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Serdecznie podziękowania dla 

Pana Bronisława Maja, 
poetyckiego patrona piątej edycji 

Poetyckich Jaskółek
oraz

Pana Krzysztofa Sławomira Króla 

– patrona graficznego
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Poprzednim edycjom Poetyckich Jaskółek towarzyszyli:

Tomik 1  patron poetycki: Ewa Lipska

Tomik 2  patron poetycki: Wisława Szymborska 
patron graficzny: Paulina Dąbrowska-Dorożyńska

Tomik 3  patron poetycki: Wojciech Bonowicz 
patron graficzny: Jerzy Dmitruk

Tomik 4  patron poetycki: Adam Zagajewski 
patron graficzny: Sebastian Kudas
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LAUREACI
V edycji Ogólnopolskiego Konkursu

Poetyckie Jaskółki

w kategorii wiersz (alfabetycznie)

– Maja Badzińska

– Hubert Biłka

– Agnieszka Choczewska

– Julia Dyl

– Filip Grandys

– Martyna Łukasik

– Aleksandra Pawlikowska

– Małgorzata Podlecka

– Jakub Rzepecki

– Helena Schoen-Żmija

– Julia Słupek

– Aleksandra Smus

– Justyna Szymańska

– Martyna Tutaj

– Julia Wójcik

– Karol Wylegała
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LAUREACI
V edycji Ogólnopolskiego Konkursu

Poetyckie Jaskółki

w kategorii praca plastyczna (alfabetycznie)

– Lilianna Bednarz

– Zuzanna Bocheńska

– Weronika Istuszkina

– Alicja Kasprzyk

– Małgorzata Mazurek

– Anna Odrobina

– Natalia Osadnik

– Zofia Pacura

– Julia Słupek

– Martyna Soczek

– Róża Stolarczyk

– Emilia Żak
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Laureaci

Maja Badzińska
uczennica X Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

wiersz pt.
Straceńcze losu
(s. 35)

Od dziecka interesuję się kulturą i tańcem ludowym. 
Należę do zespołu folklorystycznego, z którym zdobywamy 
liczne nagrody na konkursach, festiwalach i przeglądach 
artystycznych.

Straceńcze losu
Więźniu otwartej klatki
Po co Ci skrzydła
Skoro od lat nie smakowałeś chmur
[...]
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Laureaci

Lilianna Bednarz
uczennica Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie

praca plastyczna pt.
Bieszczadzkie zauroczenia
(s. 50)



Organizator       Sponsor projektu

Laureaci

Hubert Biłka
uczeń Szkoły Podstawowej nr 151 w Krakowie

wiersz pt.
Świat fantazji
(s. 48)

Zastukaj w głowę
A pojawi się myśl
Tak mądra
Jak oczy sowy
[...]Nazywam się Hubert Biłka i jestem uczniem klasy szóstej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 w Krakowie. 
Interesuje się sportem, muzyką, literaturą oraz zabytkami. 
Lubię pomagać innym i angażować się w różne działania w szkole 
i poza nią.
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Laureaci

Zuzanna Bocheńska
uczennica Szkoły Podstawowej nr 151 w Krakowie

praca plastyczna pt.
Egoizm ...
(s. 33)

Interesuję się rysowaniem oraz pisaniem książek. Wiele czytam. 
Lubię zajmować się zwierzętami, więc w przyszłości chciałabym pójść 
drogą weterynarii.
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Laureaci – I miejsce ex aequo

Agnieszka Choczewska
uczennica Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr 
Augustianek w Krakowie

wiersze pt.
Pustka (s. 25)
*** [Zgubiłem] (s. 26)

Zgubiłem miłość
Chyba wypadła mi
z kieszeni
gdzieś między
kwiaciarnią
a mieszkaniem
[...]

