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Serdecznie podziękowania dla 

Pani Danuty Grechutowej 
za

za zgodę na tak piękny patronat 

poetycki i plastyczny 

dla 

VI edycji Poetyckich Jaskółek
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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

Tomik 5  patron poetycki: Bronisław Maj 
patron graficzny: Krzysztof Sławomir Król
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LAUREACI
VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu

Poetyckie Jaskółki

w kategorii wiersz (alfabetycznie)

– Róża Hull

– Filip Jurek

– Kacper Jurek

– Maciej Jurek

– Dominika Komala-Wójcik

– Magdalena Kozaczewska

– Katarzyna Magnuska

– Maksymilian Migda

– Aleksandra Obratyńska

– Anna Rudzka

– Jakub Rzepecki

– Helena Schoen-Żmija

– Kamil Szymański
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LAUREACI
VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu

Poetyckie Jaskółki

w kategorii praca plastyczna (alfabetycznie)

– Amelia Doniec

– Katarzyna Magnuska

– Aleksandra Surowiec
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Laureaci

Amelia Doniec
uczennica POSM II stopnia im. F. Chopina w Krakowie

praca plastyczna pt.
Wiosna, ach to Ty!
(s. 23)
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Laureaci – III miejsce

Róża Hull
uczennica POSM II stopnia im. F. Chopina w Krakowie

wiersze pt.
Ona (s. 24)
Burza (s. 25) Ona

Jedziemy.
Spokój.
Cisza.
I nagle zjawia się Ona.
Z ciemności wyskoczyła wprost na maskę.
Brązowo-złote Bóstwo 
w locie spoglądające na mnie jednym okiem.
[...]

Ma 15 lat, gra na saksofonie i jest harcerką.
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Laureaci

Filip Jurek
uczeń Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim

wiersz pt.
Dom (s. 15)

Dom to mama, 
Która krząta się od rana,
Zapach tostów na śniadanie 
I wieczorne grzybobranie. 
Dom to także uścisk taty, 
Wspólne mecze, gry, zabawy, 
Ciepły koc i czekolada 
I kociaczek na kolanach.
[...]

Ma 10 lat. Kocha zwierzęta. Interesuje się sportem i lubi czytać. 
Trenuje narciarstwo i pływanie. Jego ulubionym przedmiotem szkolnym 
jest matematyka. Wolny czas spędza z układankami logicznymi.
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Laureaci – II miejsce ex aequo

Kacper Jurek
uczeń Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim

wiersze pt.
Próżnia (s. 26)
Zmrok (s. 27)

Próżnia

Cisza. Bezkresna i obezwładniająca.
Jak próżnia. Kap kap... Kap kap… Kap kap... 
Puls szeleszczącego deszczu wybija rytm 
o zardzewiały parapet mojego okna. 
Jakby prosił, by mu otworzyć łaskawie 
i by się troszeczkę ogrzał.
[...]

Ma 12 lat. Kibicuje polskim piłkarzom i skoczkom narciarskim. 
Jego pasją jest narciarstwo. Świetnie pływa. Interesuje się 
muzyką i historią. Lubi śpiewać.
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Laureaci

Maciej Jurek
uczeń Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim

wiersz pt.
Anons (s. 42)

Przeczytawszy razu pewnego w gazecie 
anons prześmieszny, lecz kpić nie wypada, 
zaśmiałem się w duchu: „Rety, litości! 
Cóż waćpan piszesz?! Cóż waćpan gadasz?!”

Bzdury i tyle! Talerz głupoty! 
Nie pierwsze to zresztą koty za płoty,
bo przecież nie dalej, jak dnia wczorajszego 
czytałem inny anons tamtego.
[...]

