
Szkolny Konkurs Młodych Twórców tworzy historię IV LO od 25 lat. Jakie były początki? 

           Uczniowie przynosili do mnie swoje teksty poetyckie,  oczekując recenzji i być może 

zachęty do dalszego pisania. Postanowiłam zorganizować konkurs. Stworzyłam regulamin 

zachęcający do udziału  większą ilość osób. Przez około 10 lat konkurs dotyczył tylko tekstów 

poetyckich. Potem p. Stanisława Kossakowska rozszerzyła formułę o teksty pisane prozą. 

           Przez wszystkie lata teksty były oczytane i oceniane nie tylko przez inicjatorki 

konkursu.  Zwykle w każdej kategorii było dwóch lub trzech recenzentów. 

            Zbiorek utworów jest  do dzisiaj redagowany tak jak na początku. Graficzny znak i 

pozostałe elementy się nie zmieniły. Każdy uczestnik na uroczystości rozdania dyplomów 

otrzymuje go na pamiątkę. Obecnie konkursem zajmują się p. Katarzyna Nurkowska i p. 

Iwona Bankiewicz Zabielska. Jestem im wdzięczna za kontynuowanie tradycji. 

         Stale od tylu lat są chętni do udziału w konkursie. Każdego roku czytam i oceniam teksty 

poetyckie. Zawsze też chętnie czytam prozę. 

         Czy na przestrzeni lat zmienili się młodzi twórcy? Nie odczuwam tego. Przypomina mi 

się  myśl  C.K.  Norwida; „Nie z krytyki sztuka, ale z prawdy”. Młodzi ludzie przez słowo 

pokazują swoją prawdę. Ile piszących, tyle spojrzeń na życie, emocji i przemyśleń. Sztuką jest 

o nich opowiedzieć. Ogromną przyjemnością było i jest do dzisiaj możliwość czytania różnych 

uczniowskich tekstów, ukształtowanych artystycznie w sposób dojrzały lub czasami 

nieporadnych jeszcze w wyrażaniu myśli. 

        To niezwykłe, że młody człowiek ma w sobie potrzebę pisania. To jest jego największym 

osobistym zwycięstwem. A przecież często zmierza się z tym, że obrazy i metafory ,choćby 

najbardziej udane, są niewystarczające do wyrażenia emocji  i odczuć. 

       Nic nie zmieniło się od czasu, kiedy twórcy posługiwali się piórem, potem maszyną do 

pisania, a dzisiaj komputerem. Znany polski poeta Adam Zagajewski napisał, że w tworzeniu 

najważniejszy jest „Duch ludzki, niewidzialny, delikatny i niezwyciężony zarazem”. 

Tylko On może rozpoznać świat i ludzi i tylko On może opisać wszystko indywidualnie.  

Życzę piszącym powodzenia… 

      Maria Rogalska 

     inicjatorka konkursu 

     wieloletnia nauczycielka języka polskiego w IV LO 

 

 


