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 W tym roku również miałem przyjemność brać udział, w już tradycyjnym zdarzeniu,  
jakim jest konkurs pt. „Pudełko zwane wyobraźnią”. Wypełniały je plastyczne refleksje inspirowane  
poezją Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. 

Autorka ta pochodziła z rodziny artystycznej. Była wnuczką malarza, Juliusza Kossaka i córką 
Wojciecha Kossaka. Siostra -  Magdalena Samozwaniec – również zapisała się w historii polskiej 
literatury. 

Maria kontynuowała rodzinne tradycje, przez krótki czas uczęszczała na zajęcia w Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, jednak jej prawdziwym powołaniem okazała się poezja. W ten spo-
sób koncentrowała swoje emocje i przeżycia. Wiele podróżowała. Zyskała uznanie wśród ówcze-
snych krytyków oraz pisarzy. Dziś jest jedną z najbardziej lubianych i popularnych poetek, czego  
potwierdzeniem mogą być takie konfrontacje. 

 Podobnie jak w poprzednich edycjach członkowie jury byli pełni uznania dla różnorodnych 
interpretacji wybranych wierszy i tematów. Jednak obecny konkurs był wyjątkowy nie tylko przez 
jakość większości przysłanych prac, ale także przez ilość biorących w nim udział szkół i uczest-
ników. Myślę, że jest to wielki sukces organizatorów świadczący o rosnącym prestiżu imprezy. 
Specyfika twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej dla wielu autorów była powodem do 
bardzo osobistych plastycznych refleksji wobec istotnych dla każdego życiowych zdarzeń jak  
miłość, choroba,  czy świadomość nieuchronnej śmierci. Zmienna w nastroju poezja przez swe  
bogactwo skojarzeń i odniesień dawała autorom szerokie możliwości identyfikacji z jej wybra-
nymi fragmentami. Rozpiętość odpowiedzi plastycznych od niemalże sielankowych obrazów 
poprzez osobiście traktowany surrealizm po bardzo ponure, egzystencjonalne rozwiązania na 
temat kondycji człowieka. Do tego różnorodność technik: rysunki i grafiki, malarstwo, kolaże  
i asamblage.  Kłopotem jury jest, jak zwykle w takich sytuacjach, znalezienie wspólnych wartości 
pomagających w wyborze najciekawszych prac. Wiadomo, że nie ma tutaj obiektywnych kryte-
riów – każdy ma prawo do subiektywnej oceny. Z tego prawa korzystali jurorzy.  Ostateczny efekt 
to suma ich indywidualnych ocen. 

                                                                                                                                                           Jacek Dyrzyński 

pawlikowska

   - jasnorzewskamaria



X edycja konkursu ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród szkół plastycznych upewnia 
organizatorów o trafności formuły konkursu i przynosi ogromną satysfakcję z podejmowanych 
działań.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konkursu a laureatom i ich nauczycielom po-
gratulować i życzyć dalszych sukcesów artystycznych zapraszając do udziału w kolejnej edycji 
konkursu.

Maria Kowalczyk
Dyrektor 

Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach



Jury konkursu:
prof. Jacek Dyrzyński, ASP Warszawa
prof. Wiesław Łuczaj, UJK Kielce, ASP Warszawa 
prof. Janusz Matuszewski, ASP Kraków

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

miejsce I
miejsce II
miejsce III

Dagmara Daleka, ZPPKP Opole
Aleksandra Ambroziak, ZSP Dąbrowa Górnicza
Patrycja Gogłoza, ZSP Lublin

wyróżnienia: Artur Majka, ZSP Dąbrowa Górnicza
Mateusz Wolniaczyk, ZSP Dąbrowa Górnicza
Oliwia Jóźwiak, ZPSP Kielce
Maciej Świat, ZPSP Kielce
Maria Prochorec, ZPPKP Opole
Aleksandra Grązka, ZSP Radom
Magda Szlezyngier, ZSP Radom

kategoria pierwsza – uczniowie klas II – III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych

kategoria druga – uczniowie klas IV – VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych                                                                                                                                       
            i uczniowie liceów plastycznych

