
 
 

                     

 

ZAPROSZENIE 

 

Biblioteka Gdańskich Szkół Autonomicznych zaprasza do udziału w konkursie 

literackim Interpretacja jednego wiersza. Konkurs skierowany jest do uczniów                  

i uczennic gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. 

Celem konkursu jest propagowanie literatury – w szczególności poezji –  i zachęcanie 

do opowiadania o niej.   

 

Do interpretacji zostały wybrane wiersze poetów – Marcina Świetlickiego i Boba 

Dylana oraz poetki – Julii Fiedorczuk. 

 

Z pewnością konkurs będzie świetną okazją do sprawdzenia umiejętności pracy                    

z tekstem i możliwością przedstawienia oryginalnego odczytania treści wiersza. 

 

Dla laureatów i laureatek przewidziano cenne nagrody, w tym: 

 za I miejsce – nagroda o wartości 500 zł, 

 za II miejsce – nagroda o wartości 300 zł, 

 za III miejsce – nagroda o wartości 200 zł. 

 

Karolina Robak 

Paweł Niesiołowski 

Koordynatorzy konkursu 

Biblioteka Gdańskich Szkół Autonomicznych 

 



 
 

                     

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

Interpretacja jednego wiersza 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Gdańskich Szkół Autonomicznych 

znajdująca się przy ul. Osiek 11/12, 80-842 Gdańsk. 

2. Konkurs odbywa się w terminie 1 marca – 30 kwietnia 2018 roku. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. 

4. Wiersze wybrane przez Organizatorów do interpretacji znajdują się                         

w załączniku do regulaminu. 

5. Na podstawie jednego z podanych wierszy należy napisać esej interpretacyjny. 

Praca nie powinna przekraczać trzech stron formatu A4 (czcionką Times New 

Roman 12, interlinia 1,5). 

6. Prace należy przesłać drogą mailową na adres biblioteka.gsa@gfo.pl do 30 

kwietnia 2018 roku, w treści tytułu wpisując: Konkurs Interpretacja jednego 

wiersza – pseudonim (np. Tulipan). 

7. Zgłoszenie w formie elektronicznej powinno zawierać dwa pliki zapisane        

w dokumencie Word lub PDF. W pierwszym powinna znajdować się praca 

konkursowa podpisana pseudonimem, w drugim pliku dane autora lub autorki 

pracy – imię, nazwisko, klasa, nazwa i numer szkoły. Jeżeli w szkole jest 

nauczyciel, który opiekuje się uczestnikami konkursu, w drugim pliku należy 

dodatkowo podać jego imię i nazwisko. 

8. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana lub publikowana. 

Ponadto musi stanowić wyłącznie twórczość osoby biorącej udział                   

w konkursie.  

9. Przesłanie pracy konkursowej oznacza automatyczną zgodę na dysponowanie 

nią przez Organizatorów. 
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10. Jury konkursu będzie obradować w następującym składzie: 

– Katarzyna Szalewska – przewodnicząca komisji konkursowej, doktor 

habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, pracownik 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, autorka książki Urbanalia 

– miasto i jego teksty, 

– Elwira Worzała – pisarka, prezes Pomorskiego Oddziału Towarzystwa 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, doradca metodyczny w Ośrodku 

Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku, 

– Marcin Romanowski – doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 

Gdańskiego, autor książki Między bardem Solidarności a Jackiem 

Kaczmarskim. Fragmenty biografii artystycznej, 

– Dariusz Grzenkowski – nauczyciel języka polskiego w Gdańskim Liceum 

Autonomicznym. 

Jury wyłoni najlepsze prace do 31 maja 2018 roku. Decyzje jury są 

nieodwołalne. 

11. Nazwiska laureatów i laureatek oraz fragmenty nagrodzonych prac zostaną 

opublikowane na blogu Organizatora pod adresem: 

http://bibliotekagsa.blogspot.com/. 

12. Zwycięzcy i zwyciężczynie konkursu otrzymają zaproszenie na finał 

podsumowujący konkurs. O dacie spotkania zostaną poinformowani                 

z wyprzedzeniem.  

13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych do celów konkursu.  

14. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod adres mailowy: 

biblioteka.gsa@gfo.pl. 
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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU 

 

Julia Fiedorczuk 

Kompost 

J. C. 

Te maleństwa, które jedzą ciała liści na podłodze lasu. 

Rozcieram w palcach zimną grudkę ziemi, 

proch wypełnia poziomice egzotycznej mapy. 

W moich tętnicach koncert obcej muzyki, 

szum krwi i życia, które mnie chwilowo gości jak rzeka 

przypadkowy liść: 

wyboista podróż w dół błyszczących wodospadów z widokiem na niebo. 

Kładę się na mchu. 

Ołów chmur pocięty żyłkami gałęzi, 

białe słońce, wiatr i poruszenie skrzydeł, 

bez znaczenia, oczy, pazury i pierze, 

bez znaczenia iskra między ciemnościami. 

Wdech i wydech. Wdech i wydech poza mną, 

ponieważ jestem zgięciem wielkiej płachty czasu, 

mieszkam w wygnaniu, 

zmarszczka na powierzchni wody ciemnej jak milczenie. 

 

 

 



 
 

                     

 

Liść wpada do rzeki, a rzeka do morza. 

Morze zakwita czerwienią ukwiałów. 

Nad tą cudną łąką, pod sklepieniem fali 

wolno pływają obojętne ryby. 

