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Poezję -
tylko co to takiego poezja

Niejedna chwiejna odpowiedź
na to pytanie już padła

A ja nie wiem i nie wiem 
i trzymam się tego

jak zbawiennej poręczy
 
 

- Wisława Szymborska, "Niektórzy lubią poezję"



Wstęp
 
 
 

Niniejsza broszura zawiera zbiór wierszy utworzonych przez
uczennice Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana
Lipskiego w Osuchowie pod przewodnictwem polonistki
Dominiki Jankowskiej. 
Jest to już druga edycja "Lekcji poezji", dlatego
chcielibyśmy, aby twórczość uczniów naszej szkoły została
dostrzeżona i doceniona w szerszych kręgach czytelników.
 
Lekcja poezji powstała dzięki współpracy z Miejską
Biblioteką Publiczną w Mszczonowie - Filią w Osuchowie. 
 
Egzemplarze tejże antologii będą dostępne w placówce
bibliotecznej w Osuchowie oraz w bibliotece szkolnej.

Osuchów 2019
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Julia Chojecka
 
 
 
 

Uwielbiam czytać książki o tematyce
fantasy. Przenoszą mnie w inny świat,

który tak mnie fascynuje



„Biało-czarna anomalia”
 
 

Ciemność
Bezkresna ciemność

Otacza mnie ze wszystkich stron
Wędrowałam, szukałam

Znalazłam
Światło na końcu tunelu

Tak różne od mojego
W ciemności nic nie widać

Spoglądam na siebie
Cała w czerni

Ogon
Długi aż do ziemi
Te rogi wystające

Diabeł - jak się patrzy!
Wtedy ujrzałam go

Anioł unoszący się nad ziemią
Choć czysty urzekł mnie do głębi

Tylko
Ta przepaść dzieli mnie

Od tamtej krainy
Tylko krok

Lecz spaść można
A temu co spadnie
Wróżą zatracenie
Spróbować muszę
Już się zbliżam

Gdy słyszę "Stój!"To on
 
 



To Anioł
Przemówił do mnie

"Nie możesz
Jak przejdziesz

Zaburzysz równowagę"
Smutek było czuć w jego głosie, ale

Nie patrzył na mnie obojętnie
"Ty przejdziesz tu”

Jak mówił tak i zrobiłam
Przyszłam

Początkowo jakby obawiał się mnie
Lecz został tu ze mną

Na obrzeżach
Wiedziałam, że nie potrwa to długo

W końcu mnie znaleźli
Nic już nie widziałam

Nic nie czułam
To był koniec



„Świadomość bycia kochanym"
 
 

Słyszę, choć nie rozróżniam słów
Widzę, choć wszystko jest zamazane

Mówię, choć z moich ust wydostaje się jedynie bełkot
Ruszam ręką, choć nie kontroluję odruchów

Ktoś, ktoś bardzo ważny jest przy mnie
To ona,

Zawsze jest blisko gdy jej potrzebuję,
Zna mnie lepiej niż ja sam

Nagły ból przeszył moje ciało,
Dzieci nie powinny umierać przed rodzicami,

A jednak
Nie płacz już mamo,
Teraz jest dobrze...

Jest dobrze



Agnieszka Lenard
 
 
 

Lubię używać wyobraźni, bo tylko ona
pozwala uciec od „prawdziwego” świata



„Paczuszka z kartonu”
 
 

Gdybym mógł pocztą się wysłać...
W paczce, jak zwykłą rzecz...

To mógłbym zwiedzić tyle miejsc!
I mógłbym je wszystkie pokochać...
Najpierw bym się do Chin wysłał!

By zobaczyć, czy ludzie tam są naprawdę niscy!
Zazdrościliby mi moi bliscy...
A ja bym się z niskich śmiał!

Potem mym celem byłby Watykan!
I na Papieża bym patrzył!

Chwilkę bym sobie pożył w tej ciszy.
A następnie zwiedziłbym Stany!

I tym sposobem,
Paczuszką z kartonu,

Przedostawałbym się z rejonu do rejonu.
Lecz niestety mogę tylko lecieć samolotem lub płynąć

promem...
 

Tylko przez kurierów takie podróże nie są możliwe!
Bo ich stosunki z paczkami są mało pieszczotliwie...



