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Mamy przyjemność zaprezentować Państwu numer specjal-
ny Krośnieńskich Zeszytów Bibliotecznych. Jego treść wypełniają 
prace laureatów Krośnieńskiego Konkursu Literackiego. 

W tegorocznej, 4. edycji Konkursu uczestniczyło 59 mło-
dych twórców, którzy nadesłali 66 utworów. O ich wyrównanym 
poziomie i trudnościach, jakie musiała pokonać komisja konkurso-
wa, by wskazać najlepsze, świadczy liczba nagrodzonych i wyróż-
nionych prac. Prezentujemy je w całości. 

Nie każdy musi być poetą i wybrać los samotnych i bez-
bronnych. Świadomym ciężaru tego wyboru laureatom 4. edycji Kro-
śnieńskiego Konkursu Literackiego życzymy wytrwałości w rozwija-
niu odkrytego w sobie talentu. Wierzymy, że znajdziecie dość sił, by 
z czasem wykrzyczeć - wyśpiewać - wyszeptać własny obraz świata 
z całą jego złożoną różnorodnością. 

Zapraszamy Państwa do lektury. 

Redakcja 



Laureaci 
IV edycji Krośnieńskiego Konkursu Literackiego 

 

N a g r o d y  w  k a t e g o r i i  

szkoły podstawowe gimnazja 

I nagroda 

Kolory świata 
Anna Słowy 

Szkoła Podstawowa, Jeżewo 

Pamiętnik 
Dagmara Bogacz 

Gimnazjum Nr 1, Krosno 

II nagroda 

Polska złota jesień 
Joanna Karamon 

Szkoła Podstawowa Nr 12, Krosno

Cmentarz 
Magdalena Markowicz 
Gimnazjum Nr 1, Krosno 

III nagroda 

Prośba 
Marek Chołostiakow 

Szkoła Podstawowa, Jeżewo 

Samobójstwo 
Sabina Antoniewicz 

Gimnazjum Nr 1, Krosno 
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W y r ó żn i e n i a  

Kłótnia na drzewie 
Małgorzata Izdebska 

Gimnazjum Nr 1, Krosno 

Czas przemian 
Mateusz Niepokój 

Gimnazjum Nr 1, Krosno 

 
Dorota Kała 

Gimnazjum Nr 4, Krosno 

Sekret 
Ewa Stasik 

Gimnazjum Nr 1, Krosno 
Wieczność 

Bogusława Korona 
Gimnazjum Nr 1, Krosno 

Nadzieja 
Sylwia Zdzieba 

Gimnazjum Nr 1, Krosno 

N a g r o d a  z a  n a j p i ęk n i e j s z y  w i e r s z  o  K r o śn i e  

Ścieżka 
Daria Wiatr 

Szkoła Podstawowa Nr 12, Krosno 

W y r ó żn i e n i a  z a  w i e r s z  o  K r o śn i e  

Parva Cracovia 
Joanna Frydrych 
Gimnazjum Nr 4, Krosno 

Oświęcimowie 
Joanna Słowik 
Gimnazjum Nr 2, Krosno 

N a j l e p i e j  z a p o w i a d a ją c a  s i ę  m ło d a  p o e t k a  

Maria Niezgoda 
Katolickie Gimnazjum im. ks. B. Markiewicza, Krosno 
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By czas się nie zatrzymał 
W nie napisanym nigdy wierszu. 
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Anna Słowy 

Kolory świata 

Biały jak śnieg 
Niebieski jak niebo po horyzont 
Zielony jak młoda trawa 
Czerwony jak serce tulipana 

Szary jak nienawiść 
Czarny jak serce kłusownika 

Brązowy jak futerko sarny, którą pojmał we wnyki 

Joanna Karamon 

Polska złota jesień 

Co to jest złota jesień? 
Są to ptaki odlatujące do ciepłych krajów, 
zimne wiatry i deszcze, 
ostatnie ciepłe dni i jeszcze... 
ledwo trzymające się gałęzi liście 
w kolorach brązu, czerwieni i złota. 
To właśnie jest polska złota jesień. 
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Marek Chołostiakow 

Prośba 

Fabryka dymi 
Ścieki płyną 
Futra czekają na klientki 

Ptaku 
Rybo 
Zwierzaczku wszelaki 

Wybaczcie nam 

Dagmara Bogacz 

Pamiętnik 

Wiecznie żywe wspomnienia 
Przelane na papier. 

Spowiedź dla każdego, 
Do ostatniej kartki. 