Ma 14 lat. Uwielbia sport, zwłaszcza narciarstwo, 
pływanie i piłkę nożną. Fascynuje go fizyka. 
W przyszłości chciałby zostać architektem.
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Laureaci – I miejsce

Dominika Komala-Wójcik
uczennica Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie

wiersze pt.
Wszystko 
     co najważniejsze (s. 16)
Przerwa na życie (s. 18)

Wszystko co najważniejsze

Wczoraj w nocy płakałam 
nad losem – ucznia.
Kartkówki, sprawdziany, pytania…
Jesteś taki, owaki – 
ocena za oceną.
Ciasny jest gorset wymagań. 
Zrób tak, zrób siak, źle, dobrze.
Nie umiesz?
Przecież to dziecinnie łatwe!
[...]

Jestem Dominika. 
[...] Lubię też pisać wiersze, krótkie bajki lub opowiadania. To umila mi 
trochę monotonny dzień pełen obowiązków szkolnych. Lubię robić zdjęcia. 
Każdego dnia robię zdjęcie zachodu słońca. Mam ich już bardzo dużo, 
ale nie zdarzyły się jednakowe. To tak jak z ludźmi, których spotykam na 
mojej drodze. Wydają się tacy sami, a jednak każdego dnia jakby troszkę 
inni. Tak jak ja sama…
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Laureaci

Magdalena Kozaczewska
uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie

wiersz pt.
Opowieść o Powierniku  
     Pierścienia (s. 32) Obudź się, Frodo, mały hobbicie

Przed Tobą jeszcze droga daleka
Nie wiesz wszak wcale, biedny Bagginsie,
Co Cię w odmętach Mordoru czeka

Nosisz na sobie tak wielkie brzemię
Za ciężkie na Twe zbyt wątłe siły
I iść wciąż musisz prosto przed siebie
oby złe siły Cię nie zniszczyły
[...]

Interesuję się sportem, zwłaszcza skokami narciarskimi 
i wszystkim, co z nimi związane (kibicuję kadrze Słowenii:)). 
Bardzo lubię pisać – na razie dla siebie – artykuły o bieżących 
konkursach skoków i analizować wyniki. Oprócz tego lubię 
czytać i grać w planszówki. Bardzo chciałabym podróżować  
po Europie (moje marzenia to Estonia i Słowenia).
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Laureaci

Katarzyna Magnuska
uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

wiersz pt.
W głębokiej bezpostaci mojego wnętrza (s. 28)
praca plastyczna pt.
Nieboskłon (s. 19)

Gdzieś w głębokiej bezpostaci mojego 
wnętrza 
Panuje chłód 
Panuje głód 
Gdzieś na dnie mojego przeklęcia 
Kryje się cud 
W potokach wód 
[...]

Żyję w chaosie, z którego, od czasu do czasu, 
coś się wyłania. 
Ten chaos żyje wokół mnie i staram się,  
od czasu do czasu, nie dać mu się pochłonąć.
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Laureaci

Maksymilian Migda
uczeń Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie

wiersz pt.
Jesień (s. 41)

Idzie jesień uśmiechnięta.
Słońcem wita jak wróżbita.
Kiedy czasem się zezłości, 
to i deszczem nas ugości.

Kosz kasztanów już nam niesie 
i przywitać chce nas w lesie. 
Grzyby z nami chce pozbierać, 
ukołysać do snu drzewa.
[...]

Mam 12 lat i w przyszłości chciałbym zostać 
informatykiem lub lekarzem. Moim ulubionym 
przedmiotem jest matematyka. W wolnych chwilach 
lubię czytać książki i grać na pianinie. Przyjemność 
sprawia mi również wymyślanie opowiadań.
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Laureaci

Aleksandra Obratańska
uczennica Szkoły Podstawowej w Witeradowie

wiersz pt.
Łąkowe rozmyślania
(s. 22)

Niebo błękitne i chmur nie widać.
Za krzewami pachnącego bzu
Dostrzec można łąkę  jak ze snu.
Zapracowane pszczoły pyłek zbierają,
Lecą do ula i miód wyrabiają.
Gdzieś tam daleko dzięcioł w korę stuka,
Ruda wiewiórka orzeszków szuka.
[...]