 

Źródło: J. Fiedorczuk, Tlen, Wrocław 2009, s. 5-6. https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/fiedorczuk-

tlen.pdf (dostęp: 22-02-2018). 
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Marcin Świetlicki 

Świerszcze 

 

Powiedziałem: znam takie miejsce, 

gdzie przychodzą umierać koty. 

Zapytałem: chcesz je zobaczyć? 

Odpowiedziała: nie chcę. 

 

Powiedziałem: jest jasne i czyste. 

Powiedziałem: jest mądre i pierwsze. 

Zapytałem: chcesz je zobaczyć? 

Odpowiedziała: nie chcę. 

 

Powiedziała to w taki sposób, 

że musiałem odwrócić się od niej. 

Od tamtej pory 

powoli 

zbliżam się do wyjścia. 

(1980) 

 

Źródło: M. Świetlicki, Wiersze, Kraków 2011, s. 565. 

 

 

 

 



 
 

                     

 

Bob Dylan 

Oj tam, stara (Tak sobie krwawię) 

It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) 

 

Nagła ciemność w środku dnia 

na srebrnej zastawie – nocy ćma 

tu dziecka krew, balonik gna 

zasłania słońce, księżyc, świat 

na próżno sądzisz, że się da 

te pojąć fenomeny 

Blefują, bronią grożąc ci 

w uszach kakofonia grzmi 

pseudozłotoustych gnid 

pustosłowie wszędzie dziś 

a ten, co na świat miał właśnie przyjść 

własnym zgonem jest zajęty 

Promocja! – świstek krzyczy w głos 

łokciami prę, by chwycić go 

kaskady wzgardy już mam dość 

zanoszę skargę – milknę, bo 

wszyscy już uderzyli w szloch 

ja jestem kolejny 

Dziwi cię obcy dźwięk? 

Nie słuchaj go, nie bój się 

oj tam, stara, tak sobie jęczę 

 



 
 

                     

 

Ci wieszczą klęskę, tamci triumf 

z pobudek nader szczytnych lub 

nikczemnych nawołują znów 

do rzezi – inni przekonują tłum: 

nienawidzić jedno można tu –  

samą nienawiść 

Ujada ołów zgranych kłamstw 

pod okiem władców ludzkich stad 

świat sklepem jest, na ladzie masz 

grę w Apokalipsy czas 

i Jezusa na baterię – znak  

że świętość to dziś towar tani 

Kościoły demaskują grzech 

a szkoły mówią: każdy niech 

zakuwa, by nabić trzos za trzech 

i kupić cnotę – lecz wiadomo, że 

nawet prezydent kraju czasem też 

musi stanąć nagi 

Na regulamin można pluć 

machinacji strzec się – oto klucz 

oj tam, stara, coś się poradzi 

Reklamy ci wsączają kit 

że przed tobą najwspanialsze dni 

bo temu tu się nie równa nic 

tobie z tym się nie równa nikt – 

a życie cię omija w mig 

i pędzi gdzieś w oddali 



 
 

                     

 

Znikasz, wracasz znów na szlak 

usuwasz z siebie cały strach 

w centrum stajesz całkiem sam 

gdy nagle z najgłębszego dna 

głos budzi cię i trwoży tak: 

„Oni sądzą, że już cię dopadli” 

Pytanie razi cię jak prąd 

lecz brać odpowiedzi nie ma skąd 

żadni oni, one, ona, on 

nie mówią, jak żyć i gdzie twój dom 

lecz ty zapominasz własny ton 

i dalej trwa paraliż 

Chociaż mędrzec i głupiec ma 

narzuconych słuchać praw 

ja nie wiem, stara, gdzież ideały 

Ten władzą gardzi, lecz bez niej 

jak dziecko czuje się we mgle 

psioczy na pracę, choć ma z niej chleb 

o ludziach wolnych mówi źle 

a kwiaty w ogródku to dla niego jest 

coś na kształt kapitału 

Innemu korporacyjny bóg  

od dziecka macerował mózg 

small talk dzień w dzień mu płynie z ust 

dla niego outsider jest jak trup 

najnowszy więc katalog bóstw 

sprzeda ci tu na pniu 



 
 

                     

 

Znów tamte rozmodlone pchły 

wtłoczone w systemowy tryb 

poddańczo pieją szczurzy hymn 

i kroku nie uczynią wzwyż 

za to w dół ściągną chętnie tych 

co uciec chcą z kieratu 

Do tych, którzy ślepi są 

a umysły ich jak klatki w zoo 

serio, stara, ja nie mam żalu 

Przekwitłe togi brzydzą się 

słów Tolerancja, Miłość, Śmiech 

ciągną fałszywej cnoty lep 

pieniądz nie śmierdzi, pieniądz klnie 

plugawa mowa jak chce tnie 

propaganda wszystko ściemnia 

Dla tych, co zbroją się, by móc 

zabijać wroga z własnych snów 

bo pokój im funduje ból 

co wierzą, że ich nie wchłonie grób 

dla tych dętych gnomów życie to znój 

i smutna gehenna 

Cmentarze pękające w szwach 

fałszywe bożki, wredny gwar 

na głowie wciąż mi każą stać 

skuwają nogi, ręce, kark 

zrzucam kajdany, mówię: „To już znam 

wysilcie się, gdzie nowa oferta?” 



 
 

                     

 

A gdyby myśli me ujrzał świat 

nad głową by stanął mi jaśnie pan kat 

lecz oj tam, stara, żyć, nie umierać! 

 

Źródło: B. Dylan, Duszny kraj. Wybrane utwory z lat 1962-2012, Stronie Śląskie 2017, s. 35-38. 


