycięską. 

 

Gdy poczuje zapach szczęścia  

Od razu biegnie w jego stronę  

(jak kot czujący zapach myszy), 

Chce je szybko pochłonąć,  

By dotarło do serca. 

 

Człowiek tak jak kot chodzi własnymi ścieżkami.  
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Czasami trudno go zrozumieć.  

W młodości patrzy na świat z zaciekawieniem,  

Większość czasu poświęca zabawie.  

Z wiekiem traci siłę, 

By na starość stać się obojętnym 

I pragnącym tylko świętego spokoju  

Stworzeniem. 

 

Nigdy jednak nie wiemy, 

Co taki człowiek ma w środku, 

Może przepełnione samotnością serce? 

 

 

 

 

 

Marta Kulik 

Klasa IV 

Szkoła Podstawowa w Woli Podłężnej 

Wyróżnienie 
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Wędrówka po Powidzkim Parku Krajobrazowym 

 

Dziś pomknęłam szybko z domu,  

w siną dal, nieznaną nikomu  

i usiadłam na polanie. 

 

Patrzę, słucham, obserwuję, 

wzdycham, nucę, kontempluję. 

 

Na gałęzi śpiewa rudzik,  

Tik, tik, tik, siii, siii, siii...  

- melodia się niesie 

po powidzkim pięknym lesie. 

 

Siwy grzywacz grucha w niskim tonie, 

Wola: do mnie, do mnie! 

Niżej mała piegża o niebieskich nóżkach,  

niczym wróbel szara, zrywa się do lotu. 

Najwspanialszy śpiewak to świergotek drzewny,  

łepek swój przekrzywia raz w prawo, raz w lewo. 

 

Wtem przypełzał do mnie wąż  

- to zaskroniec mały! 

Zółte plamki za skroniami,  

lecz niegroźny cały. 

 

Hen, na polu stadko saren,  

ptaki w górze mkną 

- żurawie i gęgawy, 

lisy również są. 
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Aż tu nagle nad mą głową,  

myszołów zatacza koło. 

W dziobie trzyma zwierzę małe -  

kreta, gada, może żabę? 

 

Już wędrówki mojej koniec.  

Słońce chowa cieple dłonie,  

krajobrazy zasypiają, 

w parku życie nocne mają. 

 

 

 

 

 

Oktawia Smolińska 

Klasa V 

Szkoła Podstawowa w Powidzu 

Wyróżnienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Miecz samotności 

 

Kiedyś było ciepło,  

A dziś jest zimno.  

Kiedyś było miło,  

A dziś jest smutno.  

Dziś jedno zdanie  

kiedyś całe wiersze  

Długie 

Jak sekundy samotności.  

Każde słowo, 

każde spojrzenie,  

Boli. 

Miecz w sercu wbija się  

coraz głębiej, 

coraz mocniej,  

coraz boleśniej.  

Ukróć cierpienie.  

Wyciągnij go. 

Proszę. 

Łzy płyną po policzkach  

Jak łabędzie po jeziorze.  

Białe, bo niewinne.  

Niech łezka spłynie,  

Niech ból przeminie  

Błagam, 

wróć przyjacielu. 

 

 

 

Wiktoria Pilarska 

Klasa VI 

Szkoła Podstawowa w Ślesinie 

Wyróżnienie 
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XXV Koniński Konkurs Poetycki 

im. Bogusława Janiszewskiego 

„Poezja młoda – poezja nowa” 

       
 

 

Na konkurs napłynęło: w kategorii gimnazjów 51 wierszy w 20 

zestawach  z 8 gimnazjów;  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – 21 

wierszy w 7 zestawach z 4 szkół. 
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Nagrodę im. Bogusława Janiszewskiego  

otrzymała: Magdalena Hamulczyk – godło „Irys”  

z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie 

 

 

 

 

Kochankowie z Prowansji 

 

Siedzą oboje 

W znanej kawiarni 

Nieznani nikomu kochankowie 

On - pewny siebie, po męsku siedzi 

Papieros w ustach i spojrzenie złego wilka 

 

Ona - jak łania wzrok ma tęskny 

Przytulona z głową opartą na jego męskim ramieniu 

 

Chyba jest smutna 

 

Jej wzrok zadaje ludziom pytanie 

„Co z nami będzie?" 