Interesuję się wieloma rzeczami: od sportu (kobiecej piłki nożnej 
i rolkarstwa), przez muzykę (sama gram na gitarze) aż po książki 
i poezję, ale chyba nic nie sprawia mi większej radości niż nowy model 
Lego Technic do złożenia. Co do sukcesów... na nie jeszcze przyjdzie 
pora (oby zaczynając od tego).
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Laureaci

Julia Dyl
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie

wiersz pt.
Jesienne wersy
(s. 51)

Zielony
Rymów mocno się trzyma.
W figlarnym rytmie
Strzela oczyma.
[...]
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Laureaci – Wyróżnienie ex aequo

Filip Grandys
uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Olkuszu

wiersz pt.
Wizyta u lekarza
(s. 40)

Wpada krowa do lekarza.
Lekarz wzywa ochroniarza:
„Proszę do mnie, mam kłopoty!
Kozom zebrało się na psoty!”
[...]Interesuję się wędkarstwem, grami komputerowymi, a także 

grą w piłkę nożną – kilka  lat temu zdobyłem nagrodę za 
najpiękniejszą bramkę roku.
Lubię czytać zabawne książki, ale jestem też fanem seriali 
fantastycznych.
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Laureaci

Weronika Istuszkina
uczennica Szkoły Podstawowej nr 151 w Krakowie

praca plastyczna pt.
Nie zjadajmy się
(s. 44)

Jestem Weronika i mam 12 lat. Jestem zainteresowana japońską 
kulturą (anime, manga itd.). Lubię grać w siatkówkę podczas 
weekendów oraz chodzę na szkolne zajęcia z siatkówki.
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Laureaci

Alicja Kasprzyk
uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Olkuszu

praca plastyczna pt.
Przyjaciel – to skarb
(s. 24)

Mam na imię Ala. Interesuję się tańcem i śpiewem. W wolnych chwilach 
uczęszczam do szkolnego chórku, z którym między innymi zajęliśmy 
3 miejsce w konkursie „Kolęd i Pastorałek”. Lubię również malować, 
zajęłam I miejsce w konkursie plastycznym „Życie i twórczość Fryderyka 
Chopina”.
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Laureaci

Martyna Łukasik
uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu

wiersz pt.
Aniele mój
(s. 23)

Dziękuję, Aniele, że przy mnie stoisz
i że nigdy niczego się nie boisz.
Że mnie podnosisz z bólu, cierpienia 
i kładziesz spać na do widzenia.
[...]

Najbardziej interesuję się muzyką, czasami piszę własne 
piosenki. Należałam do zespołu szkolnego, w którym 
śpiewałam. Reprezentowałam szkołę w  wielu konkursach 
muzycznych. Lubię czytać poezję i pisać wiersze. Moim 
ulubionym sportem jest jazda na nartach i rowerze.
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Laureaci

Małgorzata Mazurek
uczennica XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

prace plastyczne pt.
Prawda
(s. 30)
Bestialstwo
(s. 34)

Moją pasją jest szeroko pojęta sztuka. Uwielbiam tworzyć obrazy i 
portrety różnymi technikami. Moje zainteresowania sięgają także do 
czytania beletrystyki.
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Laureaci

Anna Odrobina
uczennica Szkoły Podstawowej nr 98 w Krakowie

praca plastyczna pt.
Muszka
(s. 41)

Mam 10 lat i chodzę do 5 klasy szkoły podstawowej. Moją pasją 
jest akrobatyka i ruch pod różnymi postaciami np. taniec, jazda 
na deskorolce, rolkach, łyżwach, chodziłam także na zajęcia  
ju-jitsu. Ćwiczenia fizyczne pozwalają mi pozbyć się nadmiaru energii 
i pomagają skupić na innych, ważnych sprawach np. nauce :-)
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Laureaci

Natalia Osadnik
uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

praca plastyczna pt.
A klon się kłania przy drodze
(s. 49)

Od zawsze interesowałam się rysowaniem i pracami plastycznymi robieniem, 
a ostatnio też zaczęłam pisać opowiadania. Moje opowiadanie „Opowieści 
Podgórza” zostało umieszczone w tomiku bajek podgórskich wydanym przez BIS. 
Lubię też czytać książki i oglądać animowane seriale, czyli ogólnie poznawać 
historie stworzone przez innych na różne sposoby – czy to przez komiksy, czy np 
minecraftowy roleplay, i mogę o nich rozmawiać lub słuchać godzinami. Więc 
jeśli samemu wymyślasz jakąś historię to nie bój się do mnie podejść, bo chętnie 
jej wysłucham i może ci pomogę w rozwinięciu jej ;)
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Laureaci

Zofia Pacura
uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku

praca plastyczna pt.
W dżungli współczesnego świata
(s. 27)

Lubię czytać książki, szczególnie literaturę współczesną. 
Czasami sama też coś piszę. Od lat interesuję się rysowaniem 
i muzyką. Jestem absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w klasie fortepianu.
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Laureaci

Aleksandra Pawlikowska
uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu

wiersz pt.
Zakochanie
(s. 31) Puk, puk zapukało

Do serca się włamało
Drzwi wyrwało
Bałagan zostawiło
Trochę się pośmiało
Ze mnie zadrwiło
Potem przytuliło
Po czym zniknęło
[...]

