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LAUREACI - SZKOŁY ŚREDNIE
I MIEJSCE
Mateusz Konsek (pseudonim) Tańczący Bażant, ZST Rybnik

Wspaniałe królestwo
Gdzie pola żółte
i zamek w królestwie szeroki
król na tronie duma
i patrzy
w niebieskie obłoki.
Każdą decyzją
spełnia marzenia
nie znając
chwili wytchnienia
nie widząc
że
jego królestwo
Z każdym dniem
Upada
Bo
NIE MIŁOŚĆ
nim włada.
Wioski wypalają się
w ognia otchłani
a posłańcy ludów
zostają odesłani
pachoły skaczą sobie do gardeł

nie wahają się
użyć
tępych wideł.

Gdy król jednak
w zaciszu popija herbatę
synowie i córki
przeżywają utratę
W głębie siebie
dzierżą urazę
chcą zniszczyć królestwa skazę.
Podejmują
(według siebie)
odpowiednie kroki.
Aby
oto
z dnia na dzień
UPADŁ
król
wysoki.

II MIEJSCE
Zuzanna Knecht (Zuzia), ZSE Wodzisław Śl.

Nadzieja
Jak to, że zły dzień?
Filiżanka rozbiła się na pół...
Załamana plącze się między stołami.
Na rogu stoi osoba...
Podeptana, potargana z rozwianymi włosami.
Kwiaty zakwitają nawet gdy ból i rozpacz.
Słońce wschodzi każdego dnia.
Razem odnalezieni, posklejani układają się do snu.

III MIEJSCE
Katarzyna Kwiatoń (Kejti), VLO z oddz.integr. Rybnik

Gdzie jest dobro?
Ludzie krzywdzą, umierają
Innych ludzi wyśmiewają
Kopią, plują wciąż im w twarz
Cóż im, Panie Losie, dasz?
POMÓŻ, POMÓŻ, POMÓŻ
Światu, by brat dziś pomagał bratu
Nie używał obelg wielu
I nie ranił TU bez celu
Twoja skóra - skarb od Boga
Nie - największa Świata trwoga
Twe poglądy - serca dary
Nie - ciemności straszne mary
Każdy człowiek jest wspaniały
CHUDY, GRUBY, DUŻY, MAŁY
Na szacunek zasługuje
Jeśli w niwie tej obcuje
Wciąż jesteśmy TACY SAMI
- Szerzmy dobro między Nami!!!

WYRÓŻNIENIE
Dominik Adamczyk (Żartowniś), Liceum Sztuk Plastycznych w
Wodzisław Śl.
Piękno...
czym jest piękno?
wymówką zła...jako krótką chwilą
sługą dobra...Czas nam umila
Naturą?
Chwilą?
Ciszą?
Może człowiekiem?
Piękno to wieczne dążenie ,cierpienie i poświecenie...
Wieczną ofiarą płonącą na stosie
Która nam często gra na nosie...
Myśl to piękno...
Piękno to słowo...
Piękno to coś wszechkolorowo ...
Piękno to rzecz czas i osoba
która najczęściej często się chowa...
Piękno to rzecz wszelka na świecie w każdym domu ,lesie ,mieście ,powiecie...
A co wy o nim wiecie?

WYRÓŻNIENIE
Wiktoria Lubszczyk (Nike), ZS nr 2 im. Tischnera Żory
Paradoks piękna

