
Wyniki bibliotecznego konkursu literackiego na utwór poetycki o tematyce świątecznej i 

zimowej 

 

Nagroda specjalna : Wiktoria Urbańska 8e 

1 nagroda: Alicja Dziębor 4a 

2 nagroda: Michalina Miszczyk 6b 

3 nagroda : Franciszek Kowal 5b 

Wyróżnienie: Małgorzata Cabańska 5b, Alan Dahm 5a, Lilianna Maciejczyk, Amelia 

Padusińska 4a 

 

Dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy. Na laureatów w bibliotece 

szkolnej czekają nagrody, które zostaną wręczone po powrocie do szkoły. 

A oto nagrodzone i wyróżnione utwory: 

  

Wigilia 

Gdy 24 grudnia w końcu nadejdzie,  

tajemniczy gość z prezentami wejdzie, 

w worku ma coś dla każdego,  

coś wspaniałego, cudownego. 

 

Kiedy pierwsza gwiazdka na niebie się pojawi,  

wszyscy siadamy i potrawy zajadamy. 

Ten kto szczęście w przyszłym roku chce mieć  

to musi spróbować wszystko co na stole jest. 

 

 

 



Gdy opłatkiem dzielić się zaczniemy 

 życzenia i miłość sobie ofiarujemy. 

Te święta są troszkę inne, ale trudności pokonamy 

 bo siebie wspieramy. 

 

W każdej rodzinie niech będzie wesoło  

niech uśmiech rozsiewa się wokoło.  

  

Alicja Dziębor 4a (1 nagroda) 

 

 

 

*** 

Jeszcze trochę jeszcze chwilka 

już niedługo jest Wigilia. 

 

Pierwsza gwiazdka jest na niebie 

Czerwony gość z wielkim worem niesie 

prezenty dla Ciebie. 

 

Śniegu brak, ale szczęście jest i tak 

tego się trzymamy a smutek odpychamy 

 

Lilianna Maciejczyk 4b (wyróżnienie) 

 



 

 

*** 

Idzie zima, idzie zima i też święto się zaczyna. Gwiazdka zbliża się krokami, my idziemy 

razem z nią .Na wieczerzę, pod choinkę mamy prezentów stos. Ale cóż to! Renifery! Z 

nieba prószy biały śnieg. Potem wszyscy kolędują, na pasterkę maszerują. 

Amelia Padusińska 4a (wyróżnienie) 

 

 

 

*** 

 

Gdy mróz za oknem bywa 

bombki na choince połyskują w blasku lamp 

do stołu zasiadać czas. 

Dwanaście potraw wigilijnych, 

stoi na stole i czeka, 

aż goście usiądą wnet. 

Lecz najpierw opłatkiem podzielić  trzeba się. 

Gdy już wszyscy po kolacji, och pierwsza gwiazdka, Mikołaj zbliża się! 

Dzieci prezenty dostały i wszyscy magię świąt poznali. 

 
 

Małgorzata Cabańska 5b (wyróżnienie) 

 

 



 

 

,,Świąteczna krzątanina” 

  

Biegnie Gwiazdor, biegnie, 

Brzuszek mu się trzęsie, 

Maseczkę na nos wkłada 

I renifery pogania. 

Rudolf zaspany przeciera oczy, 

I już przy saniach dumnie kroczy, 

Bo to święta, wspaniała chwila, 

Która, życie każdemu umila, 

Kiedy na niebie gwiazdka pierwsza się pojawia, 

Cała rodzina do stołu zasiada, 

Dzielą się opłatkiem, jedzą, uśmiechają, 

A Elfy z Gwiazdorkiem prezenty rozdają. 

 

Michalina Miszczyk 6b (2 nagroda) 

 

 

 

 

*** 

 

 

Już nadchodzi zima, mróz na dworze trzyma, 

krótkie dni nastają, śniegiem nas witają. 

Pójdziemy na spacer, na łyżwy, na sanki, 

ulepimy w ogrodzie ze śniegu bałwanki. 

Mama w domu zaczeka z gorącą herbatą, 

z pachnącym piernikiem, który zjemy z tatą. 

Potem wszyscy razem ubierzemy choinkę,  

zapalimy  światełka, siądziemy przed kominkiem. 

Zaśpiewamy kolędy, popatrzymy przez okno 

jak wszystkie stare drzewa śnieg przykrywa słodko. 

 

Franciszek Kowal, klasa 5b (3 nagroda) 

 

 

 

 

 



 

 

*** 

 

Grudzień! 

I znów zima się zaczyna. 

Śnieg świat ozdobi. 

Reniferowi Mikołaj wyczyści rogi. 

  

Dzieci za oknem lepią bałwana. 

A mama w kuchni stoi od rana. 

Kolędy nuci, 

i się nie smuci. 

  

Pachną pierogi 

i barszcz z uszkami. 

Świąteczna woń  

wypełnia dom. 

  

Już tylko czekać gwiazdki na niebie. 

Już każdy zniecierpliwiony wygląda ciebie. 

Już jest, to znak,  

że Święta rozpocząć czas. 

Alan Dahm Va (wyróżnienie) 

 

 

 



Wesołych Świąt 

 

 

Za oknem ostatnie zielone istoty umierają, 

lecz rodzą się nowe, białe. 

 

Przybywa pora, gdzie ciemność ogarnia nas, 

mróz oraz przemoczenie. 

 

Dwie małe rączki ocierają słone łzy, 

inne małe rączki fascynują się białymi istotami. 

 

Ręce starego sklepikarza pomagają napisać list do 

wyimaginowanej postaci, władcy dziecięcych marzeń. 

 

Ludzie na ulicach są gotowi się zabić, o puste słowa, 

Zostają wypaleni jak tani papieros. 

Każdy z nich jest jak ten jesienny liść, który pozostał na zimę. 

Pomimo ich dużej liczby nie są specjalnie ważne. 

 

Przed gadającym pudełkiem głupcy widzą świat. 

Ogarnia ich pustka, niestety nieświadomie. 

 

Przeznaczeniem choinki jest kominek, 

wigilijny stół się zmienia w miejsce tykającej wojny. 

 

Każdy z nas jest Kevinem, 

pomimo że wcale nie pozostajemy w pustym domu. 

 

Dzieci myślą wyłączne o podarunkach, 

dorośli o świątecznych promocjach. 

 

Nikt już nie pamięta jaki jest cel Bożego Narodzenia, 

białe istoty również już się nie zjawiają. 

 

W dzisiejszych czasach miłość wymieniamy na nowy telefon i dwie czekolady. 

Dawne czasy nie powrócą, będzie tylko gorzej. 

Bądźcie grzeczni, jak nie, gwiazdor będzie biedny, 

wesołych świąt. 

Wiktoria Urbańska 8e (Nagroda specjalna) 

 

 

 


