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LAUREACI - SZKOŁY PODSTAWOWE 

I MIEJSCE:

 Katarzyna Śpiewok (pseudonim Kasiek), SP 36 Rybnik

„Szczęścia oblicza” 

Dziś jest Jaś zmartwiony wielce,
bo dość trudne ma zadanie.
Ma napisać co to szczęście, 
a to trudne jest pytanie.

Grześ powiedział mu do ucha,
że dostanie rower w maju.
A kto rower otrzymuje
-ten szczęśliwy jest jak w raju.

Jaś do domu szybko wrócił
ciekaw zdania taty, mamy.
Temat szczęścia wszystkich skłócił.
-Nowe auto! - Dom!-Bahamy!

Wujek mruczy coś pod nosem:
-Szczęście -to mieć własną działkę!
Ciocia podniesionym głosem:
-Najpierw trzeba kupić pralkę!

Zły jest wujek, zła jest ciotka...
Babcia uspokaja bliskich,
że wygrana w totolotka
uszczęśliwi chyba wszystkich.

Wtem kuzynka zadzwoniła.
Nieszczęśliwa jest od środy, 
bo promocja się skończyła,
a jej ciuchy wyszły z mody.

Jasiu z domu się wymyka,
aby myśli poukładać.
I staruszka wnet spotyka
co pod drzewem lubi siadać.

A czym szczęście jest dla Pana?
Widać smutek w oczach chłopca, więc staruszek odpowiada:
-Słońce, uśmiech, dłoń pomocna.

Lecz po chwili jeszcze doda:
-Wtedy czuję się jak w niebie,
gdy ktoś szklankę wody poda
I zapyta: - Co u Ciebie?



II MIEJSCE

Lena Szczypińska (pseudonim Lena), ZSnr1 Wodzisław Śląski 

Zatrzymaj się na chwilę

Świat wciąż gna do przodu

Galopuje bez zachodu

Nie ma czasu na wschód słońca

Nie ma czasu na obiad do końca

Wszystko mija, szybko leci

Nawet dziś nie mają czasu dzieci

Lecz zatrzymaj się na chwilę

Uchwyć promyk słońca mile

Zobacz jaka piękna pogoda

Spójrz na niebo czyż nie szkoda

Móc położyć się na trawie

Zamknąć oczy gdzieś na stawie

I spokojnie porozmyślać

Jak jest pięknie nie gnać w myślach



II MIEJSCE

Martyna Krauze (Kajzerka), SP11 Rybnik 

,,Chłopiec we łzach”

Pewnego dnia oglądając wiadomości,

Ktoś nieznajomy w moim sercu zagościł.

To mały chłopiec, który zalany łzami,

Zagościł u Nas poza państwa swojego granicami.

Tak bardzo płakał, że aż serce pękało,

Więc co nam w tej sytuacji uczynić zostało?

Już każdy wie, że pomóc teraz trzeba,

Zapewnić dach nad głową, podać kromkę chleba.

Ten chłopiec jest bezpieczny

Znalazł u Nas schronienie,

Bo nie zaglądamy wstecz,

Znając historii korzenie.

Kochamy wszystkich mieszkających poza granicami,

By czuli się bezpieczni tutaj, razem z nami.

Największą tragedią dla tego chłopca było,

Że zostawił swego ojca daleko w tyle.

Pomóż mu więc uwierzyć, że jeszcze go zobaczy,

Co pomoże po rozstaniu osuszyć łzy rozpaczy.

Tak wiele złego doznał ten chłopiec mały,

Więc Ty mu pomagaj i bądź w tym wytrwały.

Dziś dobroć to potęga wielka,

To widzi każdy, kto na Ciebie zerka.

To widzi człowiek, któremu nie dane było

By dobro w jego sercu zagościło.

Dlatego zadbaj teraz o każdego człowieka,

Który z powodu braku dobroci ze swojego kraju ucieka.

Ten chłopiec mały, tak samo już nie zapłacze

A ja Go już w wiadomościach nie zobaczę.

Będę wciąż myśleć, że spotkało Go teraz wiele dobrego,

I dzięki temu nie grozi Mu więcej nic złego.



III MIEJSCE

Marta Plaza-Kiersztyn (MARTIX), SP1 Czerwionka-Leszczyny 

DOBRO...

Rozejrzyj się dookoła... Widzisz dobro?

Otacza nas zewsząd... Nie dostrzegasz go?

Pytasz gdzie jest, jak go doświadczyć?

Co zrobić by było wszechobecne?

Dobro jest w każdym z nas... Wystarczy chcieć je uwolnić.

Zaprzeczasz? Mówisz: Jestem zły, nie zależy mi, nie chce mi się!

Tymczasem... Dzielisz się śniadaniem w szkole - dajesz dobro,

Pocieszasz płaczącego kolegę - czynisz dobro, 

Przynosisz zakupy sąsiadce - roznosisz dobro,

Bawisz się z rodzeństwem - dzielisz sie dobrem.

Dobro powinno być dla nas widnokręgiem.

Roztaczajmy je dookoła, aż po kres, jak daleko sięga wzrok.

Nie bójmy się dawać dobra i go pomnażać.

Nie bójmy się dostrzegać dobra w innym człowieku,

nawet jeśli uważamy go za nieprzyjaciela.

Dobro jest spokojem, wiarą, dobrodziejstwem,

szczęściem, serdecznością, łagodnością,

pozwala nam rozwinąć skrzydła wiary w drugiego człowieka.

Wyzwala w nas życzliwość, prawość i dobroduszność.

Przez nie stajemy się uczciwi i zachowujemy człowieczeństwo.

I aby pozostało w nas na zawsze, musimy pamiętać aby zawsze

Zło dobrem zwyciężać!



III MIEJSCE

Kinga Kunkel (Qvoda_), SP Czernica 

Skarby

Dziadki me powiadały,

że piękne są też skały.

Za to kwiaty na łące

są żywe jak słońce.

Babka kiedyś mi mówiła,

że z Hiszpanii pochodziła

i że prawda jest cenniejsza,

niż szmaragdy albo perła.

Matka ma zaś powiadała,

że gdy ona dorastała,

wokół wszyscy dobrzy byli

zawsze w zgodzie z sobą żyli.

A ja dziś powiadam wam,

że cudnych przyjaciół mam,

To Prawda, Dobro, Piękno,

największe skarby przy nich bledną.