miejsce I
miejsce II
miejsce III

Martyna Cisińska, ZPPKP Opole
Amelia Nowacka, ZSP Dąbrowa Górnicza
Izabella Jaworska, ZPSP Kielce

wyróżnienia: Magdalena Majorkowska, ZSP Bydgoszcz
Igor Warykiewicz, ZSP Dąbrowa Górnicza
Anna Jędrzejewska, ZSP Katowice
Aleksandra Maj, ZPSP Kielce
Justyna Stępień, ZPSP Kielce
Julia Zwierzchowska, ZPSP Kielce

pawlikowska

   - jasnorzewskamaria



Do tegorocznego konkursu napłynęło łącznie 398 prac z następujących szkół: 
               Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku - Białej
 Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej
 Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
 Liceum Plastyczne w Gliwicach
 Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu
 Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach
 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
 Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie
 Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie
 Katolickie Liceum Plastyczne w Nowym Sączu 
 Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu
 I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku
 Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu
 Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
 Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie
 Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie
 Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie
 Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu
 Zespół Szkół Plastycznych im. Stefana Batorego w Zielonej Górze
 Liceum Plastyczne w Żorach

Poprzednie edycje konkursu:

Pudełko zwane wyobraźnią - Herbert  
Pudełko zwane wyobraźnią - Szymborska
Pudełko zwane wyobraźnią - Czechowicz
Pudełko zwane wyobraźnią -  Miłosz
Pudełko zwane wyobraźnią - Osiecka
Pudełko zwane wyobraźnią - Tuwim
Pudełko zwane wyobraźnią - Ewa Lipska
Pudełko zwane wyobraźnią - Julia Hartwig
Pudełko zwane wyobraźnią - ks. Jan Twardowski

2017     Pudełko zwane wyobraźnią - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016



 I MIEJSCE  kategoria pierwsza
uczniowie klas II-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych

Rozkwitają. Milczą pośród liści.
W kij związane lub pną się na kratę...

Dekoracje? Jeńcy? Statyści?
Łatwo chwalić kwiaty,

Lecz być kwiatem?...

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu 
nauczyciel: Joanna Wrześniewska, Beata Pizoń – Jeziorowska       

Dagmara Daleka

Być kwiatem

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska



Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

II MIEJSCE  kategoria pierwsza
uczniowie klas II-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych

Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej 
nauczyciel: Grzegorz Skrzypek

Aleksandra Ambroziak

Nie dba o wycie bomby ni o kul poświsty,
Kto zasadzki cierpienia nie poznał wieczystej.
Aż się dowie o prawdzie, gdy mu niespodzianie
Ból, jak Bóg, stanie w nerwach, jak w krzaku ognistym!...                                                    

Ból fizyczny



 III MIEJSCE  kategoria pierwsza
uczniowie klas II-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych

Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w  Lublinie 
nauczyciel: Dorota Andrzejewska – Marzec

Rybki: poematy. 
Meduzy: melodyjne scherza. 

Ryby głębin, błyskające w świetle, 
jak bańki w tęczowe kraty. 

Wydarte marzenia gorzkiego morskiego serca.                     

Patrycja Gogłoza

Akwarium

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska



uczniowie klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i klas I-IV liceów plastycznych
I MIEJSCE  kategoria druga

Martyna Cisińska

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu  
nauczyciel: Joanna Wrześniewska, Beata Pizoń – Jeziorowska

Przedwczoraj drżała, pełna ognia,
Wczoraj czuwała płacząc do dnia,
A dzisiaj serce ma nad ranem
Efemerydą zasypane,

Gromadą jednodniowych łątek,
Łączących kres swój i początek -
Seledynowym stosem skrzydeł.
Mdlejących przez śmiertelną krzywdę...

Jakby bogini bez sumienia,
Której pustota świat oniemia,
Strzępiła blade nitki szarpi
Z życie, tej cennej, krótkiej szarfy...

Zakochana

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Gdy się miało szczęście, które się nie trafia:
czyjeś ciało i ziemię całą,

a zostanie tylko fotografia,
  to - to jest bardzo mało.....