Urojony przyjaciel, który 
Wysłucha wszystkich 

Smutków, trosk i żalów. 
Do samego końca 
Oddany tylko mój 

„BRUDNOPIS MYŚLI” 
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Magdalena Markowicz 

Cmentarz 

Wychodzę z ciepłego domu 
Taka piękna noc, 
Jakby się zdawać mogło. 
Na ulicy nie widzę nikogo. 
I podążam do mego miejsca, 
Takiego cichego, spokojnego 
I tak bardzo znienawidzonego. 
Dlaczego? Zadaję sobie to pytanie. 
Dlaczego takiego spokojnego 
I tak bardzo znienawidzonego. 
Cóż się chowa w tamtym miejscu? 
Aż wreszcie przychodzę do Ciebie. 
Znajduję Cię takiego osamotnionego. 
Dlaczego? Znów to samo pytanie. 
Kto Cię opuścił!? Pomyśl? 
Przecież tu tyle imion, nazwisk... 
Tylu ludzi pod grudami ziemi. 
Ale co tak naprawdę kryjesz 
pod sobą, Cmentarzu? 
Chcesz czy nie 
Ja i tak odkryję Cię. 
Mój wzrok w końcu przeszyje 
zbrojne bramy Twoje. 
Zrozumiesz, że nie jesteś sam 
Wtedy poznasz prawdę o sobie. 
Ja będę pierwszą, 
Która Ci ją powie. 
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Sabina Antoniewicz 

Samobójstwo 

Siedziała w nocy na swoim łóżku, zbudzona ze snu tęsknoty 

A w rękach trzymała szkło zroszone kropelkami krwi 
Milczała skupiona nad własnymi myślami 
Opętana samobójczymi pomysłami drżała 

Bolało ją wszystko i wszystko w niej cierpiało 

Ósmy raz ukryła twarz we włosach i płakała 

Jak dziecko świat obrażała 

Sapała ze złości, a w zaciśniętej dłoni tabletki trzymała 

Tukot serca bił w rytm jej serca 

Wierzyła, że w końcu prześpi się na wieki 
Odurzona, zamknęła powieki 
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Małgorzata Izdebska 

Kłótnia na drzewie 

Na gałęzi siedzi ptak 
od godziny mówi tak: 
- Jak dostanę się do chóru, 
będę ćwiczył aż do bólu. 

Gałąź już nie wytrzymuje 
i słowika w pupę kłuje, 
lecz słowiczek dzielny zuch, 
nie zastraszy się i już. 

Wiatr powiedział do gałęzi: 
- Wypędź tego, co tak ględzi; 
Nie przeszkadza tobie, miła? 
Zbytnio mała moja siła. 

Przed słowikiem długa droga: 
koncert, występ i nagroda. 
Jeśli słowik się postara, 
zgarnie nagród co niemiara. 
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Dorota Kala 

Nie zostało już nic 
Kilka łez 
I morderczy krzyk 
I twój obraz 

Odbity w mym lustrze 
Kilka wspomnień 

- marzenia 
Kilka słów bez znaczenia 
A wśród nich - „do widzenia” 
Które boli jak cięta rana 
Rozrywa me ciało 

Ale wciąż wierzę, że znajdziesz 
Choć cząstkę mego serca 

w próżni cierpienia. 

Bogusława Korona 

Wieczność 

Nikły promień zachodzącego słońca 
Pada na kiście winogrona 
Wciskając się między owoce, jakby 
Ukrywając się wśród nich 
Chciał zachować swój blask. 
Nie udało się 
Bursztynowy płomień zgasł. 
Chwila... 
Tylko chwilę trwa piękno motyla 
Tylko chwilę... 
W Wieczności nic nie jest wieczne 
Wszystko przemija. 
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Mateusz Niepokój 

Czas przemian 

Słońce chyłkiem wędruje po niebie, 
umilkła łąka. 
Już dawno ucichł koncert żab. 
Zwiędły kwiaty, 
niegdyś pełne rosy. 
Jedynie krople pozostały na twarzy. 
Mój sen o lecie czeka na przebudzenie. 
Jak to się dzieje, że drzewa zamierają, 
woda przybiera trwały kształt? 
Jak to się stało, że ośmieliłem się myśleć 
o sobie, ludziach i o matce naturze? 