 

A oni od wieków 

Unikają odpowiedzi na to pytanie 
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*** 

 

W pewnej kamienicy, na rogu 

W mieszkaniu sto dziewięć A 

Siedzą sobie przy stole 

Ludzie - modliszki 

 

Modlą się o każdy dzień, 

bojąc się, że ich egzystencja pójdzie na marne 

Jeszcze jakby cos' pożytecznego robili 

 

Wspominałam, że siedzą przy stole? 

A na tej kuchennej ławie takie oto przysmaki 

Wyborcza sprzed kilku tygodni, ciągle katowana 

(wszakże trzeba nasycić swoje niezadowolenie) 

Wódka 

(wszakże trzeba jakoś rozpocząć dzień) 

Chleb 

(wszakże trzeba jakoś zagryźć i zdławić piekielny ogień wódki) 

i pusty wazon... 

kiedyś były w nim kwiaty, teraz nie ma nic 

 

A ludzie - modliszki patrzą na siebie 

i modlą się o to, żeby przetrwać jeszcze jeden dzień 
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*** 

 

Widziałam ich, jak siedzieli na huśtawce 

Obejmowali się 

Nie byli idealni, wszakże miłość rządzi się swoimi 

prawami 

 

 

Ona miała jedną nogę krótszą, drugą dłuższą 

Prawą rękę długą i chudą, lewą grubą i krótką 

Taka jakaś niewymiarowa była 

 

 

On z kolei miał taką śmieszną głowę 

Jakąś narośl miał na stopie 

Kulał na prawą 

 

 

Ale obserwując ich, zauważyłam pewne podobieństwa 

 

Mianowicie 

 

Ich prawe ręce były jednakowo długie i chude, a lewe 

grube i krótkie 

Spojrzenia wyrażały więcej, niż myśli, słowa i czyny 

 

 

I tak wpatrując się w siebie 

Pocałowali się 

 

************ 

a ja dalej szukam Ciebie 

 

 

Magdalena Hamulczyk 

Godło: Irys 

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie 

NAGRODA GŁÓWNA 
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*** 

 

Czarna noc 

za oknem macki 

wyciąga. Chce pochłonąć,  

strawić 

resztki świateł latarni 

na ulicach rozstawionych. 

 

Asfalt z grafitu 

chciwie łapie plamy,  

czując 

poranka słodkie chwile. 

 

Cudowny moment, 

gdy światła ulic gasną.  

Złotem 

szumi jasność ranka  

i po oczach pełznie, 

zbierając gorzkie żniwo  

Snów. 

 

Kur pieje, 

a serce moje znów 

otwiera oczy,  

by podziwiać  

delikatność świata.  

Dziękować 

za słodycz poranka. 

Żałować, żegnając zakłamany  

Dziwaczny Kraj Snów. 

 

 

 

 

Zofia Anna Rzeźnik 

Godło: Neo 

Gimnazjum w Dębach Szlacheckich 

Nagroda 



21 
 

 

*** 

 

Trudno uwierzyć.  

Jedno słowo... 

Które wywraca cały Twój świat do góry nogami. 

Jedno słowo... 

Które tak trudno wykrztusić. 

Jedno słowo... 

Kocham. 

 

 

*** 

 

Dlaczego... 

Ostatni pocałunek był tak krótki? 

Dlaczego... 

Ostatni dotyk nie pozostawił dreszczy? 

Dlaczego... 

Ostatnie słowo nie wywołało motyli w brzuchu? 

Dlaczego... 

Zostawiłeś samą, chociaż obiecywałeś, że będziesz zawsze?  

Dlaczego jesteś tylko w moich snach? 

 

 

Julia Maciejewska 

Godło: Jula 

Gimnazjum w Kleczewie 

Nagroda 
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*** 

 

Znasz ją? 

