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Poeta jest słowikiem, który w ciemności 
śpiewa, by swoimi słodkimi dźwiękami 
rozweselić sobie samotność; jego słuchacze są 
jak ludzie zaczarowani melodią 
niewidzialnego muzyka, którzy czują, że są 
wzruszeni i napełnieni błogą słodyczą, lecz 
nie wiedzą, skąd ani dlaczego. 

 

 

Percy Bysshe Shelly 

( Obrona poezji w przekładzie J. Świerzowicza ) 
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Nagroda Główna 

Pióro Wójta Gminy Stromiec 

 

 

 

 
 
 
 
 

                  

                 Wiersz 

Natalii Regulskiej 
uczennicy 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Armii Krajowej 

w  Bożem 
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Natalia Regulska kl. VII 

PSP im. Armii Krajowej w Bożem 

 

 

*** 

 

Jak szczerych ludzi sobie dobierać? 

Gdy czasem wrogość tu się przedziera? 

Złe słowa w czyny się zamieniają, 

A życie w piekło często zmieniają… 

 

Jak przyjaciela znaleźć dobrego? 

Nie przebiegłego, nie fałszywego! 

Gdyż przyjaźń często jest udawana, 

Dla swoich celów wykorzystana. 

 

Czym ludzie w życiu chcą się kierować? 

Do czego dążyć i co szanować? 

Ja na to pytanie szukam odpowiedzi: 

Czy ten przyjaciel, co obok siedzi? 
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Kategoria kl. I -III 

 
 

Wyróżnienie 
 

 

Maciej Gaweł kl. II 

PSP im. T. Kościuszki w Podlesiu Dużym 

 

Marzenia 

 

Jutro wszystkich dzieci  

marzenia się spełnią. 

Przybędą do nich przedmioty,  

które swą funkcję pełnią. 

Lalki i samochody, 

to zabawki do przygody. 

Skakanka i trampolina,  

to do sportu jest dziewczyna. 

Zabawki interaktywne, 

to rzeczy  bardzo promocyjne. 
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Kategoria kl. IV-VI 
 

Miejsce I 

 

Julia Zalewska kl. V 

PSP im. Armii Krajowej w Bożem 

 

 Łapka w górę 

 

W szkole każdego dnia przed czternastą 

Przeżywam wiele chwil wartościowych, 

Ale nic nie ma tu ciekawszego 

Od niusów w mediach 

społecznościowych! 

 

Olka wrzuciła zdjęcie znad morza, 

Kaśka się nową sukienką chwali, 

Paweł pozuje gdzieś z Lewandowskim! 

Miliony lajków pozdobywali! 

 

A na youtubie, oj! Nie wierzę! 

Już nowy utwór jest Podsiadłego 

Włączam na fula, och, rewelacja! 

Będę słuchała już tylko tego! 

 

Tik tok ładuje, filmik filmuję 

Na snapa wbijam – „dni” powysyłam 

Mama mnie woła: „Chodź odrób lekcje!” 

I wtedy myślę…  

           Gdzie ja nie byłam…? 
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Miejsce I 

 

             Eryk Pyszyński kl. IV b 

 PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

 

Bracia 

 

Mój mały braciszek – Tymcio, 

to rodziców najmłodszy syncio. 

Bardzo kocham mego brata, 

choć w psoceniu to mistrz świata! 

Ciągle biega, dokazuje 

i mnie ciągle denerwuje. 

Jestem jednak starszym bratem 

i wybaczam jemu zatem. 

W lutym Tymek skończy roczek, 

to w dorosłość mały kroczek. 

I choć jest on jeszcze mały, 

w wielu rzeczach jest wspaniały. 

Mówiąc krótko, Tymcio mały 

to mój kumpel i świat cały! 
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Miejsce II 

 
       Nikola Bolek  kl. V   

        PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie 

 

 

Moi Przyjaciele 

 

W moim domu jest wesoło. 

Wiele zwierząt mamy wkoło. 

Są tu rybki i ślimaki, 

Lecz nie robią wielkiej draki 

Mamy żółwia łakomczucha 

I chomika super zucha. 

Biega w kole całe noce, 

Chyba ma magiczne moce. 

Nigdy przecież się nie męczy 

I codziennie nas tak dręczy. 

Dużo gorzej jest u Zuzi 

Bo śpiew papug ją wciąż budzi. 

Skoro świt już zaczynają 

Nas więc też nie oszczędzają. 

Jest też z nami pupil nowy 

I nie wpadnie wam do głowy, 

Że to świnka mała Skinny 

Z którą co dzień się bawimy, 

Na dodatek do tej zgrai 

Jest nasz Zmorek, kotek mały. 
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On uwielbia figle, psoty 

I mizianie prosto w stopy. 

A zamyka listę całą   

Nasz kundelek niedołęga, 

Który dzielnie strzeże domu, 

Nie da zbliżyć się nikomu. 

To są nasi przyjaciele 

I jak widać jest ich wiele. 
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Miejsce II 

 

         Amelia Jedlikowska kl. V 

         PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie         

 

 

Gdzie jest wiosna? 