Fotografia



uczniowie klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i klas I-IV liceów plastycznych

Zakochana

 II MIEJSCE  kategoria druga
uczniowie klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i klas I-IV liceów plastycznych

Amelia Nowacka

Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej 
nauczyciel: Mariusz Wnukowski

Gdy się miało szczęście, które się nie trafia:
czyjeś ciało i ziemię całą,

a zostanie tylko fotografia,
  to - to jest bardzo mało.....

Fotografia

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska



III MIEJSCE  kategoria druga
uczniowie klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i klas I-IV liceów plastycznych

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Izabella Jaworska

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach 
nauczyciel: Magdalena Kubacka

Nudno jest tu bez ciebie. Nudno do obłędu! 
Jestem jeszcze wraz z wiewiórką i pieskiem, 
Piszę, czytam i palę, wciąż mam oczy niebieskie, 
Lecz to wszystko tylko siłą rozpędu. 

Wciąż jeszcze świt jest szary, zmierzch niebiesko -złoty, 
Dzień przechodzi na jedną, noc na drugą stronę 
I róże zakwitają bez wielkiej ochoty: 
Bo tak są już przyzwyczajone. 

A jednak świat się skończył. Czy wy rozumiecie? 
Świata nie ma i ja go nie stworzę. 
Czas jest równy i cichy. Lecz czekajcie... może - 
Może ja jestem już na tamtym świecie?.

Bez ciebie



uczniowie klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i klas I-IV liceów plastycznych

A jednak świat się skończył. Czy wy rozumiecie? 
Świata nie ma i ja go nie stworzę. 
Czas jest równy i cichy. Lecz czekajcie... może - 
Może ja jestem już na tamtym świecie?.

WYRÓŻNIENIA  kategoria pierwsza
uczniowie klas II-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych

Artur Majka

ZSP w Dąbrowie Górniczej  
nauczyciel: Anna Wolniaczyk

Skoczył w morze ciemne i mordercze.
Ześliznął się po taflach cienia. 
Miał ciężkie serce. 
Nie musiał przywiązywać kamienia. 

Z głębi wody ukłonił się światu. 
Minął sepie, piękną i szkaradną. 
I spoczął na dnie wśród kwiatów. 
Z takim sercem idzie się
na dno. 

Oliwia Jóźwiak
ZPSP w Kielcach

nauczyciel: Kazimierz Kielian

Spokojna jestem w ciszy. - Nie chcę myśleć więcej 
- co mną jest gdzieś odeszło w jakimś tajnym celu - 

Patrzę w ogród zamkowy na róż sto tysięcy 
marząc o przetowłosym mych wdzięków minstrelu. 

Staję cicho wśród bytu. - Próżnię mam za czołem 
w woni ziela usypia się krwi mojej tętno... 

Bezczucie w szarej płachcie za królewskim stołem 
siadło - i będę dzisiaj nieżywą i piękną. (.....) 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Samobójca

Cisza

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska



WYRÓŻNIENIA  kategoria pierwsza
uczniowie klas II-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych

Maria Prochorec
ZPPKP w Opolu 

nauczyciel: Joanna Wrześniewska, 
Beata Pizoń – Jeziorowska

Ciotki nie były piękne, nie miały nic z wróżek.
Były dzielne, szczawiowe, barchanowe żony.

Nie miały złotych włosów ani cienkich nóżek,
ani oczu złowrogich o rzęsach zdziwionych.

Brały serio swe dzieci, kwiaty i owoce,
mężów trzymały krótko, perfum nie lubiły,

zasypiały spokojnie w księżycowe noce,
pełne kurzej tężyzny i jaglanej siły. (.......)

Król elfów, światem zatruty, 
Wichrem z daleka przywiany, 
Klęczy i płacze. Gdzie spojrzy, 
Kolczaste druty... 

„Nie żądajcie, bym wojnę doceniał! 
Zbyt ciężka jest i surowa!... 
Podobnie i kwiaty nie dźwigną kamienia 
Na swych gwiaździstych głowach...”