Miłość? Nie, ale słyszałem o niej wiele. 

Łączy ludzi. 

Dla jednych jest darem, dla innych przekleństwem.  

Ci, co pragną jej towarzystwa, 

zapraszają ją do serca i traktują 

jak przyjaciela. 

Lecz ona nie jest sprawiedliwa. 

Ci, co tego doświadczyli, unikają jej niczym ognia. 

Bo kiedyś byli jak ćmy 

co bezwiednie zbliżyły  

się do światła. 

Wypaliło im skrzydła.  

Już nie potrafią latać... 

 

 

 

 

Małgorzata Ćwiek 

Godło: Blue Raven 

Gimnazjum Społeczne w Wyszynie 

Wyróżnienie 
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*** 

 

spoglądam w lustro  

pytam: 

- Kto to? 

- Nieznajoma 

 

uwolniona łza ucieka 

lustro też jej nie zna 

ból krzywi krystaliczną twarz 

chyba pomyliła prawdy 

poplątała ścieżki 

zgubiła się w blasku księżyca 

wielkie tajemnice powierzyła gwiazdom 

 

a mogła 

zdobyć  

tak 

wiele 

 

 

 

 

Aleksandra Grala  

Godło: gral 

Gimnazjum w Starym Mieście 

Wyróżnienie 
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Współczucie na miarę czasów 

 

Podczas spaceru dostrzegłam wśród śniegu  

Niewielkie serce porzucone w biegu, 

Zmarznięte, czerwone i okryte lodem. 

Mróz je wolno ścinał bezlitosnym chłodem.  

Schyliłam się, by sprawdzić, czy posiada rany,  

Lecz wtedy przeczytałam napis odłamany:  

„Kocham Cię" - i tyle, choć w złotej kursywie. 

Z moim doświadczeniem - i mówię to uczciwie – 

Na tak ozdobione słowa lecą tylko dzieci. 

Zostało, gdzie leżało, nie zbieram cudzych śmieci. 

 

 

 

 

 

Weronika Sęk 

Godło: NIKE 

Gimnazjum w Strzałkowie 

Wyróżnienie 
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Zzz 

 

Ktoś przerywa mi moje szczęście 

Otwieram okna 

Czuję zimny wiatr, więc je zamykam 

Po omacku podnoszę swoje obolałe ciało  

I znów ta martwa ręka. 

Znak protestu? 

Lecz minie chwila i znów dostanie drugą szansę  

A może siedemdziesiątą siódmą 

 

Zasypiam na kolejny moment w moim śnie 

Moment oczekiwania, aż wrócę do życia w objęciach Morfeusza  

Już za nim tęsknię 

Dwie trzecie egzystencji zmarnowane na spaniu 

Czas iść umyć zapuchnięte okna 

Usunąć ropę z kącików 

 

Zasypiam na kolejny moment w moim śnie 

Moment oczekiwania, aż wrócę do objęcia w życiu Morfeusza 
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Rozpruty 

 

Wpatruje się wzrokiem, który nie widzi 

Słucha uszami przyszytymi na pojedynczą nić  

Lecz nie słyszy 

Serce z waty 

Wiecznie uśmiechnięty 

A może to tylko kolejne nitki 

Marne imitacje radości 

A wstążka tworzy supeł na szyi 

Głowa tak łatwo może odpaść 

Jak pluszowa łapka wyrwana przez małe dziecko  

Oczekując kogoś, kto znów wypełni jego wnętrze  

Ciepłem 

 

Jednak czas oczekiwania się skończył 

Otacza go rozżarzony węgiel  

Pluszowy miś igra z ogniem. 
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Bez odbioru 

 

Chcę pocałować 

Jednak usta są spierzchnięte  

Moje myśli nieujęte 

 

A odbiorcy brak 

Pozostaje kubek z herbatą  

Cukier dodany 

Chwila słodkości się zbliża 

 

 

  

 

 

Zofia Nawrot 

Godło: Lerellin 

Liceum Ogólnokształcące w Słupcy 

Nagroda 
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*** 

 

Błękit oceanu  

Tonę 

Języki ognia  

Płonę 

Kropla deszczu  

Moknę 

Omszałe drzewa  

Gubię się 

... 

