
WESOŁY KONKURS LITERACKI 

 
Limeryk, parafraza,  moskalik lub inny wiersz reklamujący książkę, 

czytanie, bibliotekę… 

Od 11 marca do 5 kwietnia  2019 r. czekamy na Wasze  prace – wiersze  

w bibliotece  szkolnej. Najlepsze zostaną nagrodzone!  

       

              ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KONKURSIE                        

 (w rozszerzeniu) 

 

1. Organizator: 

 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych 

 

2. Czas i miejsce konkursu: 

 11 marca - 5 kwietnia  2019 r.  składanie prac w bibliotece  szkolnej 

 Podsumowanie konkursu 11 kwietnia 2019 r. 

 

3. Cele konkursu: 

 zachęcenie do tworzenia i czytania poezji,  

 rozwijanie talentów i pasji uczniów i słuchaczy, 

 aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich dokonań. 

 

4. Regulamin 

 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. 

Marii Skłodowskiej-Curie i Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół 

Policealnych. 

 Każdy uczestnik składa w bibliotece szkolnej 1 utwór podpisany imieniem, 

nazwiskiem i klasą lub zakodowany, opatrzony pseudonimem(rozwinięcie 

kodu  w załączonej  kopercie). 

  Każdy utwór powinien dotyczyć tematyki związanej z biblioteką, książką 

lub czytelnictwem. 

 Prosimy o nieskładanie  wierszy wcześniej publikowanych i/lub 

nagradzanych. 

  Utwory zawierające wulgaryzmy nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

  Złożenie prac  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, na nieodpłatną publikację,  prezentację utworu.  

 Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodą – niespodzianką! 

 Wszelkich informacji nieujętych w regulaminie udziela biblioteka szkolna. 



Parafraza 

Parafraza oznacza swobodną przeróbkę utworu literackiego, rozwijającą 

i modyfikującą treść pierwowzoru; zachowane podobieństwo konstrukcji i stylu 

pozwala na rozpoznanie utworu parafrazowanego. 

 

„Hymn do miłości ojczyzny”  Ignacego Krasickiego: 

Święta miłości kochanej Ojczyzny, 

Czują cię tylko umysły poczciwe! 

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny 

Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. 

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny 

Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe, 

Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 

Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
 

 

Ten sam autor jakiś czas później sparafrazował swój własny tekst, by w zmienionej 

formie wykorzystać go w poemacie heroikomicznym Monachomachia: 

Wdzięczna miłości kochanej szklenice! 

Czuje cię każdy, i słaby, i zdrowy; 

Dla ciebie miłe są ciemne piwnice, 

Dla ciebie znośna duszność i ból głowy, 

Słodzisz frasunki, uśmierzasz tęsknice. 

W tobie pociecha, w tobie zysk gotowy. 

Byle cię można znaleźć, byle kupić, 

Nie żal skosztować, nie żal się i upić! 

 

„Oda do turpistów” Juliana Przybosia: 

Bez serc, bez nerek, bez mięsa od kości, 

o, najwierniejszy posągu człowieka, 

trwały, pogrzebny 

szkielecie, 

arcydzieło portretowej rzeźby! 

Podaj mi piszczel! 

Niechaj na tym flecie 

niepokalanie białym, obranym do czysta, 

zaświstam  z wesołoposępnym dreszczem 

Odę do postarzałej o sto lat młodości […] 

  

Była to parafraza początkowych słów Mickiewiczowskiej „Ody do młodości”: 

„Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy; 

Młodości! dodaj mi skrzydła! 

Niech nad martwym wzlecę światem 

W rajską dziedzinę ułudy 

 



Moskalik 

Moskalik  – krótki, rymowany i dowcipny wierszyk, będący parodią 

fragmentu  „Poloneza Kościuszki”  Rajnolda Suchodolskiego: 

Kto powiedział, że Moskale 

Są to bracia dla Lechitów, 

Temu pierwszy w łeb wypalę 

Przed kościołem Karmelitów. 

W dwóch pierwszych wersach, zaczynając od sformułowania Kto powiedział, że 

... lub podobnego, umieszcza się jakąś opinię, najczęściej zawierającą w sobie 

nazwę narodu czy plemienia. W trzeciej – groźbę dla tego, kto będzie ją 

wygłaszał i w czwartej – miejsce, gdzie zostanie ona zrealizowana (zazwyczaj 

jest to kościół albo inny budynek kościelny). Układ rymów – abab. 

A kto powie, że Francuzy 

nie są dla nas świetną parą, 

ten zarobi tęgie guzy 

w bramie pod toruńską farą.             Urszula Kozioł 

 

Kto powiedział, że Anglicy 

uczęszczają do teatrów, 

tego rąbnę po przyłbicy 

pod kościołem Bonifratrów.             Wisława Szymborska 

 

Kto powiedział, że Bułgarzy  

mają coś w rodzaju duszy,  

temu przykrość się wydarzy 

w studni Braci Templariuszy.           Wisława Szymborska 

 

 

Kto pochwali u Szwajcarek 

Okrywanie ciał odzieżą 

Skonfiskuję mu zegarek 

"Rolex" pod Mariacką Wieżą.              Stanisław Barańczak 

 

Kto rzekł, że Aborygeni 

Wiedzą, co to mrok, co ranek, 

Ten istnienia formę zmieni 

W refektarzu urszulanek.                       Edward Balcerzan 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parodia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonez_Ko%C5%9Bciuszki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rajnold_Suchodolski


 

Limeryk 

-  miniaturka liryczna; krótki, żartobliwy wiersz oparty na groteskowym 

dowcipie, mający charakter igraszki słownej;  pięć wersów o ustalonej liczbie 

sylab układ rymów aabba, 

 

Był pewien pisarz młody,  

co nigdy nie dostał nagrody.  

    W końcu, zdenerwowany,  

    sprzedał dwie cudze wanny  

i wyszedł zupełnie z mody.                            Konstanty Ildefons Gałczyński 

Raz pewien poeta -- chimeryk  

napisał tragiczny limeryk,  

    Pytany o motyw  

    wyjaśnił: tęsknoty w  

ten sposób wyrazić swej chce ryk.                  Antoni Marianowicz 

As a beauty I'm not a great star,  

There are others more handsome by far;  

But my face I don't mind it,  

Because I'm behind it,  

It's the folks out in front that I jar.                           Anthony Euwer 

 

w przekładzie Stanisława Jerzego Leca: 

Uroda mej twarzy nie wsławi,  

piękniejsi są, bardziej ciekawi,  

lecz dla mnie to fiume, głupstewko,  

bo stoję za twarzy podszewką,  

a przykrość ma moje vis-a-vis. 

 

Król Popiel, tyran i niecnota, 

bezsilnie się po wieży miota. 

Osaczon przez zgłodniałe myszy, 

srodze pogryzion charczy, dyszy: 

"Kota! Królestwo dam za kota! "                  Wisława Szymborska  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rym
http://www.limeryki.pl/autorzy.html#AntoniMarianowicz
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