Magda Szlezyngier
ZSP w Radomiu 
nauczyciel: Bożena Marczykowska

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Bajka Ciotki



WYRÓŻNIENIA  kategoria pierwsza
uczniowie klas II-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych

Maciej Świat

ZSP w Radomiu 
nauczyciel: Anna Symela

Aleksandra Grązka

ZPSP w Kielcach 
nauczyciel: Kazimierz Kielian

Za lat pięćdziesiąt siądzie przy fortepianie 
(będzie miała wówczas wiosen siedemdziesiąt cztery) 

babcia, co nosiła jumpery 
i przeżyła wielką wojnę nudną niesłychanie. 

Babcia, za której czasów jeździły tramwaje, 
samolot pierwszych kroków uczył się po niebie, 

a ludzie przez telefon mówili do siebie, 
nie widząc się nawzajem. 

Babcia pamiętająca Krakusa i Wandę, 
a w każdym razie Piłsudskiego i Focha, 

która się upajała jazz-bandem 
i odbierała listy od listonosza, 

której młodość zeszła marnie, bez kikimobilu, 
biofonu, wirocyklu i astrodaktylu, 

wpatrzona w film swój zblakły z uśmiechem tęsknoty, 
zagra na fortepianie staroświeckie fokstroty. 

Fiołkowo-niebieskie tęsknoty
twarzą ku ziemi leżące

i wsłuchane w dalekie turkoty
radości odjeżdżających...

Cykorie

Babcia

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska



WYRÓŻNIENIA  kategoria pierwsza
uczniowie klas II-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych

Mateusz Wolniaczyk
Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej
nauczyciel: Beata Skrzypek

poszłam w masce zwinięta w pelerynę ciemną
z oczami zwężonymi
w migocące sierpy
szczęście mnie nie poznało
i tańczyło ze mną
nie wiedząc że to jestem
ja której nie cierpi
i los też mnie nie poznał
i pomyślał sobie
czemuż nie mam dogodzić
tej obcej osobie 

Trzeba chodzić w masce

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

uczniowie klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i klas I-IV liceów plastycznych



WYRÓŻNIENIA  kategoria druga
uczniowie klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i klas I-IV liceów plastycznych

Magdalena Majorkowska 
ZSP w Bydgoszczy 

nauczyciel: Małgorzata Maciejewska

Niebo gołębio-siwe, mokre pióra stroszy, 
pod wiatr nastawia skrzydła całe w drżących puchach, 

wciąż jeszcze dalekimi piorunami grucha 
i burzy się jak gołąb w miłosnej rozkoszy.

Gołąb

Julia Zwierzchowska
ZPSP w Kielcach
nauczyciel: Joanna Burlikowska

Fotel i książki, i świeca z cieniem
i nagle w świecy jęk pełen skarg:
To ćma płonie jasnym płomieniem
jak sama Joanna D`Arc...

Lot ćmy

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Maria Pawlikowska-Jasnorzewska



WYRÓŻNIENIA  kategoria druga
uczniowie klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i klas I-IV liceów plastycznych

  

ZSP w Dąbrowie Górniczej 
nauczyciel: Mariusz Wnukowski

Igor Warykiewicz

Fotografia

Gdy się miało szczęście, które się nie trafia:
czyjeś ciało i ziemię całą,
a zostanie tylko fotografia,
to - to jest bardzo mało.....

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Anna Jędrzejewska
ZSP w Katowicach

nauczyciel: Agata Tomiczek – Wołonciej

Balet powojów

Zachód dogasa...
Już się stroją,

Już się bielą
Powoje,

Balet z czasów Degasa...
Kręgi sukien,

Wstrzymany pęd -
Stoją nieruchome

Sur les pointes... 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska



uczniowie klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i klas I-IV liceów plastycznych
  WYRÓŻNIENIA  kategoria druga

uczniowie klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i klas I-IV liceów plastycznych

Justyna Stępień Aleksandra Maj
ZPSP w Kielcach
nauczyciel: Joanna Burlikowska

Smutny Ktoś i biedny Nikt

ZPSP w Kielcach
nauczyciel: Iwona Stachura

Burza

Przeżywamy dziś burzę, drzewa! ja i wy. 
Lecz ja szepcę słowa najcichsze, 

a wy ryczcie w wichrze 
jak zielone lwy...

