
KONKURS WIOSENNY 

REGULAMIN: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów VI LO im. Z. Herberta w Bełchatowie. 

2. Czas trwania: 21.03 – 6.04. 2021 r. (do godz. 24.00). 

3. Zadania konkursowe i regulamin zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły,  

a informacja o konkursie na FB i w Librusie. 

4. Zadania dotyczą ogólnej orientacji w literaturze, umiejętności korzystania  

z biblioteki i wyszukiwania informacji. 

5. Konkurs polega na prawidłowym odgadnięciu autora oraz pełnego tytułu utworu 

literackiego, z którego pochodzi prezentowany fragment. 

Rozwiązania przesłać należy w następującym porządku: 

Nr tekstu  - Imię Nazwisko autora, Tytuł utworu 

6. Rozwiązania zadań, podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą, należy przesłać na adres 

mailowy: herbert.konkursy@gmail.com w wyznaczonym terminie.  

7. Uczestnicy zostaną powiadomieni o uzyskanej liczbie punktów w informacji zwrotnej 

(mailowo) po zakończeniu konkursu.  

8. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni regulaminowymi punktami z zachowania.  

Pozostali uczestnicy otrzymają punkty z zachowania (w zależności od liczby 

prawidłowych rozwiązań).  

9. W przypadku takiej samej liczby prawidłowych rozwiązań  o zwycięstwie decyduje 

kolejność nadesłanych prac (dzień i godzina przesłania)  

10. Organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia zwycięzcy na drodze losowania. 

 

 

POWODZENIA! 
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TEKSTY KONKURSOWE 

 

1. Nadszedł kwiecień, na drzewach zabłysły pąki, a potem świeża, gorzko pachnąca zieleń okryła 

przejrzyście czarne sploty gałęzi. Następnie przyszły ciepłe deszcze, spłukały lepkie łuski z 

rozwijających się liści i napełniły powietrze pobudzającą wonnością żyznej wilgotnej ziemi. 

 

2.  Hej! zwiesna ci to szła przecież nieobjętemi polami, skowronkowe pieśnie głosiły ją 

światu, i to słońce święte, i ten wiater pieszczący, słodki a ciepły, kiej matczyne 

całunki, i to przytajone jeszcze dychanie ziemic, tęsknie czekających na pługi i ziarno, i 

to wrzenie wesela, unoszące się wszędy, i to powietrze ciepłe, orzeźwiające i jakoby 

nabrzmiałe tem wszystkiem, co wnetki się stanie zielenią, kwiatem i kłosem pełnym. 

 Hej! zwiesna-ci to szła, jakoby ta jasna pani w słonecznym obleczeniu, z jutrzenkową 

i młodą gębusią, z warkoczami modrych wód, od słońca płynęła, nad ziemiami się 

niesła w one kwietniowe poranki, a z rozpostartych rąk świętych puszczała 

skowronki, by głosiły wesele, a za nią ciągnęły żurawiane klucze z klangorem 

radosnym, a sznury dzikich gęsi przepływały przez blade niebo, że boćki ważyły się 

nad łęgami, a jaskółki świegotały przy chatach i wszystek ród skrzydlaty nadciągał ze 

śpiewaniem, a kędy tknęła ziemię słoneczna szata, tam podnosiły się drżące trawy, 

nabrzmiewały lepkie pęki, chlustały zielone pędy i szeleściły listeczki nieśmiałe, i 

wstawało nowe, bujne, potężne życie, a zwiesna już szła całym światem, od wschodu 

do zachodu, jako ta wielmożna Boża wysłanniczka, łaski i miłosierdzie czyniąca... 

 Hej! zwiesna-ci to ogarniała przyziemne, pokrzywione chaty, zaglądała pod strzechy 

miłosiernemi oczyma, budząc struchlałe, omroczone role serc człowiekowych, że 

dźwigały się z utrapień i ciemnic, poczynając wiarę na lepszą dolę, na obfitsze zbiory i 

na tę wytęsknioną szczęśliwości godzinę... 

