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Wyniki 
26. Powiatowego Konkursu Poetyckiego 

Sztubackie strofy 2021

Jury:
Danuta Binkiewicz-Kołodziej

Maria Dymel
Maria Kieres-Kramek

Kategoria: 
klasy V-VIII szkoły podstawowe

I miejsce – , 15 latOliwia Blicharz
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej  

II miejsce (ex aequo) – , 15 latBlanka Kaźmierak
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

II miejsce (ex aequo) – , 11 latMaja Mitura
Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów w Cycowie

II miejsce (ex aequo) – , 11 latOliwia Zając
Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów w Cycowie

III miejsce (ex aequo) – , 12 latMilena Siroń
Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów w Cycowie

III miejsce (ex aequo) – , 11 latMilena Sobiesiak
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

III miejsce (ex aequo) – , 13 latMartyna Sołtys
Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów w Cycowie



OLIWIA BLICHARZ

***

W codzienność wpleceni
samotni

zagubieni
bez prawa by żyć

wśród norm i reguł
poranek ze zmierzchem im się zlewa

obdarci i brudni
wciąż głodni

w złych decyzjach zagubieni,
a przecież to ludzie

Bliźni
Dzieci Boga,

a jednak przez życie skreśleni
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OLIWIA BLICHARZ

Miłość bliźniego

Świat idealny
bez wad

bez rozterek
lepiej nie kochać

w obojętności twarz ukryć
Nie widzisz?
- Nie chcę!

Nie słuchasz?
- Nie mogę!

Wykrztusić z siebie
jednego słowa

pociechy.
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OLIWIA BLICHARZ

Mój lockdown song

ponura zmęczona
znudzona rutyna

kolejny codzienny
rytuał zaczynam

choć nie mam ochoty
kolejny już dzień

w zwątpieniu i smutku
zamykam się

choć nie tak być miało
lecz cóż trudna rada
komputer odpalam

i grzecznie zasiadam.
przetrwałam, przeżyłam…

kolejny już dzień.
nim zdalnej męczarni

nadejdzie kres.



I miejsce (ex aequo) – Karolina Czerniak 
kategoria uczniowie szkół podstawowych do 8 lat 

I miejsce (ex aequo) – Piotr Okoń
kategoria uczniowie szkół podstawowych do 8 lat 
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BLANKA KAŹMIERAK

Znieczulica

Choroba zakaźna.
Rozprzestrzenia się przez brak kontaktów.

Rozwija w izolacji.
Warunki sprzyjające:

Egoizm,
Prostactwo,

Brak szacunku
I chamstwo.

Zapobieganie
uciążliwe.
Leczenie. 

Trudne i monotonne.
Trwa całymi latami.
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BLANKA KAŹMIERAK

***

Nie,
Nie walcz z tym.

To dobre,
Najlepsze,

Co może cię spotkać.

Nie, 
Nie walcz z tym.

To nie różowe okulary,
A jednak

Pozwala żyć.

Nie, 
Nie walcz z tym.
Bądź wyjątkowo

Normalny.

Nie, 
Nie walcz z tym.

Przyjmuj
I przekazuj

Współodczuwanie. 
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MAJA MITURA

Patrz głębiej

Patrz
Nie patrząc
Lecz słuchaj

Nie zwracaj uwagi na twarz
Lecz na słowa

Uszy mogą więcej
One wiedzą co ważne
Dostrzegają wnętrze

Właśnie to – co się liczy
I pozwala przyjaźnić.
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MAJA MITURA

Bazgroły

Gdy brak mi natchnienia
To tak od niechcenia
Nabazgram coś sobie

Bez składu i ładu
Lecz z tego bezsensownego bazgrania

Może powstać niezła przygoda
I wiele historii

Oraz różnych teorii
Kogo zapytasz odpowie inaczej

To może w końcu warto
Coś sobie nabazgrać czasem?



OLIWIA ZAJĄC

Mój świat

Niepotrzebne mi dalekie podróże
niepotrzebne mi ciepłe kraje.

Mam tu swój kawałeczek świata.
Tu, za oknem, mój ukochany.

Ciepło słońca każdego poranka, 
śpiew ptaków wśród liści schowanych,

na stodole w swoim gnieździe
wesoło klekoczące bociany

W pąkach róż uwijają się pszczoły,
a w ogrodzie dojrzały maliny.

Pachnie trawa skoszona na łące.
Uwiję wianek z białej koniczyny.

Wplotę wianek siostrze we włosy.
Zatańczymy, jak tańczą motyle,

Czy potrzeba mi czegoś więcej do szczęścia?
Nic, bo kocham każdą spędzoną tu chwilę.
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OLIWIA ZAJĄC

Mama 

Pierwszy promyk słońca tańczy na ścianie,
w kuchni mama szykuje śniadanie.

Już od rana zabiegana, 
czymś zmartwiona, zatroskana.  

Każdy ranek taki sam.
Brat i siostra: „Mamo, chcę…

Mamo daj…”

Skąd ma siłę, skąd ma chęci?
Tata też jej czasem zrzędzi.
Ona zawsze w pogotowiu!

Nie odmówi, wszystko zrobi.

Czy doceniam moją mamę?

Za jej troskę, poświęcenie!
Za ubranie, za jedzenie,

za wszystkie noce nieprzespane.
Za jej oczy zapłakane.

Tak mi dobrze, gdy mnie tuli.
Mamo kocham Cię i szanuję.



I miejsce (ex aequo) – Martyna Żmudziak 
kategoria uczniowie szkół podstawowych do 10 lat 
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MILENA SIROŃ

Dom

Dom to nie tylko budynek,
Miejsce zamieszkania.
Dom to nie tylko adres

Naszego pobytu.
To coś o wiele ważniejszego,

To rodzina, najbliżsi.
To miejsce, do którego zawsze

Mogę wrócić.
Jest niczym kraina z marzeń,
Gdzie bezpiecznie się czuję.

Tu, kiedy jest mi smutno i źle,
Zawsze mnie ktoś pocieszy.

Tu jestem szczęśliwa,
Tu czeka na mnie rodzina,

Tu razem tworzymy nasz dom.
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MILENA SOBIESIAK

Samotność

Każdy czasem jest samotny,
nie każdy dzień musi być dobry,
szczególnie teraz gdy covid wita
samotność często mnie dotyka.

Gdy wszyscy przyjaciele zajęci lekcjami
nie mam już kontaktu z rówieśnikami.

To wszystko nie tak miało wyglądać
każdy powinien biegać,  

spoglądać na nasz wspaniały świat,
a nie patrzeć przez okna jak zza krat.
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MARTYNA SOŁTYS

Książka

Gdy biorę książkę do ręki,
Przenoszę się w inny świat.
Świat pełen nowych postaci,

Nowych przygód i rad.

Gdy biorę książkę do ręki,
Poznaje nowe uczucia…

Sympatię i przyjaźń do dobrych postaci,
Natomiast złym – nie ufam…

Gdy biorę książkę do ręki,
Otwieram i serce, i duszę.
Wielu ich czytać nie lubi,

Lecz ja tego nie rozumiem.



I miejsce (ex aequo) – Julia Semeniuk 
kategoria uczniowie szkół podstawowych do 10 lat 

I miejsce – Magdalena Krzyś
kategoria uczniowie szkół podstawowych od 11 lat 
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