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LITERATURA
Po przeczytaniu wszystkich prezentacji jury postanowiło:

Grand Prix
Maria Pluta z Uniwersytetu III Wieku Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie z utwór „BO
SŁOŃCE TAK SZYBKO ZACHODZI” za humor i lekki styl w opisie współczesności oraz
znakomity zmysł obserwacji
Nagle poczuła, że coś przyjemnie ciepłego rozchodzi się po ciele. Otworzyła oczy. Piesek
z irokezem upiętym czerwoną kokardą sikał na jej nogi. - Hej! Chyba pomyliłeś adres?! krzyknęła! Zawarczał, obnażywszy pożółkłe zęby. Kobieta znieruchomiała, kiedy zaczął
obwąchiwać jej twarz. Właścicielka schwyciwszy za sierść ciągle warczącego pupila
uspokajała go: - Ależ Afik, nie denerwuj się! Weterynarz zabronił! - Alfred... rusz tyłek
gamoniu, daj mu syropu na nerwy! Alfredowi trzęsły się ręce, nie mógł odnaleźć kropelek.
Piesek nadal warczał dygocząc na całym ciele.

PROZA
I miejsce:
Tadeusz Paprzycki z Toruńskiego UTW za utwór „Widok z wczorajszego okna” –
za porywającą opowieść sentymentalną o kasztanowowłosej Zosi
Zenon poczuł na ramieniu delikatny ciepły dotyk, odwrócił się i ujrzał … niebo. Niebiosa
z perlistym uśmiechem spytały dwie latarnie morskie o zgodę na wypłynięcie w pełne morze
i popłynęli. Wtuleni oddalali się coraz dalej od brzegów. Chłopiec rozkoszował się zapachem
kasztanowych włosów i harmonią tanecznego wdzięku Zosi, a ona beztrosko poddawała się
jego czułym, mocnym ramionom. Biały walc skończył się, ale ich taniec nadal trwał. Nie
mogli, nie chcieli utracić żaru wzajemnego nieskazitelnego uczucia.
- Znam Cię od zawsze, a nic o Tobie nie wiem – Zenek patrzył w ukochane oczy. - Ja też
poznałam cię bardzo dawno temu, od dziś przynajmniej wiemy, kto do jakiej szkoły chodzi.
Zamilkli. Celebrowali tę chwilę.

II miejsce
Alfred Kampa z UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu za utwór „On
i Wszechświat” i śmiałe nawiązania do twórczości Stanisława Lema
Od pewnego czasu, wiedział, że jest częścią planu. Czuł to pod skórą całego ciała. Miał to pod
sfałdowaną powierzchnią kory mózgowej. Tam w ostatnim czasie, na nowo wiązały się
synapsy, budowała się nowa skomplikowana sieć. Zasadniczo nie różniła się od poprzedniej,
ale podświadomie czuł, że była inna. Dowodem było inne funkcjonowanie mózgu. Obecnie nie
było tam tego, co kierowało rozumem przed laty. Zdawał sobie z tego sprawę, żeby nie
skłamać dopiero od niedawna, od kiedy, nie potrafił dokładnie określić.
- Czas jest nieprzewidywalny – pomyślał szybko.
- W jednym momencie potrafi wlec się drogowym walcem, przygniatającym mózg jak świeży
asfalt, w innej chwili poraża lotem błyskawicy…