Pisanie, tuż obok komponowania, było od zawsze moją pasją. 
Od kiedy pamiętam, wszystkie przeżycia musiałam wylewać 
na papier i nadawać im nowy kształt. Poezja i muzyka są 
nieodłącznymi elementami mojego życia.
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Laureaci – I miejsce ex aequo

Małgorzata Podlecka
uczennica Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie

wiersze pt.
Desmios (s. 13)
Neurospasto (s. 14)
Deomai (s. 15)

modlę się

żeby żyli
żeby walczyli
żeby nienawidzili
żeby zabijali
[...]

Jestem cosplayerem oraz interesuję się modą historyczną.
Trenuję szermierkę i łucznictwo japońskie, bardzo lubię taniec.
Fascynuje mnie kultura krajów Dalekiego Wschodu, jak również 
sztuka parzenia kawy.



Organizator       Sponsor projektu

Laureaci

Jakub Rzepecki
uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 Inspiracja w Krakowie

wiersz pt.
Jesienne porządki
(s. 52)

Idzie jesień poprzez chmury,
napotkała wielkie góry.
Myśli sobie: Co tu zrobię?
Teraz tu pomieszkam sobie!
[...]

Od pięciu lat uczę się grać na fortepianie, uwielbiam też 
śpiewać. Zimą jeżdżę na nartach zjazdowych i biegowych, 
latem pływam żaglówką i jeżdżę na rowerze, a cały rok 
trenuję karate, gram w planszówki i czytam komiksy. Lubię 
się uczyć, zwłaszcza historii, matematyki i języków obcych - 
znam już angielski, a teraz uczę się hiszpańskiego.
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Laureaci – II miejsce ex aequo

Helena Schoen-Żmija
uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

wiersze pt.
Kamień (s. 36)
Niepodległa (s. 38)

Ja. Lubię codzienność;
Szary świat, który niczym mnie nie zaskakuje.
Bardzo wygodnie jest czasem zerknąć przez okno, 
by ujrzeć zataczającą się nudę.
[...]

Mimo że na co dzień uczęszcza do klasy matematyczno-
chemicznej, to interesuje ją również muzyka, sztuka, prawo i jak 
widać pisanie ;). Bardzo lubi udzielać się społecznie – ostatni 
projekt, który współtworzyła w ramach olimpiady „Zwolnieni 
z Teorii”, uzyskał zasięg ok. 200 000 odbiorców i został 
wyróżniony nagrodą Złotego Wilka za najlepszą kampanię 
społeczną w Polsce.
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Laureaci – II miejsce ex aequo

Julia Słupek
uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

wiersz pt.
Dom zły (s. 45)
praca plastyczna pt.
5 na deser
(s. 43)

Stojąc na rozdrożu nie potrafiłam wybrać jednej drogi, 
więc poszłam obiema. No i teraz jestem na etapie takiego 
dziwnego niemożliwego szpagatu, gdzie nie dam rady ruszyć 
się ani wte ani wewte. Taka zawiła metafora maturzysty 
zdającego na ASP.

W złym domu nie nauczono mnie
Posłuszeństwa,
W złym domu nie nauczono mnie
Wiary,
W złym domu nie nauczono mnie 
Nienawiści do kłamstwa.
[...]
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Laureaci – Wyróżnienie ex aequo

Aleksandra Smus
uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

wiersze:
*** (s. 28)
Zbrodnia doskonała (s. 29)

To na tym łóżku
miała miejsce piękna zbrodnia.
Pomiędzy poematami,
które twe usta zostawiały na moim ciele,
a obrazami
malowanymi opuszkami palców.
[...]