Artystyczna, dwunastoletnia dusza...  
Interesuje się malarstwem, rysunkiem, pisze wiersze, ale także 
kocha muzykę – zwłaszcza poważną. Dlatego też od roku uczy się 
grać na pianinie (Bach, Bethoven) i próbuje gry na ukulele.
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Laureaci

Anna Rudzka
uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu

wiersze pt.
O nadziei (s. 39)
(Nie)zapomniana dusza (s. 40)

O nadziei

Żyję nadzieją, bo trzyma mnie przy życiu.
Tylko ona chęć do istnienia w sercu rozpala.
Jutro będzie inne, lepsze – ciągle szepce mi do ucha.
A ja wciąż jej wierzę i ufam, bo to w końcu ona żywot 
w sercu umilała.
[...]

Jestem Ania – marzycielka ciągle bujająca w obłokach 
i osoba, która czuje potrzebę „wylewania” natłoku 
myśli na kartki. Kocham słuchać muzykę i zatracać 
się bez reszty w książkowym świecie. Dużo się śmieję  
i patrzę w przyszłość przez różowe okulary.
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Laureaci – II miejsce ex aequo

Jakub Rzepecki
uczeń Prywatnej OSM I st. Inspiracja w Krakowie

wiersz pt.
Szkolne zmartwienia nastolatka (s. 20)

Od sześciu lat uczy się grać na fortepianie, śpiewa też w Chórze 
Chłopięcym Filharmonii Krakowskiej. Zimą jeździ na nartach 
zjazdowych i biegowych, latem na rolkach i rowerze, a cały rok 
trenuje karate. Lubi się uczyć, zwłaszcza historii, matematyki 
i języków obcych - biegle posługuje się angielskim, teraz uczy się 
hiszpańskiego. Wielbiciel książek przygodowych, średniowiecza, 
mitologii i gorącej czekolady!

Ja już jestem nastolatek!
Mam już jedenaście latek!
Chciałbym na komórce siedzieć, 
a tu trzeba tyle wiedzieć…
Czym czasownik jest, czym biernik?
Co wymyślił pan Kopernik?
Czemu woda się gotuje?
Jak się w hucie stal hartuje?
[...]



Organizator                 Sponsor projektu

Laureaci

Helena Schoen-Żmija
uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

wiersze pt.
Dwa tysiące dwudziesty (s. 35)
Herbata (s. 36)
*** (s. 38)

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.

Herbata

Parzę herbatę
W niewielkim jak świat kubku
Zaokrąglonym – od brzegu do brzegu
Z oknami na dwie strony
– tam gdzie pijam ja
I tam, gdzie kiedyś odbiły się twoje usta
[...]
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Laureaci

Aleksandra Surowiec
uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

praca plastyczna pt.
Dni których nie znamy
(s. 30)

Mam na imię Ola, jedną z moich pasji jest rysunek. 
Zaczęłam ćwiczyć rysowanie od rysowania kucyków pony, 
potem przyszły postacie zwierząt, ludzi… 
W ten sposób narodziła się moja pasja. 
Oprócz tego interesuję się tańcem współczesnym, pływaniem; 
w wolnym czasie słucham muzyki i czytam mangę.
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Laureaci

Kamil Szymański
uczeń Szkoły Podstawowej nr 98 w Krakowie

wiersz pt.
Niepewność (s. 31)

W ciszy poranka przyszła niespodzianie
Przez okno wdarła się nieproszona
Zmieniła mego świata odczuwanie
Przynosząc rześki chłód onieśmielenia.
Jesień, jesień, czy to Ty?
[...]

Wolny czas najchętniej spędzam, grając w piłkę nożną, 
jeżdżąc na rowerze, a zimą na nartach.
Często również fotografuję, a ulubioną moją modelką jest 
kotka Chanel.
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Jeszcze raz gratulujemy 
Laureatom! 
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Już dziś zapraszamy Was wszystkich do udziału 
w VII edycji konkursu Poetyckie Jaskółki. 

Śledźcie informacje na stronie Fundacji!

www.zawszewarto.pl