Ewa Stasik 

Sekret 

Sekrety na kartkach papieru 
Usnęły 
Zamknięte na kluczyk w szufladzie 
Boją się niepamięci 
Szeleszcząc 
Przypominają o swoim istnieniu 
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Sylwia Zdzieba 

Nadzieja 

Do ciemnej dziury 

Zewsząd otoczonej ciszą, 
Mały promyk światła wpada, 

Chwieje się, błądzi, 
Lecz za nic nie chce uciec, 

I choćby milion kamieni, 
Przez milion lat, 
Milionem ostrzy, 

Najczarniejsza czerń, 
Nigdy nie będzie ciemna, 

Za sprytne to licho, 
W swoim niebycie niepojęte, 

To światło to nadzieja, 
A dziurą jest serce. 
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Daria Wiatr 

Ścieżka 

Wśród zeschłych liści dębu, 
wśród owoców kasztanowca, 
wije się ścieżka. 
Kręta a gdzieniegdzie prosta. 
Co dzieje Krosna zawiera. 
Co wśród kamieni mchem obrośniętych, 
wskazuje ślady 
dziejów naszego miasta, 
które mało kto pamięta. 
Tylko ptak o nich śpiewa. 
Ludzie przechodzący tą ścieżką nie wiedzą, 
jak wiele ona dla Krosna znaczy. 
To dzięki tej ścieżce wielu ludzi 
patrzy na Krosno inaczej. 

Joanna Frydrych 

Parva Cracovia 

Ileż to miejsce pamięta? 
Wielkie dzieło ludzkiej ręki 
widziało wiele... 
Śmiechu, łez, udręki. 

Ja patrzę w te mury, 
kamienie za lasem 
i słyszę jak mówią, 
jak bawią się czasem? 
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Czas im nie zaszkodził 
On wzmocnił, dał siły, 
uwiecznił i sprawił 
by do mnie mówiły 

Ja widzę, ja czuję 
wraz z nimi pamiętam, 
powracam w historię... 
stój ę jak zaklęta... 

Panienka w sukience 
podąża w mą stronę. 
Nieznany kawaler 
Całuje swą żonę. 

Stanisław wyjeżdża, 
a Anna umiera. 
Trzy dziewczyny tkają. 
Zbój ludziom odbiera. 

I koniec wyprawy, 
spotkania z przeszłością, 
z bezimienną damą, 
umarłą miłością. 

Zostały dwie trumny, 
dzwony nad głowami, 
trzy skały na tle nieba 
I cmentarz z cierniami. 

A miasto trwa, patrzy, 
mimo trudu, z wiekiem 
Szlachetnie, z godnością, 
góruje nad człekiem. 
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Joanna Słowik 

Oświęcimowie 

Posłuchajcie mej pieśni promiennej jak wiosna 
O wielkiej miłości Oświęcimów z Krosna. 
Wiele już poematów o miłości było, 
Lecz to, co wam opowiem, naprawdę się zdarzyło. 
Na skraju Potoka niedaleko Krosna 
W domu Floriana mieszkała jego córka, piękna, mądra i radosna. 
Wiele zacnych kawalerów i z dobrego domu 
Było jej przychylnych, lecz ona nie odwzajemniała się nikomu. 
Nawet w swym sercu powzięła zamiary, 
By opuścić dom ojca i wdziać habit szary. 
Stanisław, syn Floriana, chluba ojca swego 
Służył królowi i ojczyźnie tak, jak i przodkowie jego. 
Dni spędzał w podróżach poza granicami, 
A do domu słał listy z odwiedzin obietnicami. 
Dopiero sam król, co przyjacielem ojca był, 
Wysłał go do domu, by odpoczął i nabrał wśród rodziny sił. 
Wrócił Staś do domu, a na Boże Ciało 
Pojechał do Krosna wraz z rodziną całą. 
Chciał uściskać stryja i siostrzyczkę Annę, która do dnia tego 
Nie wiedziała o przyjeździe jego. 
Anna na mszę ze stryjem się udała, 
A zdobiła ją skromna suknia biała. 
Siedziała przed ołtarzem, modlitwy odmawiała, 
Gdy do kościoła weszli ojciec i matka, i z Potoka służba cała. 
Towarzyszył im mężczyzna młody, Anna go nie znała, 
Lecz od pierwszego spojrzenia mocno pokochała. 
Dopiero przy obiedzie zrozumiała, jak przekorny bywa świat, 
Bo mężczyzną, z którym chciała dzielić życie, jest jej przyrodni brat. 
Podobna w Stanisławie miłość się zrodziła, 
Gdy Anna w kościele w jego oczy patrzyła. 
Mieszało się im szczęście i rozpacz, i trwoga 
Więc o rozwiązanie poprosili Boga. 
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Może Bóg tak sprawi, 
Że na Watykanie ich miłość pobłogosławi. 
Już dnia następnego udał się do Ojca Świętego, by poprosić o zgodę 
na ślub z siostrą swoją, 
Bo tak czynią ludzie, co się Boga boją. 
Anna wciąż w kościele na modlitwie trwała, 
A z każdym dniem słabła i wątlała. 
Droga do Rzymu długa i daleka, 
Tym bardziej, kiedy człowiek czeka. 
Wracał Staś do kraju szczęściem napełniony. 
Wiózł błogosławieństwo dla swej przyszłej żony. 
Minął dom rodzinny, farne wzgórze, 
A konie zatrzymał na stryja podwórzu. 
Wbiegł spiesznie do domu, Anny szukać zaczął, 
Lecz nie zauważył, że tu wszyscy płaczą. 
I wtedy zrozumiał - Annę stracił na wieki, 
Bo jej oczy zakryły martwe już powieki. 
Objął wątłe ciało, straszne cierpiał katusze. 
Ból rozerwał mu serce, a Bóg zabrał duszę. 
Już na zawsze są razem, każdy sprawdzić to może, 
Kiedy wejdzie do krypty w franciszkańskim klasztorze. 
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Maria Niezgoda 

