
Na początku było słowo. 
Słowo poetyckie dla Jubilatki i dla słuchaczy. Piękne słowo.  

Ale słowa nie zapisano…
W drugim roku pojawiła się zielona Jaskółka, a w niej 

kilkanaście tekstów, kilkanaście grafik inspirowanych poezją. 
Ileż wrażeń było na Radziwiłłowskiej, gdy młodzi twórcy brali 
do ręki swój tomik ze swoją pierwszą opublikowaną pracą!  
Jak cenne zdobywano wówczas autografy!

2016
Lipiec

Drogi panie Adamie, 
Zastygł tu pan bez celu. 
Proszę, na Grodzkiej dorożka, 
„Pod Murzynami” wycieczka. 
Przewodnik opowiada historie 
Być może panu nieznane. 
Słychać mszę od świętego Wojciecha, 
Kwiaciarki przekrzykują hejnalistę. 
Tyle się dzieje wkoło, 
A pan niewzruszenie 
Wpatruje się w gołębie.

Filip Jasionowicz, l. 14

Pan w pustym mieszkaniu

Zginąć – tego się nie robi panu.
Bo co ma robić człowiek
w pustym mieszkaniu,
bez swojego ukochanego pieska.

Wszystko niby wygląda tak samo,
ale czegoś jednak tu nie ma.
Stoi miska z wodą
już od miesiąca nie tknięta,
legowisko leży przy łóżku,
ale czegoś na nim brakuje.
Gdy kładę się spać,
to już nie ma tego ciepła na nogach.
Wszędzie się zajrzało,
dzwoniło do schroniska
i nigdzie go nie ma.

Wszyscy mówią,
żeby kupić sobie nowego,
ale to nie będzie ten sam.

Joachim Okarmus, l. 9

Świat z kokardą

Poszłabym w świat.
Zajrzała niebu w oczy, posłuchała jak 
śpiewa ziemia.
Zaobserwowała skraplanie się słów
I złapała kilka kaszlnięć do portmonetki 
na pamiątkę cierpliwości wiatru.

Zjadłabym kilka ciekawskich spojrzeń ptaków,
Nakrzyczała na grawitację
I po krótkiej wymianie uśmiechów z przechodzącą obok 
bezsennością
Poleciałabym.

Zofia Żółtko, l. 15
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Imię / nazwisko:   JESIENNE ŚWIĘTO POETÓW 

Pseudonim:   POETYCKI HYDE PARK

Najlepsza przyjaciółka:  Krakowska Noc Poezji

Miejsce urodzenia:   Salon przy Radziwiłłowskiej i miejsca zaprzyjaźnione

Data urodzenia:   początek października 2015 roku  
    – okrągłe urodziny pewnej niezwykłej Damy

Adres zamieszkania:   Radziwiłłowska 23/8  
    i wszystkie serca, głowy wrażliwe na poezję

Kontakt:    poetycki@zawszewarto.pl

BIULETYN FUNDACJI „ZAWSZE WARTO”

Strona internetowa Fundacji „Zawsze Warto” (www.zawszewarto.pl) rok po roku mówi o historii Jesiennego Święta Poetów 
i corocznych wydarzeniach, które się weń wpisują. Samo Święto powstało jak supernowa – spontanicznie i nagle, ale zdecydowanie 
nie przejęło jej charakteru. Trwa. I mamy nadzieję – trwać będzie. 

Już w drugim roku trwania zaowocowało konkursem „Poetyckie Jaskółki”. Dziś Jaskółki są trzy – każdej patronuje wielka postać 
(Ewa Lipska, Wisława Szymborska, Wojciech Bonowicz, Paulina Dąbrowska-Dorożyńska, Jerzy Dmitruk. Młodzi twórcy pod takimi 
skrzydłami czują się absolutnie wyjątkowymi ludźmi!

Kolejny konkurs ogłoszony – czwarta Jaskółka wykluje się późną jesienią. 
Patronat? A i owszem – znów zacny – dwóch panów: Adam Zagajewski i Sebastian Kudas. 