 

Gdzie jest wiosna, czy ktoś wie? 

Może w lesie chowa się? 

Może szuka przebiśniegów? 

Albo gdzieś ugrzęzła w śniegu? 

 

Ptaki ciągle jej szukają, 

Niecierpliwie już ćwierkają, 

Bocian nie wie czy to pora, 

Uwić gniazdo na topolach. 

 

Bury niedźwiedź zbudził się, 

Słonko świeci, jeść się chce, 

Zaraz pójdzie do brzozowego gaiku, 

By poszukać pysznego miodziku. 
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Dzieci biegają roześmiane 

I ciągle pytają swą mamę, 

Czy już przyszła pani wiosna, 

Pora roku zielona i radosna? 
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Miejsce III 

 

         Dominik Hołuj kl. IV 

         PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie         

 

Leśne obserwacje 

 

Z nieba patrzy na nas chmurka 

Na bażanta piękne piórka. 

Tam dalej skacze zając; 

Dorodne maliny strącając. 

A za rogiem stoi ktoś. 

To wielki i dumny łoś. 

Na drzewie siedzi wiewiórka, 

Nasza ruda przyjaciółka. 

Wyżej w dziupli śpi sobie sowa, 

W nocy ma spotkanie, w dzień się chowa. 

Cichutko pod drzewem drepcze sobie jeż, 

Do tej gromadki należy też. 

 

Wszystko to piękne, przyznaj rację, 

Bo to są nasze leśne obserwacj 
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Miejsce III 

 

Klara Paszkowska kl. IV 

PSP im. T. Kościuszki w Podlesiu Dużym 

 

Kotki Psotki 

 

Przebiega kot przez podwórze, 

ostrożnie omija kałuże. 

Wszędzie woda i woda, 

to nie dla kota pogoda. 

Każdy kot jak inne koty 

lubi wspinać się na płoty. 

Czeka aż mu mleczka dadzą 

na tapczanie go posadzą. 

Lubię moje oba koty 

choć trzymają się ich psoty. 

Lecz nie oddam ich nikomu 

bo by było smutno w domu. 
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Miejsce III 

 

Maja Podstawek kl. IV b 

PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

Zima 

 

Patrzę przez okno rano, 

przecieram mocno oczy. 

I nie do wiary! Śnieg pada! 

Bielą świat zauroczył. 

 

Dzwonię do koleżanki, 

na sanki pójdziemy zaraz. 

Może zrobimy kulig? 

Wszystko bym chciała na raz! 

 

Chwila! – zjedz najpierw śniadanie, 

i ubierz się ciepło, proszę! 

Ze śniegiem nie ma żartów, 

a ja choroby – nie znoszę! 

 

Więc kurtkę szybko nałożę, 

i czapkę, i rękawiczki, 

szaliczek kolorowy 

i długie trzewiczki. 
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Pójdziemy na góreczki, 

weźmiemy ze sobą saneczki, 

i.. fruu! pędzimy z górki, 

w zaspie robimy nurki. 

 

Bałwana ulepimy, 

nosek mu dorobimy, 

bo my zimową porą, 

tak dobrze się bawimy! 

 

My zimę bardzo kochamy, 

bo wiele zabawy mamy! 

Wiwat! Zimo  kochana, 

przez dzieci tak lubiana!                         
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Wyróżnienie 
 

Magdalena Deleska kl. VI 

            PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 
Jabłoń 

 

Spójrz, widzisz? 

Ścinają Jabłoń. 

Tę, której trzymałaś się stawiając pierwsze 

kroki, 

Tę, która zna wszystkie twoje sekrety, 

Tę, z której spadłaś, gdy chciałaś kraść 

jabłka, 

Tę, która swoim cichym szeptem potrafiła 

Cię uspokoić, 

Tę, która służyła Ci pomocą i kwitła 

razem z Tobą, 

Tę, pod którą oświadczył Ci się ON, 

Tę, przy której brałaś ślub, 

Tę, która jest częścią Twojego życia. 

Zrobisz coś, czy będziesz tak stać? 

- Wstawaj córeczko, zaśpisz do szkoły. 

Uff, to tylko sen.  

Straszny sen. 
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Wyróżnienie 

 

Kacper Jasiński  kl. VI 

PSP im. T. Kościuszki w Podlesiu Dużym 

 

*** 

Gdy nowy rok się zaczyna, 

Zeszły się przypomina. 

Najlepsze wspomnienia przychodzą do 

głowy 

i brakuje nam rozmowy. 

 

Nowy rok to przygody, 

tak jak nagrody. 

Nowe  

znajomości 

oraz dużo radości. 

 

Spokój 

i cisza 

panuje na ulicy 

z rodziną spędzamy czas, 

wspominając 

zeszły rok. 

 

Gdy wzruszenia  

przyjdzie czas 

przyda się herbatka wraz. 
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Wyróżnienie 
 

         Michał Musiński kl. IV  

         PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie         

 

Dziewięć żywotów kota 

 

Pierwszy żywot skacze, 

Drugi hałasuje, 

Trzeci się wygłupia. 