Oddychaj kłamstwem 
Uwierz w posłowie 
Oszukaj swe losy 

Tonąc w rozmowie 

Ustal odpowiedź na każde pytanie 
Przygotuj siłę na nowe zadanie 

Nie bądź samokrytyczny 
Nie wierz w słowa ludzi 
Jesteś piękny i śliczny 
Jakkolwiek marudzisz 

Zamaskuj swe błędy płaszczykiem moro 
Gdyż grzechów na koncie masz całkiem sporo 

Od góry do dołu 
Od dołu do góry 
Prezydent świata 
Minister brawury 

Zapomnij o wzorcach i ideałach 
Stanowisz dla siebie podporę jak skała 

Debet miłości 
Brak zrozumienia 
Pieniędzy nadto 

Chęć zapomnienia 

Wymyśl swe dzieci, wykreuj żonę 
Masz przecież wszystko tak ustalone 
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W dniu 16 grudnia 2003 r. w Dziale Zbiorów Audiowizualnych 
przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie spotkali się uczestnicy IV edycji 
Krośnieńskiego Konkursu Literackiego. Na spotkanie przybyli: Bro-
nisław Baran - zastępca prezydenta miasta Krosna (patronat honoro-
wy), współorganizatorzy konkursu: Marian Terlecki - prezes Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Marek Bobusia - prze-
wodniczący krośnieńskiego oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, zaproszeni goście, nauczyciele i bibliotekarze. 

 
Joanna Karamon, laureatka II nagrody 

w kategorii: szkoły podstawowe 

Uroczystość podsumowania rozpoczęła powitaniem Teresa Le-
śniak, dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki. Prowadząca spotkanie Re-
nata Tulik przypomniała tradycje Krośnieńskiego Konkursu Literac-
kiego i słowami ks. Sarny mówiła o obowiązku poznania małej oj-
czyzny. W regulaminie konkursu sugerowano podjęcie tematu jako 
jedną z możliwości. Przypomniała o tym Bogusława Bęben - wice-
dyrektor Biblioteki, która przeczytała regulamin konkursu. 
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Potem nastąpiło odczytanie protokołu jury i listy osób nagro-
dzonych i wyróżnionych w dwóch kategoriach: uczniowie szkół pod-
stawowych i uczniowie gimnazjów. Uczynił to Jan Tulik - przewod-
niczący komisji konkursowej, który w komentarzu do nagrodzonych 
prac podkreślił świeżość metafor, próbę stawiania nowych pytań, 
nowy ogląd rzeczywistości, nowatorstwo językowe jako walory 
utworów młodych twórców. Z każdego nagrodzonego wiersza wy-
łowił „poetycką perełkę” godną pochwały. 

 
Magdalena Markowicz, laureatka II nagrody 

w kategorii: gimnazja 

Przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród Bogusława 
Bęben odczytała list Anny Słowy z Zespołu Szkół w Jeżewie w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim, zdobywczyni I nagrody, 
która w imieniu własnym i kolegi Marka Chołostiakowa, laureata III 
nagrody w kategorii szkół podstawowych, dziękowała organizatorom 
i gratulowała laureatom. 
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Dyplomy i nagrody książkowe w imieniu organizatorów wrę-
czali zastępca prezydenta Krosna i dyrektor Biblioteki. Nagrody i dy-
plomy za wiersze o Krośnie prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Krośnieńskiej i przewodniczący Oddziału Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dy-
plomy uczestnictwa z rąk wicedyrektor Biblioteki. 

 
Daria Wiatr, laureatka nagrody 

za najpiękniejszy wiersz o Krośnie 

Uroczystość zakończyła prezentacja nagrodzonych wierszy, 
której dokonali Malwina Jastrząb i Michał Topolski ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 7 w Krośnie oraz wystąpienie zastępcy prezydenta Kro-
sna, który podziękował uczestnikom i organizatorom konkursu oraz 
złożył wszystkim słowami poety Jana Kasprowicza świąteczne ży-
czenia. 

Wanda Belcik 
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Małgorzata Błaszczyk, opiekunka uczestników konkursu 

z Gimnazjum Nr 1 w Krośnie 
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