PORA NA REMINISCENCJE…

Życzenie Zuzanna Klimas, l. 14



FUNDACJA „ZAWSZE WARTO” serdecznie zaprasza do udziału we wszystkich projektach szeroko rozumianej edukacji 
humanistycznej i społecznej. Szczególnie zapraszamy do udziału w niedzielnych Porankach Muzycznych, Muzycznej Akademii 
Malucha oraz Herbaciarni Naukowej.

Fundacja „Zawsze Warto”   |   Kraków, ul. Radziwiłłowska 23/8
www.zawszewarto.pl   |   tel. 12 422 05 79   |   biuro@zawszewarto.pl

Podobny był rok trzeci. Tylko Jaskółka zmieniła barwę – była 
czerwona. 

2017

LEKCJA GEOMETRII

Pędzel Picasso był chyba kwadratowy –
Na żadnym obrazie nie znajdę kwadratowej głowy.
Pełno jest za to trójkątnych uszu,
Jest stół z pustynią zamiast obrusu.
Są walce, sześciany, stożki i romby,
Geometrycznych kwiatów klomby.
Chyba to wszystko malował patykiem!
Może chciał zostać geometrykiem?

Tadeusz Szumiec, l. 10

DZIEWCZYNA Z ZIELONYMI OCZAMI

Halinie Poświatowskiej
Przyszła na skrzydłach słowa
Dziewczyna z oczami zielonymi jak szmaragd
Potrafiła zatrzymać czas
Napisanym listem i wierszem
Jej usta pamiętały co to pocałunek
Dziewczyna z rękami
Jak z angielskiej porcelany
Łagodziła przestrzeń
Książką
I zachwytem nad polnym kwiatkiem
Cieszyła się każdym oddechem
Choć on bolał
Dziewczyna poważna
Wypełniona lękiem i chęcią życia
Stłukło się jej serce

Maciej Henryk Modzelewski, l. 17,5

Jaskółka niebieska, czyli kolejna, doczekała 
się gali. Wystąpili przed Laureatami 
z  niezwykłym koncertem ci, którzy czują 
poezję i – choć od pisania na razie stronią 
– potrafią ją pięknie zagrać czy wyśpiewać. 

2018

Jesień artystów 2018 

Nastała polska złota jesień, 
Artystyczny budzi się duch. 
Pracowity październik i wrzesień, 
A na rynku jak w ulu ruch. 

Bohema z przeszłości i nowa – 
Każdy zaprezentować się chce, 
Akcja w samym sercu Krakowa, 
Najludniej na linii C-D. 
Jeden śmielszy od drugiego – 
Kompozytor, poeta, smok 
Nie ukrywa talentu najmniejszego, 
Kolejny popis za rok.

Zofia Ogonowska, l. 11

Kim jestem

Słońcem – codziennie staram się świecić swą radością i ogrzewać
ludzkie dusze
Pudełkiem kredek – Świat koloruję wieloma barwami
Budowlańcem – buduję w ludziach nadzieję
Ogrodniczką – podlewam miłością moich bliskich
Księżniczką – mam własny skarbiec wspomnień z wakacji
Jestem:
Kamienicą – mieszkają we mnie marzenia
Lodami – czasem roztapiam się ze złości
Porcelaną – jestem bardzo delikatna
Butami – nosi mnie fantazja
Koniem – jestem wolna i mogę biec gdzie chcę
Kluczem – otwieram drzwi do wspaniałych przygód
Ciastkiem – kruszę się, gdy ktoś mnie zrani
Oceanem – w mych głębiach kryją się niesamowite rzeczy
Jestem sobą.

Helena Schoen-Żmija, l. 14

***

a to ci cebula
okrągła, złocista

kula
w język szczypie

łzy wyciska
choć złocista
niechęć budzi

zanim utonie w zupie
a w zupie ona

królową
CEBULICZNOŚCI

Karol Wnęk, l. 11

Jak będzie w tym roku? W jaki kolor 
przyoblecze się Jaskółka? Co będzie 
towarzyszyć jej wejściu w świat? Zobaczymy 
za kilka miesięcy. 

KONKURS TRWA!

Partner:

Kot w pustym mieszkaniu 
Maciej Doening, l. 15

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu – jeszcze jest czas!