 

Czwarty mądraliński, 

Piąty zaś leniwy, 

A szósty śpiący. 

 

Siódmy męczy pytaniami ósmego, 

A dziewiąty się zastanawia,  

Jak ten kot to wszystko wytrzyma. 
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Wyróżnienie 

Miłosz Mazur kl. IV a 

PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

Zima 

 

Co się z tą pogodą stało? 

W zimie wcale nie jest biało! 

Gdzie ten marzec? Groźny, zły, 

który szczerzył w mrozie kły? 

 

Wtem Mikołaj z nieba zleciał, 

sypnął śniegiem śnieżnobiałym, 

i tak zima się zaczęła! 

 

Mróz bałwanki lepił z nami, 

szyby zdobił nam kwiatami! 

Lecz, gdy humor gorszy miał 

raptem wszystko zabrał nam. 
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  Wyróżnienie 
 

Zuzanna Romanowska kl. VI 

PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

Mój dom - Ksawerów Stary 

 

Tu łąki do lasu sięgają 

Tu ptaki pięknie śpiewają 

Tu grzyby wszyscy zbierają 

 

Tu dzieci radośnie się bawią 

Tu nowe talenty powstają 

Tu ludzie przeżywają 

 

Tu plac zabaw, sklep, 

sołectwo też jest. 

To wspólnota wsi jest. 
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Kategoria kl. VII -VIII 
 

 
Miejsce I 

 

       Zuzanna Bolek  kl. VIII 

       PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie         

 

Zrozumienie 

 

Zrozumienie to rzecz potrzebna, 

Ale jednak ciężko je znaleźć… 

 

Każdy potrzebuje zrozumienia, 

Jest ono jak czubek piramidy wartości. 

Rodzina powinna je zapewniać, 

Tak jak jedzenie czy ubrania… 

 

Jego brak jest jak głód,  

Powoduje ból i poczucie wewnętrznej 

pustki, 

Niezależnie od tego czy w żołądku, 

Czy w sercu… 

 

Gdzie szukać zrozumienia 

 Jeśli nie u rodziny? 

Tam, gdzie według niektórych jest 

wszystko, 
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Choć to kłamstwo… 

 

Czy to miejsce to Internet? 

Nie zawsze znajdziemy tam dobro, 

Ale czasem,  

Mała jego część wystarczy… 

 

Jest tam tak zwany “hejt”. 

Może być szkodliwy, 

Ale nie aż tak bardzo, jak brak akceptacji 

bliskich, 

Który jest  gorszy niż najgorszy hejt. 

 

                       Jest wiele rzeczy, 

Których inni nie potrafią zrozumieć: 

Inne poglądy w kwestii wiary, 

Miłość do osoby tej samej płci...  

 

A przecież żyjemy w czasach, 

W których człowiek nie powinien już 

zadziwiać! 
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Miejsce II 

 

Andżelika Jasińska kl. VIII 

PSP im. T. Kościuszki w Podlesiu Dużym 

 

 

             Rzeczywistość  

 

Jeden uśmiech  

Jedno słowo 

Jeden gest 

 

Romantyczny, empatyczny 

Idealny, niewidzialny 

Istniejący, wymyślony 

Sen na jawie 

Ty grający główną rolę 

 

Idealny, niewidzialny 

Z każdym słowem, każdym gestem 

 

Jeden uśmiech  

Jedno słowo 

 

Dziś już sama nie wiem, czemu  

Czuję pustkę, ciszę, smutek 

Nadal razem, wciąż osobno 

Próbujemy szukać siebie  

Znając tylko: 

Jedno słowo 

Jeden uśmiech 
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Chwila prawdy 

Zdruzgotanie 

Jedna myśl:  

Chociaż znamy się tak dobrze  

Dziś nie wiemy o sobie nic 

 

Nie nam dane piękne dni 

Nie nam dane wschody słońca  

Nie nam dany koniec dnia 

Nawet dziś jego początek 

 

Już osobno bez dwóch zdań  

Czyści, mądrzy, uśmiechnięci 

Choć w tych oczach widać łzy  

Czy to smutek? 

Może szczęście. 
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Miejsce III 

 
Natalia Jaskorzyńska kl. VIII 

PSP im. św. Jana Pawła II w Bobrku 

 
     *** 

 

Idziesz nie patrząc gdzie i po co? 

Idziesz dalej… 

nadal nie wiesz gdzie i po co? 

Idziesz nieprzerwanie 

szukasz czegoś 

omijasz wszystkich 

nie zwracasz na nic uwagi 

Dla ciebie ważne jest to  

co przed Tobą. 

Biegniesz ignorując co się da 

oprócz celu 

Jesteś zmęczony, 

zatrzymujesz się 

patrzysz przed siebie -  

pustka 

oglądasz się -  

to samo 

Rodzi się myśl 

straciłeś wszystko. 

Próbujesz zawrócić  

Nie ma powrotu! 
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Straciłeś wszystko  

miłość 

rodzinę 

przyjaciół 

Straciłeś cel, którego  

naprawdę nie było 

Brak szansy na zmianę  

decyzji  

 

Jest zbyt późno. 
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                            Miejsce III 

 
        Jakub Lusztyk kl. VIII 

        PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie         

 

 
Fale 

 

W piosence nie ma fal, 

A w życiu? 

