
SZKOLNY KONKURS LITERACKI „ULEP LEPIEJA” 

Z okazji ogłoszenia roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej zapraszamy uczniów klas 
IV-VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz uczniów klas I-IV Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego do udziału w konkursie na lepieje poświęcone czytaniu książek 
(powieści, opowiadań, reportaży, poezji, komiksów itp.) lub czytaniu i tworzeniu poezji. 

Jak wziąć udział w konkursie? 

 Stwórz jeden, dwa lub trzy lepieje na podany temat. 

 Prześlij swoje utwory /podpisane imieniem i nazwiskiem i klasą/ w pliku .doc lub .pdf na 
adres: bibliotekazskmbm@gmail.com, lub przez Librus na adres bibliotekarza. W tytule 
wpisz „Lepieje konkurs”. Możesz też przynieść podpisany imieniem i nazwiskiem wydruk 
swoich lepiejów do biblioteki szkolnej. 

 Termin nadsyłania prac do 27 marca 2023r. 

Czym jest lepiej i skąd się wziął? 

Lepiej to jedna z wielu ironicznych, lekkich form poetyckich, którą wprowadziła do literatury 
Wisława Szymborska.  

Jedna banalna sytuacja przyczyniła się do powstania pierwszego lepieja. Wisława Szymborska, 
zamawiając danie w podkrakowskiej restauracji, natknęła się na ciekawą notatkę w karcie.                
Otóż, przy pozycji „flaki” ktoś, drżącą ręką dopisał „okropne”. To wystarczyło, aby ten niepozorny 
dopisek Szymborska wykorzystała na własny użytek. 

Jak wygląda lepiej? 

 ma dwa wersy, 
 pierwszy wers zaczyna się od słowa „lepiej” lub formy przymiotnikowej tego wyrazu –

„lepszy”, „lepsza” „lepsze”, opisujemy w nim czyn, działanie, wydarzenie; zaś drugi 
wers zaczyna się słowem „niż” lub „niźli” i opisuje coś, co w porównaniu z pierwszym 
wersem okazuje się gorsze, straszniejsze, nieprzyjemne, 

 najlepiej, gdy obie linijki lepieja zawierają po 8 sylab, 
 oba wersy się rymują. 

Oto przykłady lepiejów Wisławy Szymborskiej: 

„Lepsze dno w jeziorze Wdzydze,         „Lepszy ku przepaści marsz, 

niż spożyte tutaj rydze”                     niż z tych naleśników farsz” 
 

A to przykład lepieja Ewy Wronkowskiej: 

Lepiej „Pana Tadeusza” czytać, 

niż wirusa w piersi schwytać. 
 

Jak widzisz, jest to forma prosta i możliwa do stworzenia dla każdego. Dlatego zapraszamy Cię 
do udziału w naszym konkursie! 

Tworząc lepieje, możesz skorzystać z internetowej wyszukiwarki rymów https://www.rymy.eu/ 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 3 kwietnia 2023r. 

Autorzy najlepszych lepiejów zostaną nagrodzeni! 

Szczegóły w regulaminie dostępnym w bibliotece. 
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