
KONKURS "JA I TOLERANCJA" WYNIKI 

 

Są i one... po kilku tygodniach ciężkich zmagań z mnóstwem nadesłanych prac konkursowych z 
całej Polski... Jury wydało ostateczny werdykt... Konkurencja była ogromna – od śmiesznych, 
krótkich, rymowanych wierszyków, do długich dzieł rodem z tomików już wydanej poezji...  

 
W kategorii klas 0-3 miejsca otrzymują: 

 
I miejsce Paulina Myszka z klasy III Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie 
Szlacheckim, za wiersz "Miau" 

 
II miejsce Wiktoria Dauksza z klasy I Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie 

Górnej, za wiersz "Ja i tolerancja" 
 
III miejsce Aleksandra Górska z klasy III Szkoły Podstawowej w Wirach, za wiersz "Przyjaźń"  

 
WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymuje Natalia Świątek-Brzezińska z klasy "0"  Zespołu Szkół 

im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim, za wiersz "Tolerancja" 
 
W kategorii klas 4-7 miejsca otrzymują: 

 
I miejsce Maria Kolad z klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach, za 

wiersz "Wyciągam dłoń" 
 
II miejsce Marta Pawlak z klasy VI  Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie 

Górnej, za wiersz "Dobre rady" 
 

III miejsce Milena Świątek-Brzezińska z klasy V Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w 
Brzeźnie Szlacheckim, za wiersz "Tolerancji nadszedł czas"  
 

WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymuje Paulina Gabryś z klasy IV Szkoły podstawowej nr 13 
im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej, za wiersz "Ja i tolerancja" 

 
Nagrodzone prace upiększają naszą szkolną gazetkę w holu szkoły i są podziwiane zarówno przez 
grono pedagogiczne jak i uczniów naszej szkoły w Wirach. Tutaj natomiast zamieszczamy obie 

prace nagridzone I miejscem. 
 

"Miau" Paulina Myszka 

 
Były sobie dwa kotki czarny i biały,  
które strasznie się kłóciły: 

kto z nich piękniejszy, fajniejszy, wspaniały?  
Ty jesteś brzydki, mały i cały biały,  

a ty jesteś czarny, dziwny i nieśmiały.  
Cały czas się obrażały, oceniały, poniżały,  
przyszedł do nich kotek szary.  

Nie kłóćcie się, bo to nieważne,  
czy ktoś jest czarny, czy też biały! 

Macie prawo być różni,  
myśleć, ubierać się po swojemu,  
nie robiąc żadnej krzywdy drugiemu.  

"Wyciągam dłoń" Maria Kolad  

 
Wyciągam dłoń 
ku przyjaźni 

 
Tomek uśmiecha się z trudem 

podając mi do ręki figurkę dinozaura  
 
Julka zgniata mnie 

w swoim serdecznym uścisku 
 

Michał niezgrabnie podając mi dłoń 
nie patrzy mi w oczy 
 



Możecie być sobą, nie warto kogoś kopiować,  

każdego takim, jaki jest trzeba szanować.  
Wtem zadziałały dziwne czary,  
bo piękny może być nawet ktoś szary.  

Każdy z nas jest wyjątkowy: 
biały, czarny, kolorowy. 

Ja nie wyśmiewam, nie krzywdzę, nie obgaduję,  
bo innych niż ja zawsze szanuję.  
A ci, co sobą gardzą, poniżają, oceniają,  

za swoją nienawiścią, nietolerancją  
sami smutni w samotności zostają.  

Miau, miau, miau! 
Taką wspaniałą lekcję tolerancji 
kotek szary im dał.  

 

Iwonka schyla głowę 

próbując zrozumieć mój gest 
 
 Marcin uśmiecha się niedowierzająco  

z wyży swojego wózka 
 

Inni?! 
 
Chorujący i z niepełnosprawnością  

wyznawcy różnych religii 
przedstawiciele narodów, ras i plemion 

uchodźcy ze swoich ojczyzn  
wielodzietni 
kochający inaczej 

rudzi, grubi 
i w okularach... 

 
Dosyć już strasznych słów 
nasłuchali się z cudzych ust 

 
Każdy z nas jest niepowtarzalny w inności 

tylko niektórzy mają w życiu trochę bardziej 
pod górkę 
 

Dlatego ja wciąż 
wyciągam dłoń 

ku przyjaźni 
 

 
 

Gratulujemy każdemu, kto wziął udział w naszym konkursie, w szczególności zwycięzcom! 
Dziękujemy za tak liczny oddzew. Dzięki niemu mogliśmy się przekonać, jak ważna jest tolerancja 

na codzień i jak różne jest spojrzenie na nią z perspektywy dziecka...  
 

Organizatorzy konkursu: 

Magdalena Baranowska, Katarzyna Kończal, Barbara Mazur, Patrycja Szamara  