 

3. Nie wiadomo kiedy, bez nas przebudziła się wiosna. Może w nocy. Bo wszystkie 

najdziwniejsze rzeczy dzieją się nocą. 

Oto pręt iwy, cały w łebkach futerka jedwabnego w dotknięciu i już na wierzchu zieloną 

wiązeczką liści ustrojony. 

 

4. Po długich i tęgich mrozach, o ciężkiej zimie, nastał pierwszy dzień ciepły, Rawie upalny. Był 

to jeden z pierwszych dni marca.[…] Po igłach, gałęziach, o korze odziemków sosnowych 

spływały ogromne, brudne krople, ciężko kapały na zaspy dziurawiły je na wskroś, każdy 

skostniały badyl, każdy pniak, kamień, każde drzewo, każdy przedmiot wciągał w siebie, 

połykał wszystkimi porami promienie słońca i stawał się w mgnieniu oka ogniskiem ciepła. 

[…] Stado wróbli wygrzewało się na gałęziach suchej wierzby i ćwierkało jak na trwogę. 

 

5. Pięknym słonecznym popołudniem, w podmuchach wiosennego wiatru, pod błękitnym 

niebem bez chmurki, mijając drzewa o mokrych czarnych gałęziach i rosnących z godziny na 

godzinę pączkach oraz wilgotne spłachetki zrudziałej ziemi, które za kilka tygodni staną się 

trawnikami, szły sobie powolutku E. J. i jej córka A. 

 



 

6.  

Kwiaty rosną z ziemi 

Poważnie, powoli. 

Tak się piąć, wyciągać, 

Sądzę, że to boli. 

 

Świergotają ptaki 

Zawzięcie, dotkliwie. 

Jak żądłami kłują 

Ćwierkiem rozpaczliwym. 

 

 

7.  

To nie święto, to sabat wiosenny. W kraterach 

Sasanki, kwietne gruzły, jak orzech spowite 

W liść pierzasty, wykwitły. Barwy są szczególnej, 

Sino-czerwiennej, jakby tętniczej i żylnej 

 

8.  

Spóźniona wiosna 

zimna oszroniała 

pełna gawronów 

z czarnym chrustem 

w dziobie 

 

9. Był to maj. Ozimina już się kłosiła, a jare zboża chyżo ją doganiały. Gryka pięknie kwitła, że 

zdało się, ogromne białe płachty sam i tam na polach leżą. Słonko Jarko dogrzewało, a 

skowronki pod niebem śpiewały. 

Ano, jak to o wiośnie. 

 

10. I znowu zawitała wiosna […]. Zwlekała cały kwiecień i maj, wysyłając urocze, rześkie, chłodne 

dni, o purpurowych zachodach słońca i cudach zmartwychwstania i rozkwitu natury. Klony w 



Alei Zakochanych pokryte były czerwonobrunatnymi pąkami, a wokoło Źródła Nimf Leśnych 

wykwitały drobne, kędzierzawe listki paproci. Dale w gaiku, na polance, […], kwitły 

przylaszczki, a spod ich rudawych listków wychylały się różowe i białe pierwiosnki. 

 

11. Było to na początku kwietnia, gdy rozkwitają pierwiosnki i ciepły wietrzyk przebiega po 

skopanych grzędach, a ogrody, jak kobiety, zdają się przystrajać na święto lata.[…] Wieczorne 

opary zacierały kontury bezlistnych topoli liliową mgiełką, która zawieszała się na gałązkach 

delikatna, bardziej przejrzysta od najcieńszej gazy. 

 

12. Początek kwietnia, jeden z tych miesięcy, które służą za przejście między zimą i wiosną. Śnieg 

już zniknął, ale nie ukazała się jeszcze zieloność; drzewa są czarne, trawniki szare i niebo 

szare: wygląda jak marmur poprzecinany srebrnymi i złotawymi nitkami. 

