WIELKI KONKURS POEZJI ZAKOŃCZONY
Wielki konkurs poezji zorganizowany przez JPII Polish American Poets Academy w ramach
obchodów 10-lecia Akademii został zakończyony i rozstrzygnięty. Pokłosiem tego konkursu
jest mini tomik „Między spojrzeniem a spojrzeniem”, który jest do nabycia.

A oto wyniki tego konkursu:

II NAGRODA ($500, dyplom uznania)
„Nici porozumienia” - Natalia Liwinska, Londyn
III NAGRODA ($200, dyplom uznania)
„Zamiast epitafium” – Karol Gerard, Wilno
III NAGRODA ($200, dyplom uznania)
„Znów ktoś” – Damian S. Sochaczewski, Las Vegas
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE (LITERARY EXCELLENCE)
Janina Burmiński Hebda, Lincolnwood
Eva Kolacz, Oakville
Tadeusz Chabrowski, New York
Marek Prokop, Toronto
Izabela Rudczuk, Gorzów Wielkopolski
Maria Helena Pawlik, Chicago
Jan Strządała, Gliwice
Maria F. Czyzyk-Krzeska, Cincinnati

WYRÓŻNIONE PRACE KONKURSOWE (HONORABLE MENTION)
„Ranna kontemplacja” – Alina B. Wręczycki
„Gry zespołowe w plikach bez instrukcji III” – Ida Sieciechowicz
„Oczyma duszy” - Alicja Pietrzak
„Tak, miałam być święta” – Agnieszka Koniarz
„Orzeł w złotej koronie” – Elżbieta Stefańska-Bielecka
„East Side Story” – Krzysztof J. Lisowski
“Wspomnienie” – Ryszard Zdybel
„Różnorodność” – Anna Paciorek
„Miłość bez słów” – Bogdan Adam Chmielewski
„Filozoficzne drzewo” – Janusz Kliś
„Królowi poetów” – Wojciech Antczak
„Memories” – John Maurici
“Ostowe pole” – ks. Stanisław Parzygnat
„Wiosna” – Edward Pieniak
„Mgły kwietniowe” – Paweł Janikowski
„Droga pod prąd” – Leszek Wójcik
„Przepustka do nieba” – Maria Stoch
„Odchodzimy” – Irena Sidz-Cebula
„Onandaga Lake” – Małgorzata Skałbania
„Wspomnienie” – Danuta Leszczyńska
„Jaworzyńska królowa Tatr” – Franciszek Bloch
„Do mamy” – Władysław Gibula
„Zapłakałaś Polsko” – Teresa Wrona
„Ziemski bagaż” – Teresa Strycharz
„Fale życia” – Teresa Woźniak
„Golcowe witaski” - Adam Szeluga
„Anioł” - Maria Wrześniewska
„Mglisty poranek” – Stefania H. Cieszyńska
„Statek UFO” – Renata Raczyńska
„Generał Anders” - Ludwik Bucior
„SMS do JP2” – Regina Nachacz
„Pierwsza rocznica Smoleńska” – Wojciech Zebrowski
Jury: Les Szmidt, Piotr Florczyk, Barbara Aleksandrowicz (przewodnicząca jury)

Wybrane wiersze z mini tomiku „Między spojrzeniem a spojrzeniem”
KAROL GERARD
Zamiast epitafium
Między spojrzeniem a spojrzeniem
Ku mgle przesuwa się, odpływa
Siwiejąc szybko woda siwa
Niknie, jest częścią mgły, jej cieniem
Pomino lat twych kruchy klękasz
I patrzysz równie nieruchomy
Jak korzeń wierzby, drewno domu
W nurt, co przez palce ci przecieka

Dziwnie z tą rzeką, w mgłę odpływa
I jest i bywa tu niezmiennie
I gdy od powiek dłoń odrywam
Poznaję i we mgle cię nie ma...

EVA KOLACZ
Chwila
Powietrzem się zachłyśnie
Cichy obraz lata
Oddech jak zegar wymierzy czas życia
Odejdziemy od siebie samych lekko
Jak puch mlecza
Po jasnej stronie lustra
W której tylko niebo.
I jeszcze przez moment
Zbiegną się przy nas
Wszystkie zwierzęta liżąc nam stopy
We framudze domu na powitanie
I matki blask dłoni
I ojca słów granie
I pierwsza miłość jak płatek śniegu
Zatrzyma się na ustach kroplą łzy w swym biegu.
PAWEŁ JANIKOWSKI
Mgły kwietniowe
Na wiosnę jest przeważnie lepiej
po przebytej zimie. Wtedy tak
nie było. Niepewność i wszy gryzły
wygłodniałe dusze. Rogatywka spadła
na czerwoną posadzkę, potem następna.
Buty się lepią i buczy w głowie
od wystrzałów. Kilka wiader wody zmyje
wszystko. Nawet Pan Bóg pobłądził
w tych piaszczystych lasach.
Nie dojechał na pogrzeb. Głębokie groby
jak kosmiczne, martwe oczodoły
nad którymi nikt się nie pomodlił.
MARIA HELENA PAWLIK
Modlitwa pani Cogito
Proszę cię Panie, nie obdarzaj mnie
Zdolnościami pana Cognito
W budowaniu zdań bogatych
W skomplikowane treści

Uwolnij mój umysł
Od zagmatwanych idei
Przy których filozofowie
Muszą łamać głowy
Daj mi dar pisania zdań prostych
Krótkich jak oddech dziecka
Lekkich jak podmuch wiatru
Głębokich jak bicie dzwonu
Pozwól mi zmieścić się
Na serwetce podanej
Do codziennego stołu
I w pierwszych kroplach deszczu
Zdolnych oczyścić ręce i duszę
IDA SIECIECHOWICZ
Gry zespołowe w plikach bez instrukcji
Stałem sam z plecakiem. Obce twarze zaglądały przez ramię.
Nadal kurzyło. Brałem liść pieprzowca i rozgniatałem.
Czasem na miazgę. Co myślałem?
Że jestem tu potrzebny. Że ktoś musi nas sprawdzać,
gdy piach rozsypuje się bez ładu. Lato rezygnuje.
Oddaje złote liście na wiatr. Trawy stają się spopielałą zbrodnią.
Co czułem? Że rozogniony kamień nie daje poczucia ciepła.
Że od tej chwili robi się późno. Kropla krwi przekuwa żyłę.
Za ścianą pęka dom. Odpycham stopy od furty w rozkopanej ziemi.
Wszędzie wiszą kable. Przykładasz usta do zimnego torsu.
Cokolwiek ustalono w zasadach gier zespołowych,
dalekie jest od zabaw.
Zawsze ktoś płacze.
MARIA WRZEŚNIEWSKA
Anioł
Anioł przyszedł człowiekowi z pomocą.
Duma i złość wdzięczności nie lubi.
Siedzi teraz smutny, myśląc:
Gdzie podziała się miłość?
Ludzie – nie łamcie skrzydeł aniołom,
Nie łamcie im skrzydeł!
A.W.