Coraz mniej fal widzimy na morzu. 

Może dlatego, że nie mieszkamy nad 

Bałtykiem. 

Może dlatego, że nie jesteśmy mewami. 

Może też dlatego, że w życiu mamy swoje 

własne fale. 

Fale na włosach pięknej kobiety, 

Fale, o których uczy nas fizyka: 

Fale elektromagnetyczne, 

Fale dźwiękowe, 

Fale mechaniczne… 
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Miejsce III 

 
        Julia Popis kl. VII 

        PSP im. Armii Krajowej w Bożem 

       

Łukaszowi Cieplińskiemu… 

 

Czy był bohaterem?                                                                                                                                   

Z pewnością nim był,                                                                                                                           

o honor Ojczyzny                                                                                                   

walczył z całych sił. 

 

Z więzienia grypsy i listy                                                                                                                                  

do żony i syna słał,                                                                                                                             

jak tu jest strasznie,                                                                                                                                    

jak z nimi spotkać by się chciał. 

  

Dla Łukasza Cieplińskiego,                                                                                                              

nieważne były rany i blizny,                                                                                                       

oddał swoje życie                                                                                                                                         

dla dobra Ojczyzny.  
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Wyróżnienie  

 

Magdalena Kalicińska kl. VIII 

PSP im. T. Kościuszki w Podlesiu Dużym 

                                    
            Hymn do i o miłości 

 

Tak piękne jak tęcza, 

po burzy radość, która się znęca… 

Tak ciężkie do opisania, 

są moje rozważania, o tobie. 

O uczucie tkwiące w mojej duszy, 

O uczucie zakochane we mnie po uszy, 

O uczucie, które wraz z nadzieją mnie odwiedza, 

O uczucie, które wnętrze mego serca zwiedza. 

Nadzieję mam, że będziesz 

we mnie wiecznie, bo chcę czuć codziennie… 

Zgadzam się, aby czasem było mętnie 

lecz w zamian chcę cię-uczucie tak piękne. 

Zaskocz mnie swoją namiętnością, 

wrażliwością i pomysłowością. 

Aby z pomocą małego płomienia 

rozżarzyły się moje pragnienia. 

Aby ten ogień co ostatnio wygasł 

w smutku, rozpaczy i rozmyślaniach 

i we wszystkich moich pomyleniach 

nie powrócił w smutnych zdarzeniach. 

Choć rozstania bywają ciężkie, 

dziwny  narząd ,,sercem” zwany mówi, 

że mamy omamy, 
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a mózg nie nadąża przemyśleć myśli. 

Może coś pozytywnego jeszcze mi się przyśni! 

Lecz to płacz, wołanie o pomoc! 

O co chodzi? Ktoś mi pomoże?  

Ktoś pomoże w tym trudnym wyborze? 

Nadzieja odchodzi, już nic się nie wymodzi, 

Nadzieja odchodzi bo nagle nadchodzi 

pusta, szara smętna ściana.. 

Mur zbudowany z przygnębienia, 

własnego siebie znienawidzenia, 

brama wymalowana tęsknotą marzenia. 

Czy ktoś to zrozumie? 

Wesprze? Pomoże? Przytuli? 

A może poprowadzi do wyjścia? 

Ojej! Patrzcie znalazłam! 

Doszłam do samego końca 

tego dziwnego narządu zwanego „sercem”.  

Widzę kawałek drewna i zapałki. 

Od ciebie zależy, czy przyjdziesz, 

czy podarujesz mi siebie… 

Czy rozpalisz ogień…  

Czy ogrzejesz pustą, szarą ścianę, 

czy otworzysz tę bramę, 

która prowadzi do twojego serca. 

Teraz już wiem, czym jest ta ściana… 

Teraz już wiem, że mam tylko połowę serca, 

które bez drugiej połowy, 

która należy do ciebie, 

nie może funkcjonować. 

O uczucie… O osobo… 



 

30 
 

Nie pozwól mi o tobie zapomnieć, 

wtedy zgaśnie mój świat, 

czyli miłość moja… 

A ona utrzymuje mnie przy życiu… 
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Wyróżnienie 

 
Mateusz Maj kl. VII 

PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

Zima                                                                 

 

Co roku przychodzi o tej samej porze, 

choć czasami się troszeczkę spóźnia. 

Piękna Pani w białej sukience, 

z magiczną różdżką w ręce. 

 

Maluje tą różdżką Świat na biało, 

by pięknie wszystko wyglądało. 

Tu i ówdzie szron położy, 

wodę w lód zamieni i puszystą białą kołdrą 

przykryje wszystko na ziemi. 

 

Trochę mrozem szczypnie w uszy, 

piękne widoki stworzy, cieszą się z Niej 

głównie dzieci, lecz wśród dorosłych 

również się znajdą jej amatorzy. 

 

Ta piękna Pani w białej sukience,  

z magiczną różdżką trzymaną w ręce 

co mrozem szczypie i śniegiem prószy. 