„Poezja - depresja”
 
 

Za oknem widzisz słońce,
kwiaty piękne, kolorowe, pachnące…

Ja widzę chmury burzowe i szare.
Gdy na nie patrzę to zazwyczaj płaczę…

 
Kiedy piszesz wiersz, myślisz jakie wybrać masz słowa,

by najpiękniejsza była tak zwana „poetycka mowa”.
Ja słowa ubieram w najwspanialsze tekstury… 

Lecz to jedynie zwyczajne bzdury.
 

Och, ależ się nie martw!
To co na papierze, to tylko poezja!

To co w mej duszy, to poezja - depresja!



Patrycja Nalej
 
 

Interesuję się pisarstwem i poezją.
Moim ulubionym zajęciem jest

tworzenie wyimaginowanych światów 
i bohaterów, których losy dzieją się 

na kartach mojego zeszytu



„W drodze do marzeń”
 
 

Idę przed siebie. We mnie zatopiono
Szum liści lipy, szelest wysuszonej trawy
Niesforne pierzaste obłoki wędrują w dal

To wiatr je pcha - polski wiatr.
 

Niebieskie niebo nad polską ulicą
Gasnące słońce, a przed nim ja

Oświetla moją twarz
I myślę, że chyba śnię

 
Zapadło milczenie, nic nie słychać

Wzrok wytężam, nadsłuchuję, czy ktokolwiek
Szukał tego samego z równie mocnym utęsknieniem…

 
Zza zamkniętych powiek

Czuję ciepło
Wpływa we mnie i rozpływa

Srebrzystych marzeń spełnienie
I idę przed siebie



„Chrystus”
 
 

Złote serce Jego
Chcące tylko dobra

Duszę jak łza ma czystą
I obdarowuje miłą myślą

Wszelkiego dnia smutnego
Kiedy uśmiechu brakuje u każdego

 
On troski uspokaja nocą

Sprawiając iż myśli się złocą
Na policzku dłoń położy

Wnet poszarpane serce złoży
W swych poczynaniach nie zaprzestanie
Dla Niego zawsze jesteś wart najwięcej

 
Więc chwyć dłoń

Gotową zgnieść plugawe zło
Lub oczyścić je podmuchem wiatru

O tak, tego i mi trzeba!
Ugryźć choć kęs dobroci tego chleba



Paulina Siedlecka
 
 
 

Uwielbiam poezję. Przenosi mnie w inny
świat, pozwala odkryć piękno natury



„Sekrety wyobraźni”
 
 

Oto niebo pełne chmur
I wiatr niosący historię snów

Każdy z nich to sekret niespełniony
Który wiatrem łagodnym jest przepełniony

Wracając z krainy fantazji
Zerknęłam w przestworza wyobraźni
Dostrzegłam dziecko leżące na ziemi

Wpatrujące się w słońca jasnego strumienie
Niesforny wiatr przewracał obłoki

Tworząc historię prosto z gór wysokich
Widziałam lasy, góry i doliny

Spływające z gór potoki
I kręte ścieżki zawiłej drogi

Ludzi błądzących między decyzjami
I płaczące dzieci z niespełnionymi marzeniami



„W myślach”
 
 

Las to piękne zielone drzewa
Czasem się zdarzy niejaka ulewa

Dawne wspomnienia przyjdą podwojone
Powodując powrót marzeń

Radości chwile odwiedzą twą duszę
Tworząc listę nieskończonych podróży
W myślach odnajdziesz i ciszę i burzę



Klaudia Wojtyszczak
 
 

Uwielbiam dostrzegać piękno 
w otaczającym nas świecie. 

Staram się docenić każdą dobrą chwilę,
a z tych trudniejszych 

wyciągnąć właściwe lekcje



„Najważniejsze”
 
 

Tyle masz zmartwień
Na sen Ci godzin brakuje

Miłości nie zastąpisz banknotem
Tyle masz kłopotów

Nie ma na rozmowę minut
Miłości nie zastąpisz banknotem!

Tyle arcyważnych spraw....
 

Jeśli na miłość też Ci czasu brak
To ile, ile jesteś wart?

 
Tyle arcyważnych spraw

Nie ma na rozmowę minut
Tyle masz kłopotów

Na sen Ci godzin brakuje
Tyle masz zmartwień

 
Jeśli na kochanie Ci czasu brak
To serio, serio ile jesteś wart?