Kiedy Ciebie nie ma 

obok 

 

Odbierz 

 

 

 

 

Wołanie o przerwę 

 

Zielone chloroplasty  

Pomarańczowe karoteny 

 Ogonki hydrofobowe  

Główki hydrofilowe  

Wierzchołek paraboli  

Miejsce zerowe  

Czwartkowe obiady  

Powstanie styczniowe 

... 

Mózg pełen  

Serce puste 
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*** 

 

Ale powiedz tylko słowo...  

a mnie 

już nie będzie 

i WTEDY zrozumiem: 

nie ma przyszłości 

a przeszłość też nie istniała 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Kowalska 

Godło: Myosotis 

Liceum Ogólnokształcące w Słupcy 

Wyróżnienie 
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Wyczekująca kochanka 

 

Krople deszczu wystukują znaną melodię o szyby.  

Niebo spowite już mrokiem, 

lecz gwiazd nie sposób zobaczyć. 

Chłodne powietrze przyjemnie smaga skórę.  

Głęboko zaciągać się takim z zamkniętymi oczami 

 - uczucie, za którym tęskni się całą zimę. 

Nagle znika zgiełk miasta. 

Ludzie podobni już bardziej do maszyn. 

Chemiczny, chory świat. 

 

Nagle jesteś tylko ty. 

 

Czas się zatrzymuje do momentu, gdy nagą skórę przeszywa dreszcz.  

Szerokie źrenice zmęczonych oczu na powrót spoglądają w ciemną otchłań.  

Ciało posłusznie wraca w objęcia pościeli. 

 

Krople deszczu wciąż wystukują znaną melodię o szyby. 

Niebo coraz bardziej zatraca się w mroku. 

Wygięta w każdą możliwą pozycję - na wznak, skulona, z kocem między   

                                                                                                     [nogami...  

Przeklina bezsenność. 

Głowa przepełniona myślami o Nim. 

Skóra spragniona dotyku Jego dłoni, 

wargi smaku Jego ust. 

W pamięci barwa Jego głosu 

i obietnice jak bańki mydlane. 

Choć wolna niczym ptak, 

serce w jej piersiach schowane 

wyczekuje Właściciela. 

 

Krople deszczu nie wystukują już żadnej melodii.  

Niebo rozstało się z mrokiem. 
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*** 

 

Stało się. 

Właśnie pękło. 

Mam w głowie wichurę myśli. 

Dopóki słona kropla nie spłynie, 

Sztorm szalejący wewnątrz kruchej skorupki  

nie wyleje się na światło dzienne. 

Jednak skronie oblewa zimny pot. 

Kołyszą mną fale wspomnień. 

Teraz już nigdy nie będzie tak samo. 

 

Nigdy. 

To okropne słowo odbija się echem, 

krusząc resztki nadziei. 

Niby wszystko dokoła jest takie samo. 

Jednak mój mały świat dokładnie w tej chwili rozpada się.  

Moja miłość przesypuje mi się przez palce jak piasek,  

na którym jeszcze nie dawno miałam z Nim siedzieć.  

Ziarenko po ziarenku. 

A ja stoję zapłakana jak małe dziecko... 

Powinna byłam zawalczyć, 

zamknąć drżącą piąstkę. 

Ale znajomy ścisk w gardle był silniejszy... 

 

Morfeo, obejmij mnie, nim zachłysnę się mdłą samotnością.  

Nim ciało trawić pocznie tęsknota. 

Nim zmysły zatracę w narkotycznym głodzie. 

Rano, gdy niespokojne powieki uniosę, 

Wyszeptaj kojące kłamstwo 

„To sen". 

 

Jesika Niwińska 

Godło: PRIN 

Liceum Ogólnokształcące w Słupcy 

Wyróżnienie 
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