Wszyscy już wiedzą kto tu przybywa, 

to piękna Pani Zima mroźna, prawdziwa. 
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Wyróżnienie 

 
Wiktoria Wójcik kl. VIII 

PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

                            Zaplątana 

 

Zaplątana w życie, 

Miedzy jego strony, 

Szuka swojego rozdziału, 

Aby przeżyć go od początku, 

Wędruje po zapisanych kartkach, 

Tyle obcych przeżyć i historii. 

 

Już kończy się książka… 

Nie potrafi go odnaleźć,  

Strony się skleiły, 

Pozostawiły zaplątaną 

W jej łez serca ciszy… 
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                    Kategoria dorośli 

 
Wyróżnienie 

 
Grażyna Dębska 

 

        *** 

Nie ma dni, ni nocy, godziny 

Minuty ani sekundy 

Żebym nie myślała i Tobie 

Czy śpię, czy nie 

Wciąż myślę o Tobie 

Jesteś w mych myślach 

Gdy tylko przymykam oczy  

Ciągle przy mnie jesteś 

Jesteś moim cieniem 

Uwolnić się od Ciebie 

Wreszcie chcę 

Lecz zrobić tego nie mogą 

                       Bo wciąż Kocham Cię 
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Pozostałe wiersze nadesłane na konkurs 
 

Katarzyna Kusak  kl. VII 
PSP im. Armii Krajowej w Bożem 

 

Dla bohatera  

 

Łukasz Ciepliński to postać wspaniała,   

Która za Ojczyznę życie swe oddała.  

Dla Polski był w stanie poświęcić wszystko, 

Mimo że przy rodzinie chciał być bardzo blisko  

Walczył na wojnie , nie uniknął więzienia  

Choć ze swym krajem wiązał swe marzenia.  

Grypsy pisał do swej żony i do syna,  

Aby jego postać dobrze wspominać.  

Gdy dla Łukasza czas przyszedł rozstania,  

Nie bał się swego życia oddania.  

Lecz zanim został zamordowany  

Włożył do ust medalik,  

aby jego grób nie pozostał nieznany… 
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         Aleksandra Boczkowska kl. V 

         PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie         

 

Świat 

Kocham cały świat, pełen zalet i wad. 

Kocham mimo wszystko, mimo zła i dobra. 

Nawet we śnie biegam po łące, 

zbierając kwiatki pachnące. 

Gdy noc nadejdzie wpatruję się w gwiazdy 

błyszczące.  

Myśląc jaki piękny jest świat, 

choć mały, ale pełen miłości i radości. 

Kocham mimo wszystko i nic tego nie zmieni. 

Mam nadzieję, że kochasz go i Ty!  
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         Joanna Król kl. V 

         PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie         

 

Wiosna 

 

Wiosna jest tak piękna, 

Cudna, pachnąca  i radosna. 

 

Na ławeczce siedzą dzieci, 

A nad nimi pszczoła leci. 

 

Przyroda do życia już się budzi, 

Nikt już z nas się nie nudzi. 

 

Biegniemy przez lasy, pola 

Wiosna nas do siebie woła. 

 

I tak od rana do wieczora, 

Bo mamy energii od groma. 

 

My, mali przyrodnicy badamy świat, 

Chodź z nami i baw się za pan brat. 
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      Kamil Nogalski kl. V 

      PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie         

 

    Maj 

Maj to piękny miesiąc w roku, 

Cudnie kwitną drzewa  wokół. 

Wszędzie ptaki podśpiewują, 

Piękne lato nam zwiastują. 

 

Kwiaty kwitną, trawa rośnie, 

Dookoła wietrzyk wieje. 

Ciepły deszczyk pada w nocy, 

Rankiem słońce nas ogrzeje. 

 

Słońce mocno świeci z rana, 

Dzień pogodny zapowiada. 

Bzy swą woń unoszą w górę, 

Każdy skacze aż pod chmurę. 

 

Piękny zapach się unosi, 

 O zabawę aż się prosi. 

Miesiąc ten króluje w roku. 

Pamiętaj o nim na każdym kroku. 
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       Michał Ofiara kl. IV 

        PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie         

 

Życie 

 

Gdy zaczynasz swoje życie, 

Wszystko tak proste wydaje się. 

Z czasem wiele spraw zmienia mnie. 

Wiem- co nie złamie, to wzmocni mnie. 

Nowe wyzwania to życia cel. 

Zaczynam nowy dział- lecz nie sam. 

Życie to fakt,  nie żadną bajką jest. 

Kowalem losu jesteś w nim sam. 

Nie powróci żadna z chwil, 

Nie zatrzymasz jej,                    

Więc bierz, ile chcesz, 

Bo dla tych chwil warto żyć. 
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        Magdalena Stawczyk kl. VII 

        PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie         

 

Miesiące 

 

Gdy przychodzi miesiąc marzec, 

wtem wychodzi zza chmur słońce. 

Ze snu się budzą jeże, 

motyle i pszczoły latają koło ucha, 

Czujesz piękny zapach kwiatów. 