Urszula Jaksik z Bytomskiego UTW za utwór „Papierowe szczęście” i udane literackie
zmierzenie się z tematem samotności
Rozłożyła pościel, zapaliła witrażową lampę. Przebrała się w miękką, flanelową
piżamę. Zaparzyła duży kubek czekolady. Czuła się jak kapłan przygotowujący się do mszy.
Wyciągnęła z dna szafy spore kartonowe pudełko i wymościła się na łóżku.
Otworzyła wieczko i poczuła się nagle osobliwie spokojna. W powietrzu unosił się
zapach tajemnicy, czegoś żywego, prawdziwego. Cisza pulsowała, przyspieszając jej oddech.
Pudełko było po brzegi wypełnione wycinkami z kolorowych czasopism. Sięgnęła po
pierwszy, już trochę pożółkły kawałek papieru i ciepły uśmiech rozświetlił jej twarz.
III nagroda
Zbigniew Stawujak z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej za tekst „Trzy dni z życia
emeryta podejrzanego o…” i podjęcie ważnego tematu chorób psychicznych
Obudziłem się o trzeciej rano. Znowu sięgam po tabletki zgromadzone w dzień
specjalnie na noc. Śpię do 6.oo. Toaleta. Boję się usiąść na sedesie, tak brudno. Muszę jeszcze
wytrzymać.
Lekarz prosi mnie na rozmowę. Mówi, że nie jestem tak bardzo chory. Pytam go
zatem – co to jest normalność? Trochę dyskutujemy. Na koniec rozmowy stwierdza, że dzisiaj
wypisze mnie z oddziału, blokuję tak potrzebne łóżko.
Zbyszek – starszy pan. Na ręce wytatuowany numer. Czyżby nieustająca ofiara
cholernej wojny? Ale wie gdzie jest. Głośno krzyczy – jestem w domu wariatów!, jestem chory
psychicznie! Na korytarzu wisi jego praca. Trochę zasuszonych kwiatów i liści przyklejonych
do papieru tworzą mały obrazek. Nawet estetyczne.

POEZJA
I miejsce ex aequo
Alfred Kampa z UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu za utwór „jedno
w drugie” i poetyckie rozwiązanie kwadratury koła
zaprzyjaźnijmy się
szepnęło kwadratowe do okrągłego
jesteś okrąglutkie
nie radzę sobie
z czterema wierzchołkami
jestem takie kanciaste
potrzebuję pomocy
wpisz się w moją kwadraturę
obejmę cię czule

pomogę ci
odszepnęło okrągłe
ale mogę tylko opisać się
na twojej kwadraturze
i tak będziemy mieć
na obwodach
cztery wspólne punkty
nieważne czy na bokach
czy na wierzchołkach
ja przyjaźnie obejmę ciebie

dziękuję
wyszeptało kwadratowe
w przyjaźni nie jest istotne

kto w czyich objęciach
będziemy mieć przecież
wspólny środek

Wiesław Lachiewicz z Praskiego UTW za wiersze „dawniej i dzisiaj” oraz „propozycja” – za
niezwykle sugestywne ukazywanie, czym jest wziemięwzięcie

II miejsce ex aequo
Barbara Patuszyńska z UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu za utwór „Jesień
w górach”, który jest poetycką mistyką oraz za utwór „Sierpniowe dni”
żółknące lasy
zbocza sennie zadumane
poplątane ścieżki
Wiatr cicho śpiewa
poczerwieniałym drzewom
kamienie szepczą
Drzewa na zboczach
w kolorowych sukienkach
suchy liść w potoku.
Anna Ejfler z UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu za cykl haiku pełnych
smaków i zapachów zimy, wiosny i lata
Joanna Wrzesińska z Toruńskiego UTW za soczystą poezję
Tadeusz Paprzycki z Toruńskiego UTW za utwór „Imiona słowa” – za mądre przesłanie i „inny
chruśniak”

III nagroda ex aequo
Irena Bogucka z iście młodzieżowe erotyki
Jesteś

moim dopalaczem
ekstazą

Muszę Cię zażywać prolongatum
bez

recepty

raz za razą…
Jeśli dawkę pominę
To się dopominam
o dopaminę…
Hormon szczęścia
Hormon szczęścia
Co to jest
Czy Ty wiesz?
3 x S :
Słońce

słodycze

sex !!!

Może być 3w1
lub osobno
Bierz

jak

chcesz

SKOLKO UGODNO !!!

Mirosława Kiczuk z Praskiego UTW za wszystkie zgłoszone utwory i sympatyczną babciną
szczerość

Wyróżnienie
Witold Miecznikowski z Żydowskiego UTW w Warszawie za wiersz „Pudełeczko”