Mam wiele pasji, z których główne to sztuka (w szczególności 
teatr, w którym udzielam się od dziecka) i nauki ścisłe – 
faworytką jest biologia. Pisanie to moja ulubiona forma 
autoekspresji, uwielbiam wolność, jaką daje tworzenie. 
Gdy tylko mogę, odpoczywam na łonie natury i podróżuję.
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Laureaci

Martyna Soczek
uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach

praca plastyczna pt.
Odnajdę siebie
(s. 17)

Odkąd pamiętam, moją pasją była sztuka. Brałam udział we 
wszystkich konkursach plastycznych, jakie wpadły mi w ręce.
Kocham również śpiewać. Ta nasza cecha rodzinna.
Interesuje mnie manicure oraz make-up.
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Laureaci

Róża Stolarczyk
uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Olkuszu

praca plastyczna pt.
Szczęście uskrzydla
(s. 46)
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Laureaci – Wyróżnienie ex aequo

Justyna Szymańska
uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

wiersz pt.
Neuronów intymne rozmowy
(s. 42)

W głąb umysłu, gdzieś w otchłaniach,
Takie słychać rozważania,
Prowadzone przez neurony,
Których w mózgu jest miliony.
Coś ty taki smutny bracie?
– Spytał Bolesława Maciej.
[...]

Wolny czas najchętniej spędzam wśród koni – moją pasją jest 
jazda konna. W wolnych chwilach lubię również obserwować 
przyrodę i za pomocą aparatu fotograficznego zatrzymywać w 
kadrze jej niepowtarzalność.
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Laureaci

Martyna Tutaj
uczennica XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie

wiersze pt.
[Pamiętasz różę, którą od Ciebie dostałam...] (s. 16)
Ostatni spacer (s. 18)

Wiem, że to nasz ostatni wspólny spacer.
Wiem, jak było Ci ciężko.
Wiem, że teraz, po naszym rozstaniu czujesz się znacznie lepiej.
Mam nadzieję, że wiesz, że mimo wszystko Cię kocham.
Mam nadzieję, że wiesz, że chciałam Cię wspierać.
[...]

Moją pasją jest taniec, interesuję się k-popem, 
a w wolnym czasie piszę.
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Laureaci – Wyróżnienie ex aequo

Julia Wójcik
uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku

wiersz pt.
Mo(ty)le
(s. 32)

Ludzie są jak mole;
obojętne, małe, samotne 
to ty 
w środku mnie 
sprawiasz, że jestem motylem 
pełnym szczęścia, piękna, nadziei
[...]

Interesuję się aktorstwem, należę do Szkolnego Koła 
Teatralnego Misz-Masz. Czterokrotnie reprezentowałam, wraz 
z sześcioosobowym zespołem, nasze miasto na ogólnopolskim finale 
Międzynarodowego Projektu „Odyseja Umysłu”. 
Odnajduję spokój, gdy maluję i … piszę wiersze :-)



Organizator       Sponsor projektu

Laureaci

Karol Wylegała
uczeń Szkoły Podstawowej nr 151 w Krakowie

wiersz pt.
Szukam wiersza
(s. 47)

Szukam w głowie mojego wiersza,
nigdzie go nie ma.
Zamykam oczy,
nie widzę go.
Krzyczę!
Nie słyszę go.
Tracę nadzieję.
[...]
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Laureaci

Emilia Żak
uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Olkuszu

praca plastyczna pt.
Głębia duszy
(s. 22)

Moją pasją jest rysowanie portretów i martwej natury. 
Od 9 miesięcy moim hobby jest oglądanie anime 
i czytanie mang.
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Jeszcze raz gratulujemy Laureatom! 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, 

zapraszamy do kolejnej edycji i… życzymy wygranej.

Wielkie ukłony dla Jury, 
które wiele godzin spędziło nad Waszymi pracami, 

pozostaje pod wrażeniem kreatywności i siły wyrazu i… 
zawsze będzie miało cień niepewności. 

Bo taka jest poezja…
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Już dziś zapraszamy Was wszystkich do udziału 
w VI edycji konkursu Poetyckie Jaskółki. 

Śledźcie informacje na stronie Fundacji!

www.zawszewarto.pl