 

Kiedy mija marzec, a przychodzi 

kwiecień, 

coraz bardziej marzysz o słonecznym 

lipcu, 

Na miejsce kwietnia wchodzi maj 

i mniej już myślisz o nauce. 

A gdy już przyjdzie czerwiec, 

czujesz już  morską bryzę 

i to ciepłe słońce  

na swej młodej skórze. 

 

Bo już w czerwcu kończysz szkołę, 

a zaczynasz swe wakacje. 

Gdy  na drzewach są owoce, 

to już wiesz, że nadszedł lipiec, 

że sezon na kąpiele rozpoczęty. 

A o szkole zapominasz, 

no bo po co o niej przypominać. 

 

Jeśli w kalendarz nie patrzysz,  

to nie wiesz, kiedy pojawia się sierpień.  
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On do lipca jest podobny 

lecz już bliżej ci do szkoły. 

A jak wrzesień już nadejdzie  

to ci humor już się psuje 

 

Następnie październik, listopad i grudzień  

to miesiące są zimowe. 

Wtedy myślisz o majówce. 

Wszystkie miesiące urok swój mają  

lecz najbardziej się podobają  te, 

            które są ciepłe i od szkoły uwalniają. 
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       Arkadiusz Szymański kl. V 

        PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie         

 

*** 

 

Ciepło się robi, kwiatek rozkwita, 

To nasza wiosna powoli nas wita! 

Ptaki ćwierkają, motyle latają, 

na drzewach piękne pąki rozkwitają. 

Przebiśniegi rosną, to nic nowego, 

Często na łące spotkasz go rosnącego. 

Błękitne niebo, a to ciekawe  

Często po nich snują chmury białawe. 

Zieleń coraz większa,  

Coraz więcej kwiatków. 

 To tulipany, a to krokusy. 

Zrywają je tylko zgrywusy. 
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         Magdalena Woźniak kl. V 

         PSP im. Ks. K. Kniedziałowskiego w Dobieszynie         

 
                    Wiosna 

 

Bardzo lubię wiosnę 

I te kwiaty radosne. 

Gdy wszystko się zieleni,  

Wszędzie dużo czerwieni. 

Gdy zajączki biegają 

I gdy ptaszki ćwierkają. 

Wszystko wokół jest pachnące 

I te drzewa kwitnące. 

Lubię chodzić po łąkach, 

 Gdy zwierzyna się błąka. 

Jak słoneczko świeci,  

Bawią się wszystkie dzieci. 

Wszyscy wkoło się radują, 

Bo już wiosnę czują. 
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Weronika Gaweł kl. VIII 

PSP im. T .Kościuszki w Podlesiu Dużym   
 

 

Czarne myśli 

   

Brama się otwiera, 

spełniają się marzenia. 

Oczy zamykają, ludzie umierają. 

Wszystko się zmienia,  

zostają tylko wspomnienia. 

Uśmiech znika z twarzy,  

śmierć się wszystkim marzy.  

W głowie myśli czarne,  

życie wtedy marne.  

Nie wiem co mam robić,  

czy warto jeszcze gonić.  

Bo gdy dodasz diabłu rogi,  

            już nie wstaniesz na własne nogi... 
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Julita Paszkowska kl. VI 

PSP im. T .Kościuszki w Podlesiu Dużym   

 

Nasza klasa 

 

Nasza klasa jest wspaniała 

co dzień szóstka, co dzień pała 

bo my bardzo się lubimy, 

czasem tylko się kłócimy. 

Energię na przerwach szybko spalamy 

i na lekcjach uważamy. 

Chłopcy dobrze w piłkę grają, 

z panem trenerem gole strzelają. 

Podczas przedstawień, uroczystości 

na naszych twarzach uśmiech radości. 

Mówcie o mnie co chcecie, 

ale to najfajniejsza szkoła na świecie. 
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Roksana Więckowska kl. VI 

PSP im. T .Kościuszki w Podlesiu Dużym   

 
Miłość 

 

Istnieje na świecie 

takie uczucie jak miłość. 

Często łączy dwoje  ludzi. 

Pogłębia marzenia 

Miłość to rozstania,  

kłótnie i radości. 

Życie bez miłości  

jest jak życie bez swojej  

ukochanej osoby. 

Jeśli kochać to trwale 

i na całe życie, 

choć w miłości jest 

tyle cierpienia to i tak  

warto KOCHAĆ. 

 

 

 

 
 



 

46 
 

        Natalia Słonawska kl. IV 

        PSP im. T. Kościuszki w Podlesiu Dużym 
 

Wszystko w szkole  

 

Ile Jeszcze dni, będzie szkoły? 

Kiedy znów wakacje, wymarzone! 

Po co nam ta szkoła tego nie wiem  

Przecież się nie uczę tyko siedzę, 

 

A teraz już wakacje mówię wam! 