 

13. O wiosno! kto cię widział wtenczas w naszym kraju, 

Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju! 

O wiosno, kto cię widział, jak byłaś kwitnąca 

Zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca, 

Obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna! 

Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna! 

Urodzony w niewoli, okuty w powiciu, 

Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. 

 

14. Zbliżał się chłodny, kwietniowy wieczór przyśpieszony padającym nieustannie deszczem. Po 

niebie sunęły ogromne, czarne zwaliska chmur, silny wiatr kołysał bezlistnymi jeszcze 

gałęziami drzew. […]. Od czasu do czasu napotykaliśmy wielkie kałuże wody, a wówczas – na 

widok rozbryzgujących się wokoło czarnych skrzepów błota – robiło się jeszcze 

nieprzyjemniej. 

 

15. Tysiące wróbli ćwierkały radośnie, do upadłego, hardo i nieustępliwie na gzymsach 

odrapanych murów, na załamaniach rynien i na cz czarnych gałęziach kasztana […] Obłok 

wiosenny nad miastem przepływał jak anioł boży, zarówno miłujący cnotliwe i grzeszne. 

Dzwon się na wieży dalekiej rozlegał, jak gdyby na zlecenie anioła lecącego przez niebiosy 

wołał ku wszystkim nędzarzom, znękanym i zżartym przez choroby: „Wiosna, o ziemscy 

nędzarze!” 

 

 

16. Pogoda prześliczna, majowe niebo łagodnie błękitnieje, gładkie młode liście wierzb błyszczą 

jak wymyte; szeroka, równa droga cała jest pokryta tą drobną trawką o czerwonych źdźbłach, 

którą tak chętnie skubią owce. Na prawo i na lepowo długich stokach połogich wzgórz 

łagodnie kołysze się zielone żyto; ciemnymi smugami przepływają po nim zwiewne cienie 

niewielkich obłoków. 



 

17.  – Nigdy tego nie zapomnisz! 

 Podczas tego całego lotu dziki bez pachniał tak słodko i tak cudnie; chłopiec widział 

po drodze różane krzewy i świeże buki, ale bez pachniał jeszcze piękniej, bo jego 

kwiaty leżały na sercu dziewczynki, a chłopiec przytulał tam często w czasie lotu swą 

głowę. 

 – Tu jest pięknie wiosną – powiedziała dziewczynka i zatrzymali się w świeżo 

zazielenionym bukowym lesie, gdzie mocno pachniały macierzanki i różowe anemony 

tak ślicznie wyglądały pośród trawy. 

 – Gdyby to wiecznie była wiosna w pachnącym, duńskim bukowym lesie! 

 

18. Wysoko rozpinało się błękitnobiałe niebo z jasnymi, postrzępionymi chmurkami, pędzonymi 

wiatrem, a blask słońca drżał niespokojnie na pomarszczonej wodzie. Wzdłuż wybrzeży 

wszystko było wiośniane, pola niemal wolne od śniegu, na krzewach leżały niebieskie cienie i 

żółtawy połysk. Lecz wyżej, w jodłowym lesie, okalającym niby rama dwory na Aker, widać 

jeszcze było śnieg, a na dalekich górach na zachodzie z drugiej strony fiordu połyskiwało dużo 

białych plam. 

19. Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi, 

Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni. 

Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis, 

Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty! 

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty! 

 

 

20.  

 

Biegnie dziewczyna lasem. Zieleni się jej czas... 

Oto jej włos rozwiany, a oto - szum i las! 

[…] 

A wkoło pachną kwiaty... Szczęść, Boże, kwiatom szczęść! 

 

A wkoło pachną kwiaty, słońcem się dławi zdrój! 

Purpura - zieleń - złoto ! Rozkwitów szał i bój! 

 

Grzmi wiosna! Tętnią żary! Krwawią się gardła róż! 

O, szczęście, szczęście, szczęście! Dziś albo nigdy już... 

 

 


