
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA JURY

Dnia 24 czerwca 2022 roku w Sławkowie (Rynek 6) odbyło się spotkanie jury 
XXV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. 
Na tegoroczną, jubileuszową edycję nadeszło 196 zestawów wierszy, z czego 6 
zestawów zostało zdyskwalifikowanych z powodów regulaminowych (wiersze były 
podpisane imieniem i nazwiskiem, niektóre nawet z podanym adresem albo zostały 
nadesłane tylko w jednym egzemplarzu lub z niewłaściwą ilością wierszy).  
Jury w składzie:
Szymon Babuchowski (Katowice), poeta – przewodniczący jury
ks. Wacław Buryła (Krośnice). poeta, główny organizator konkursu
Rafał Jaworski (Tychy), poeta – po kilkugodzinnej debacie postanowiło przyznać 
następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODY GŁÓWNE:

I NAGRODA: ANNA PILISZEWSKA, Wieliczka – godło „INTER VIVOS” -  
wiersze: „Listy do ludożerców”, „Rysunek”. „Bożnica”, „Arachnofobia”
II NAGRODA: BOGDAN NOWICKI, Świętochłowice – godło „KIER” – wiersze: 
„Popiół I, II, III, IV”
III NAGRODA - EX AEQUO:
JERZY FRYCKOWSKI, Dębnica Kaszubska – godło KALORIA” – wiersze: „Nóż”, 
„Mojemu psu na dobranoc”, „* * * Pokazano nam pociąg”, „* * * Umiera kolejna 
choinka”
PIOTR ZEMANEK,  Bielsko-Biała – godło „POŻOGA” – cykl „Ukraińska Golgota” -
wiersze: „Rosyjska ruletka”, „Homo sovieticus”, „Mój syn nigdy by tego nie zrobił”, 
„List ukraińskiego poety do świata”

WYRÓŻNIENIA GŁÓWNE - EX AEQUO:

RAFAŁ BARON, Gdańsk – godło „NIESPODZIEWANIE ZIMNY MAJ” – wiersze: 
„Przeistoczenia”, „Azowstal Reality Show”, „Na zachodzie bez zmian”, „Lęki i 
niepokoje obywatela Europy Wschodniej”
MAGDALENA CYBULSKA, Łódź – godło „PUSTUŁKA” – wiersze: „Cuda”, 
„Kapliczkowo – rzeźby”, „Droga Krzyżowa”, „* * * Furtka do ogrodu”
ZDZISŁAW DRZEWIECKI, Biały Bór – godło „CYRKONIA” – wiersze: „walizka”, 
„wtedy”
ALINA BARBARA NOWAK, Prudnik – godła „ALA” – wiersze: ”List do Pascala”, 
„Do Jeleny Osipowej”
JAN SABINIARZ, Chojnice – godło „W KORZENIACH DĘBU” – wiersze: 
„Gałązko wiosny”, „Wędrowcy światła”
LESZEK WÓJCIK, Lubaczów – godło „GERONIMO” – wiersze: „Upadek Rzymu”, 
„Ciekawość”

WYRÓŻNIENIA DODATKOWE (DO DRUKU) - EX AEQUO:



BEATA BLICHARZ, Księżopol – godło „BeArt” – wiersz „Wiersz niesezonowy”
HENRYK CZEMPIEL, Strzelce Opolskie – godło „UTYSKAN” – wiersz *  *  * 

` (dzwony milczą)
MARTA JURKOWSKA,  Olkusz – godło „KALAFIOR” – wiersz: *  *  * (Z tej wsi

 uciekły wszystkie wróble)
RENATA MALINOWSKA, Trzebnice, Chocianów - godło „ZWYKŁY KTOŚ” – 
wiersze: „Męka dnia dzisiejszego”, „dramat”, „Amerykańscy żołnierze”
BARBARA MEDAJSKA, Warszawa – godło „AMARE” – wiersz „Jasnorzewska”
KACPER PŁUSA, Łódź – godło „ALEX” – wiersz „wielkie nieba”
MARIUSZ SZCZEPANIAK, Łódź – godło „RZUT MONETĄ” – wiersz

 „Myśleliśmy”
JOLANTA SZTEJKA, Bydgoszcz – godło „W OGRODNICZKACH”- wiersz 

„metamorfoza”
IWONA ŚWIERKULA, Warszawa – godło „BIAŁE TANGO” – wiersz „Rodzice”  
ZBIGNIEW WITOSŁAWSKI, Gorzów Wielkopolski – godło „ARCHETYPISTA” – 

wiersz „Nędzarz”