Piękne krajobrazy gór i morza fal 

Wycieczki z rodzicami i tu i tam 

 

A kiedy znów do szkoły wrócić chcesz  

Przypomnij sobie po co 

Chodzisz do niej i uczysz się 

 

Bo szkoła to nie jest zabawa 

Nauka i oceny ważna sprawa 

A gdy do szkoły wrócisz to już  

wiesz że wszystko co ty chcesz  

jest właśnie w niej 
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             Wiktoria Dawidowska kl. VI 

             PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

Powiew 
 

  Co mi powiesz leśny wietrzyku? 

 Gdzie się spotkasz ze mną? 

 Ze mną, który uciekam. 

 

 Latasz, powiewie ciepły- 

 nie chcesz się zatrzymać? 

 

 Ziewnąłeś niezdumiony, bo 

 zdumiewa tylko człowiek. 

 Jak kiedyś nazwany 

 pierwszym imieniem. 

 

 To historia! 

 Poczekaj, skąd przybywasz? 

 Czy od rzeki, czy od serca 

 i tak pod prąd... 

 

 Brak odpowiedzi, to też odpowiedź. 

 Dłuższa i konkretniejsza- 

 bo tajemnicza wichura, 

 gdzieś ukryta. 

 

 Wciąż cię słyszę, czuje i uciekam... 
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           Renata Piotrowska kl. VII 

             PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

                       Wiosna 

 

 Gdzieś w głębi lasu, w gąszczu drzew, 

gdzie ludzkie nie sięga oko, 

mały jelonek usłyszał śpiew, 

w koronach, gdzieś wysoko. 

 

Samotny strumyk przełamał lód 

i biegnie przez doliny, 

a wokół niego jeden cud, 

życie wychodzi spod zmarzliny. 

  

I kotki już na drzewach rosną, 

zielenią pachnie cały świat. 

Tak pięknie, jest jedynie wiosną, 

gdzie miłość staje za pan brat. 
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              Patrycja Turzyńska  kl. VIII 

              PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

 

Polska 

 

Polska-to nasza ojczyzna, 

To nasz dom i kraj. 

To ścieżki, drogi i autostrady, 

którymi się przemieszczamy. 

 

To małe domki, domy, wieżowce, 

w miastach wysokie kominy dymiące. 

To pola , lasy i góry  

a nad nami słońce i chmury. 

 

To wszystko co nas otacza to Polska 

To nasz ojczysty kraj. 

Kocham cię Polsko!!! 
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              Aleksandra Wieteska kl.  VII 

              PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

Dla niepodległej 

 

Czy ty czujesz to co ja, 

moja Polsko niepodległa? 

Czy ty widzisz ten piękny kraj, 

który dla mnie jest niczym raj? 

Rozpościera się on od Odry, aż po Bug, 

Tam gdzie kiedyś rządził nasz wróg. 

Tyś wiele przeszła moja Ojczyzno, 

Zabrano Ci Twoje ziemie ,Lwów i Wilno. 

Przeszłaś ty trzy rozbiory, które  

wyrządziły Ci wścibskie zakapiory, 

a mimo to się nie poddałaś 

i dzięki bohaterom radę dałaś. 

Czyż nie wspaniała była Twoja siła, 

która za wolny kraj wciąż walczyła? 

Która była niezwyciężona,  

a Potem na 123 lata w rozpaczy 

pogrążona. 

Byłaś ty okrutnie traktowana 

przez powstanie listopadowe, 

a potem styczniowe. 

Żal mi Ciebie Polsko za te Twoje 

cierpienia. 

Żal mi Twoich rodaków i ich utrapienia. 

Żal mi tylu ludzi zabitych, 

niewinnych dzieci pobitych. 

I tego narodu niewątpiącego  
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do ostatniej kropli krwi za Ciebie 

walczącego. 

Dlaczego to akurat Ci się przytrafiło 

i tyle smutku Ci nabyło? 

Dlaczego zostałaś tak okropnie 

potraktowana 

moja Polsko ukochana? 

Czy im jeszcze było mało, że wojny 

światowej im się zachciało? 

Myśleli, że łatwo Cię pokonają 

,tymczasem 

Ty niepokorna nie dałaś za wygraną. 

Stałaś się suwerenna Polsko moja, 

nareszcie  

została zdjęta korona cierniowa Twoja. 

I dzięki temu dziś mi przyszło mieszkać w 

kraju nad Wisłą, 

gdzie łąki i pola się rozciągają i bociany 

co wiosnę przyfruwają, 

gdzie kwiatów pędy przy rowach rosną 

i żabki na stawach śpiewają pieśń radosną, 

gdzie życie idzie swoim tempem  

i gdzie rozciąga się nasza kraina 

kochająca, 

miodem i mlekiem płynąca. 

Jaka ja jestem szczęśliwa, 

żeś ty Polsko zwyciężyła!!! 
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              Weronika Wieteska kl. IV b 

              PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

Wiosenny dzień 

 
Gdy kwiaty zakwitną, 

A słońce zaświeci, 

Cieszyć się będą dzieci. 

Na łonie natury, 

Pod kroplą deszczu  

Lub niewidocznej chmury. 

Będą się bawiły 

Małe wiewióry, 

Będą się śmiać, tańczyć i grać. 

A gdy nadejdzie noc, 

Trzeba będzie iść spać. 