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Ktoś ma dziś serce chore
W tę zimną, nocną
                        porę...
Dygota spłoszona świeca,
Wicher dmucha
                         do pieca...
Jęczy, płacze w kominie
Ten co mu Nikt
                         na imię...
Ktoś jest zły, Ktoś ma dość, 
A Nikt płacze
                         po nocy...

Źle Komuś, źle Nikomu
I w przestrzeni,
                         i w domu...
Nikt gra na smętnym flecie
I śpiewa
                         o zaświecie
Ktoś, co chce zostać Nikim,
Słucha jego
                         muzyki...
Słucha... potrząsa głową...
Odkłada broń
                         gotową...



kwalifikacje do wystawy kategoria pierwsza

Wiktoria Sobczyk
ZPSP Kielce
nauczyciel: Kazimierz Kielian
Listopad i listonosz

Nina Siemaszko
ZSP Bielsko–Biała 
nauczyciel: Agata Ruman 
Opinia lwa

Laura Wesoły 
ZPPKP Opole
nauczyciel: Joanna Wrześniewska, 
Beata Pizoń – Jeziorowska
Jaśmin

Miron Mosurek 
ZSP Dąbrowia Górnicza
nauczyciel: Anna Wolniaczyk 
Jaki jest motyl

Maja Owczarz
ZSP Bielsko–Biała 

nauczyciel: Agata Ruman 
Dla mięsożerców

Zuzanna Żyła
ZPPKP Opole 

nauczyciel: Joanna Wrześniewska, 
Beata Pizoń – Jeziorowska

Bajka



kwalifikacje do wystawy kategoria pierwsza

Oskar Pająk
ZSP Radom
nauczyciel: Bożena Marczykowska
Erotyk

Aleksandra Prędota  
ZPSP Kielce
nauczyciel: Kazimierz Kielian
Anioł odszedł

Katarzyna Kałandyk
ZPSP Kielce

nauczyciel: Iwona Stachura
Gwiazdy

Vivien Kryniewska
ZPPKP Opole 
nauczyciel: Joanna Wrześniewska, 
Beata Pizoń–Jeziorowska
Tłum gwiazd

Oliwia Horyń 
ZPSP Kielce
nauczyciel: Kazimierz Kielian
Czy anioł zlatuje na ziemię

Jakub Samiczak 
ZPSP Kielce 

nauczyciel: Kazimierz Kielian
Cud nietoperza



kwalifikacje do wystawy kategoria druga

Daria Kandzierska 
ZSP Lublin
nauczyciel: Dorota Andrzejewska–Marzec
Dusze różane

Oliwia Ciszek 
ZPSP Kielce
nauczyciel: Iwona Stachura 
Jaśmin

Ewelina Ochlast
ZPPKP Opole
nauczyciel: Joanna Wrześniewska, 
Beata Pizoń–Jeziorowska 
Kobieta i burza

Julia Klimowicz, 
LP Szczecin
nauczyciel: Krzysztof Krzywiński 
Astronomowie

Julia Zaród
ZSP Dąbrowa Górnicza

nauczyciel: Grzegorz Skrzypek
Flory stracone

Klaudia Zielińska
ZSP Bydgoszcz 

nauczyciel: Małgorzata Maciejewska
Ogród



kwalifikacje do wystawy kategoria druga

Ewa Białek
ZPSP Kielce

nauczyciel: Iwona Stachura 
Ja

Monika Smorągiewicz
ZPSP Kielce 
nauczyciel: Iwona Stachura
Miłość

Natalia Wiącek
ZPSPS Kielce
nauczyciel: Joanna Burlikowska 
Jesteś cichy i zamknięty jak kielich

Urszula Taraszka
LP Poznań

nauczyciel: Beata Bregiel–Malcis 
Jezioro szyba w iskier tysiące rozbita

Katarzyna Domagała
ZPSPS Kielce
nauczyciel: Joanna Burlikowska
Zwiędłe kwiaty w salonie

Beata Jurek
ZPSP Kielce
nauczyciel: Joanna Burlikowska 
Do mięsożerców




