
  

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły 

 w Zaborowie  nagrodzeni w XV Konkursie Poetycko- Fotograficznym: 

 „ Moje myśli  moje uczucia, moje życie…” 

   Od kilku lat nasza placówka bierze udział  w Konkursie Poetycko- Fotograficznym 

organizowanym przez Publiczną  Szkolę  Podstawową im. św. Jana Pawła II w Iwkowej. 

Formuła konkursu nie zmienia się od lat; uczestnik ma za zadanie napisać wiersz oraz 

wykonać zdjęcie, które w jakiś sposób będzie odnosiło się do liryku. Konkurs swym 

zasięgiem obejmuje rejon Brzeska, Bochni powiatu brzeskiego, Tarnowa. W jury  zasiedli w 

tym roku: znamienity fotograf i przyjaciel papieża świętego Jana Pawła II-Adam Bujak oraz 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Brzesku- Ryszard Ostrowski. 

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:   

 

 Wyniki XV Konkursu Poetycko - Fotograficznego  
“Moje myśli, moje uczucia, moje życie…” 

  
Kategoria “Interpretacja wiersza fotografią” 

Dominika Turek “Tęsknota za…” - Iwkowa 

  

Kategoria “Wyjątkowy wiersz” 

I miejsce - Justyna Waligóra “Nadzieja” - Laskowa 

II miejsce - Julia Czuj “Podróże mojej babci” - Zaborów 

III miejsce - Dominika Turek “Tęsknota za…” - Iwkowa 

  
Wyróżnienia 

  

Gabriela Borek “Wszystko szybko mija” - Lipnica Murowana 

Patrycja Liszka “Uschnięta róża” - Iwkowa 

Karolina Stec “Bańkowe marzenia” - Brzesko 

Karolina Krakowska “Świat” - Iwkowa 

Faustyna Zielińska “Jesienna dziewczyna” - Czchów 

Dominika Szot “Szara rzeczywistość” - Iwkowa 

Jagoda Dekert “Pożegnanie miłości” - Rajbrot 
Emilia Płaneta “Pada deszcz”- Iwkowa 

Julia Szczerbak “Na grani” - Brzesko 

Tobiasz Cierniak “Ja listopadowy” - Zaborów 

Dominika Liszka “Kim ty jesteś?” - Iwkowa  

Magdalena Czyżycka “Noc” - Wojakowa 

Anna Michalik “Kwiecisty sen” - Iwkowa 

  
Kategoria “Interesujące zdjęcie” 

  
I miejsce - Julia Czuj “Podróże mojej babci” - Zaborów 

II miejsce - Anna Dzieńska “Jan Paweł II” - Jadowniki 
III miejsce - Patrycja Liszka “Uschnięta róża” - Iwkowa 

  
Wyróżnienia: 



  
  

Justyna Waligóra “Nadzieja” - Laskowa 

Nikola Tworzydło “Ludzie” - Lipnica Murowana 

Aleksandra Michałowska “Zdalne nauczanie” - Nowy Sącz 

Dagmara Kuchta “Krówka Hania i jej mleczko” - Laskowa 

Leonard Popiela “Wyobraźnia” - Brzesko  

Tobiasz Cierniak “Ja listopadowy” - Zaborów 

Julia Szczerbak “Na grani” - Brzesko 

  
Kategoria: “Najciekawsza recytacja” 

  
Gabriela Guzik “Imperium…” -  Laskowa 

Justyna Waligóra “Nadzieja”- Laskowa 

Leonard Popiela “Wyobraźnia” - Brzesko  
  

 

Uczennica klasy siódmej –Julia Czuj zajęła I miejsce w kategorii „Interesujące zdjęcie”, 

zaś II miejsce w kategorii „ Wyjątkowy wiersz”. Poniżej wiersz Julii oraz nagrodzone 

zdjęcie. 

                                     I miejsce – Julia Czuj „Interesujące zdjęcie” 

 

 

 



  

Podróże mojej babci 

Julia Czuj 

Zegar zakłóca ciszę. 

Babcia w fotelu 

Zanurzona 

Opuszcza nas. 

Podróżuje 

Do miejsc ukochanych. 

Ona- stoi nad stawem z młodym chłopcem, 

Uśmiechnięci, 

Zakochani. A potem 

Podróże rowerem z wiatrem, 

W zatłoczonym pociągu, 

Dygocącym autobusie. 

 

Ona-pełna siły i zdrowia 

Tworzy nowe życia 

Ciepłymi rękami i pełnym sercem. 

Czuję radość. 

Na dowód tych podróży 

Pokazuje mi 

Przeszłość zamkniętą w starym pudełku po czekoladkach. 

 

Czy z jej ostatecznej podróży 

Uda mi się zdobyć 

Jakąś pamiątkę? 



  

Uczeń klasy ósmej-Tobiasz Cierniak otrzymał wyróżnienie w kategorii 

” Interesujące zdjęcie” oraz „ Wyjątkowy wiersz” 

Poniżej wyróżnione zdjęcie oraz wiersz. 

„Ja -listopadowy”-wyróżnienie 

 

 



  

Ja listopadowy        

Tobiasz Cierniak 

                                                           To wiersz niepospolity 

Bo balon już przebity, 

Pełen myśli, wspomnień, 

Tych o tobie, 

Piszę ten wiersz już tydzień 

Bo taki ze mnie leń, 

Szczęśliwy w jeden dzień 

W drugi już nie, 

 

Przytłoczony całym tym światem, 

Gdzieś jadę starym Fiatem, 

Mózg w panice, sok w szklance, 

Rymuję jakbym czytał lalce, 

Czuje się jak w Ferdydurke 

W lesie myśli czasem  straszne, 

Krok wydłużam jak Manute, 

Sytuacji takich nie lubię . 

Idę na spacer zapuszczam nutę 

by zabić tę nudę. 

 

Wspominam  jeszcze wakacje, 

I te wszystkie świetne akcje, 

Niestety już listopad, 

Przez okno widzę paczkomat, 



  

Już wiem, że żyję jak automat. 

 

Za dwa tygodnie moje urodziny, 

A mnie nęka poczucie winy, 

Mogłem coś zrobić lepiej, 

Tymczasem wsiadam w moją Betę 

Chcę kiedyś dotrzeć na metę. 

Ale to już koniec 

Siedzę.   

  Julia i Tobiasz odebrali nagrody w murach zaborowskiej szkoły. Poniżej zdjęcia z 

Dyrektorem szkoły Mieczysławem Chaburą oraz nauczycielką języka polskiego –Teodozją 

Turaczy- która przygotowała uczniów do konkursu.  

 

 

 

 



  

 

Julia Czuj-uczennica klasy VII 

 

Tobiasz Cierniak- uczeń klasy ósmej  

Dzięki pracy i talentom, można osiągnąć sukces w każdych czasach, nawet najtrudniejszych. 

Gratulujemy !! 