 
Więc odłóż, no odłóż pracę na potem
Bo miłości nie zastąpisz banknotem.

Nigdy.



„Zagadka”
 
 

Gdzie mama w kuchni gotuje? 
A tata wciąż leniuchuje?

 
Mój nie jest daleko 

I nie jest też nad rzeką.
Jest w niezwykłym miejscu. 

W malutkim.
W moim.
W sercu.

 
To nie tylko mury

- i nie mówię teraz bzdury.
... jest nim moja rodzina,

Bez niego mojego świata nie ma 
... po prostu nie ma.



Karolina Woźniak
 
 

Interesuję się głównie sztuką
malarstwa, poezją oraz muzyką, 

która przyczynia się do mojej
wewnętrznej motywacji. 

Uwielbiam spędzać czas z ludźmi 
i im pomagać



"Rozważanie"
 
 

Czasem się zastanawiam
Choć nie wiem czy to słuszne

Co to znaczy słowo
„Ciapuśne”

Czy to dźwięk dzwonków
W postaci kropel bębniących o szybę

Lub sposób pająków
Na szycie pajeczyn na niby

Czy może słowo
Niczym słodki cukierek

Nazwa batonika
Owiniętego w papierek

A może
„Ciapuśne”

To
Jakaś nazwa drzewa

A może…
Takiego słowa

Nie ma?



"Wspomnienia"
 
 

Pochowane na strychu w starej szafie
Próbują wydostać się z obrzydliwego zapomnienia

 
Zakurzone, stare, dawne, negatywne i pozytywne.

 
Lecz kiedy wreszcie wyrwią się z czarnego odrzucenia

Zostaną w głowie myśliciela.
 

Co chwilę odświeżane, przymierzane
Jak stare stroje

Z tym dziwnym zapachem nie do sprania.



Relacja z V Mazowieckiego Konkursu Poetyckiego 
im. Wojciecha Siemiona
autor: Klaudia Kowalska
 
V Mazowiecki Konkurs Poetycki im. Wojciecha Siemiona
W dniu 09.05.19r odbyła się wycieczka do Mszczonowskiego
Ośrodka Kultury na rozstrzygnięcie V Mazowieckiego Konkursu
Poetyckiego im. Wojciecha Siemiona. Wycieczka została
zorganizowana przez p. Dominikę Jankowską.
        Ze szkoły wyjechaliśmy o 9.15. Uroczystość rozpoczęła się
ok. 9.30 na sali kinowej. Po uroczystej przemowie 
p. Barbary Kasper - Siemion-prowadzącej uroczystość 
i organizatorki konkursu nastąpiło wyświetlenie dwóch
prezentacji-jednej na temat Wojciecha Siemiona, drugiej zaś 
o Unii Petrykowskiej. W następnej kolejności scenę "przejął" 
p. Józef Pless -autor dwóch książek o Wojciechu Siemionie.
Odczytał on wiersz i wspomnienie związane 
z patronem konkursu. Następnie na scenę weszły uczennice 
i zaśpiewały one piosenkę na pamiątkę wcześniej wspomnianego
już aktora i poety. Po tym występie nastąpiło odczytanie
nagrodzonych przez Jury wierszy, które zostały napisane przez
młodych poetów. Nagrodzone wiersze z  naszej szkoły należały
do:   1 miejsce-Patrycji Nalej z klasy VIII (kategoria II), Klaudii
Wojtyszczak z klasy VIII-3 miejsce (kategoria II), Julii
Chojeckiej z klasy VIII-Nagroda indywidualna (kategoria II),
Karoliny Woźniak z klasy VIII- Wyróżnienie i nagroda
indywidualna, Pauliny Siedleckiej 
z klasy VI-wyróżnienie (kategoria I). W konkursie udział wzięła
także Agnieszka Lenard. Po rozdaniu nagród uroczystość
zakończył występ "Wiolinek"-uczennic 
ze Szkoły Podstawowej we Mszczonowie.
         Uważam, że ta uroczystość uczuliła nas na poezję 
i uświadomiła nam, że każdy może być poetą niezależnie 
od wieku.



Uczestnicy V Mazowieckiego Konkursu
Poetyckiego im. Wojciecha Siemiona 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Osuchowie 

9 maja 2019 r.