W nocy gwiazd będzie pełno, 

I będą już świecić na pewno. 
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              Maria Zarychta kl. VI 

              PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

Magiczny śnieg 

 

Śnieg taki biały, delikatny i puchowy. 

Niczym pyłek, który z nieba spada, 

a może tak jest, może to anioł go rozsypuje  

i zsyła na ziemię. 

I on zostaje- wywołuje radość i spokój. 

Lecz potem odchodzi, bo anioł go wzywa. 
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              Oliwia Zegarek kl. V 

              PSP im. Dionizego Czachowskiego w Stromcu 

 

Nasza zima 

 

Zima , zima, zima 

to jedna pora roku, 

biało w niej jest, 

i na sankach można zjeżdżać też, 

płatki śniegu są bielutkie, 

delikatne i ładniutkie, 

bałwanka można ulepić  

i marchewkę mu doczepić. 

Lecz zima jest krótka 

to w domu cieplutka. 
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Wyciąg  z protokołu posiedzenia Jury 

  VI edycji Gminnego Konkursu  

Opowiedz to wierszem – o  Pióro Wójta Gminy 

Stromiec 

z dnia 13 marca 2019r. 
 

              Jury w składzie: 

 

1. Krzysztof Stykowski  

       Wójt Gminy Stromiec – członek honorowy 

2. Hanna Król  – przewodnicząca 
3. Halina Mielniczek 
4. Maria Czwarno 
 

Na VI Edycję Gminnego Konkursu Poetyckiego  Opowiedz to 

wierszem - o Pióro Wójta Gminy Stromiec  ogłoszonego przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Stromcu wpłynęło 42  wiersze 

w 4 kategoriach wiekowych. Komisja poddała wnikliwej ocenie 

nadesłane utwory, wzięła pod uwagę  oryginalność , poziom 

literacki i samodzielność prac. Komisja na posiedzeniu  

w Stromcu w dniu 13 marca 2019 roku postanowiła nagrodzić 

i wyróżnić   następujących autorów: 

 

Nagrodę Główną Pióro Wójta Gminy Stromiec otrzymuje:  

 

Natalia Regulska kl. VII, PSP im. Armii Krajowej w Bożem 
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w kategorii klas I- III  

 

wyróżnienie: Maciej Gaweł kl. II PSP w Podlesiu Dużym 

wiersz Marzenia 

 

w kategorii klas IV- VI 

 

I miejsce: Julia Zalewska  kl. V PSP w Bożem, wiersz Łapka w 

górę 

                 Eryk Pyszyński kl. IV b PSP w Stromcu, wiersz Bracia 

II miejsce: Nikola Bolek kl. V PSP w Dobieszynie, wiersz Moi 

Przyjaciele                    

                  Amelia Jedlikowska kl. V  PSP w Dobieszynie, wiersz  

Gdzie jest wiosna? 

III miejsce: Dominik Hołuj kl. IV PSP w Dobieszynie, wiersz 

Leśnie obserwacje 

                     Klara Paszkowska kl. IV PSP w Podlesiu Dużym, 

wiersz Kotki Psotki 

                     Maja Podstawek kl. IV b PSP w Stromcu, wiersz 

Zima 

 

 

Wyróżnienia  

Magdalena Deleska kl. VI PSP w Stromcu, wiersz Jabłoń 

Kacper Jasiński kl. VI PSP w Podlesiu Dużym 

Michał Musiński kl. IV PSP w Dobieszynie, wiersz Dziewięć 

żywotów kota 

Miłosz Mazur kl. IV PSP w Stromcu, wiersz Zima 

Zuzanna Romanowska kl. VI PSP w Stromcu, wiersz Mój dom-

Ksawerów Stary  
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w kategorii kl. VII - VIII 

 

I miejsce :  Zuzanna Bolek kl. VIII PSP w Dobieszynie, wiersz 

Zrozumienie 

II miejsce: Natalia Regulska kl. VII PSP w Bożem 

                    Andżelika Jasińska kl. VIII PSP w Podlesiu Dużym, 

wiersz Rzeczywistość 

III miejsce: Natalia Jaskorzyńska kl. VIII PSP w Bobrku 

                     Jakub Lusztyk kl. VIII PSP w Dobieszynie, wiersz 

Fale 

                    Julia Popis kl. VII PSP w Bożem, wiersz Łukaszowi 

Cieplińskiemu… 

 

Wyróżnienia: 

Mateusz Maj  kl. VIII PSP w Stromcu, wiersz Zima 

Wiktoria Wójcik kl. VIII PSP w Stromcu, wiersz Zaplątana 

Magdalena Kalicińska kl. VIII PSP w Podlesiu Dużym, wiersz 

Hymn do i o miłości 

w kategorii Dorośli 

  

wyróżnienie: Grażyna Dębska 

 
Gratulujemy autorom wierszy nagrodzonych i wyróżnionych. 
Wszystkie prace nadesłane na Konkurs zostaną zamieszczone 
w pokonkursowym tomiku wierszy. 
 

Podpisy Jury: 
 
 
 


