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Puławy dn. 09.06.2014 r. 
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA  
V EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO „MÓJ ŚWIAT” 

 
Jury w składzie: Marzena Romańczuk, Katarzyna Adamowska i Zbigniew Kozak po przeczytaniu     
i analizie 84 wierszy postanawia przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

Szkoła Podstawowa klasy I - III: 

NNaaggrrooddyy::  
Julia Laura Grobel – Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

WWyyrróóżżnniieenniiaa::  
Albert Drewienkowski - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 
Laura Gajaszek - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 
Weronika Pytka - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Puławach 
Jakub Głuchowski - Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI: 

NNaaggrrooddyy::  
Paulina Piekarz - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 
Julia Surdacka -  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach 
Agata Kędziora - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach 
Weronika Pasternak - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach 

WWyyrróóżżnniieenniiaa::  
Jakub Kuk - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 
Mateusz Pluta - Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 
Julia Leszczewska - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach 

Gimnazjum: 

NNaaggrrooddyy::  
Patrycja Krześniak – Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej 
Ewa Kozak – Publiczne Gimnazjum Nr 4  
Agata Tutkaj - Publiczne Gimnazjum w Końskowoli 

WWyyrróóżżnniieenniiee::  
Gabriela Kuk – Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Puławach 

Szkoła ponadgimnazjalna: 

NNaaggrrooddyy::  
Dawid Wachowicz – I Liceum Ogólnokształcące im ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach 
Alicja Rzepka – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. KEN w Puławach 

WWyyrróóżżnniieenniiaa::  
Katarzyna Pać - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F. D. Kniaźnin  w Puławach 
Klaudia Mita - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. KEN w Puławach 
Olga Wachowiec - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. KEN w Puławach 
Gabriela Krygier - I Liceum Ogólnokształcące im ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach 

 
Jury postanawia przyznać nagrodę specjalną dla Julii Ogonowskiej ze Szkoły Podstawowej 
im.Grzegorza Piramowicza w Kurowie za wiersz " Mój szary świat" 
 

Podpisy komisji: 
Marzena Romańczuk 
Katarzyna Adamowska 
Zbigniew Kozak 
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*** 

 

W moim świecie jest wesoło i kolorowo 

Moje życie płynie bezstresowo 

Mój świat zmienia się jak w kalejdoskopie 

gdy zamykam oczy, raz jestem w Afryce, raz w 

Europie. 

 

Gdy wyjrzę przez okno, widzę dużo zieleni 

Gdy przez drugie spojrzę, bardzo mi się mieni. 

 

Podróżowałem przez wszystkie wieki 

Przez wszystkie pola, lasy i rzeki 

Podróżowałem z moim psem 

Lecz to było tylko snem. 

 

Głuchowski Jakub, lat 9 

Szkoła Podstawowa  

im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

Opiekun: Zofia Grzywacz- Piotrowska 
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*** 

 

Mój świat to moja rodzina 

Od niej wszystko się zaczyna 

Mama, tata, ja i brat 

To jest właśnie cały świat. 

 

Mój świat to też moja szkoła 

Każda pani jest wesoła 

Ania, Hania, Julka, ja 

To kumpelki na 102. 

 

Mój świat to mój piesek mały 

Jest w kolorze czarno- białym 

Biega w kółko całe dnie 

I przytula tylko mnie. 

 

W moim świecie nie ma złości 

Bo to świat pełen miłości 

Każdy dzień planuję tak 

Żeby piękny był mój świat. 

 

Gorgol Laura Julia, lat 9 

Szkoła Podstawowa  

im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

Opiekun:  Zofia Grzywacz- Piotrowska 
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*** 

 

Mój świat ma dziewięć lat 

i choć ma wiele wad i tak to jest super świat. 

 

W moim świecie ciągle się o czymś plecie. 

Plecie mama, plecie tata, plecie też mój starszy 

brat. 

Taki jest mój super świat. 

 

Mój świat to też rysowanie, malowanie i pływanie. 

W moim świecie różne rzeczy lubię robić: 

Bawić się z koleżankami  i z psem na spacer 

chodzić. 

 

Mój swiat to moi przyjaciele, mój dom, szkoła 

i pani w klasie wesoła. 

 

Ciekawe jaki będzie mój świat 

w wieku dziesięciu lat... 

 

Kanaraek Hanna, lat 9                                                         

Szkoła Podstawowa  

im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

op. Zofia Grzywacz- Piotrowska 
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*** 

 

Mój świat to moja rodzina, 

z nimi wspaniale dzień się zaczyna. 

Od rana śmiechy, gwar i krzątanie. 

Kto zrobi dziś wszystkim śniadanie? 

 

Kto posprząta i ugotuje? 

Kto ciasto upiecze i kolację przygotuje? 

Kto lekcje pomoże odrobić? 

Tyle rzeczy naraz trzeba zrobić! 

 

Na szczęście w moim świecie jest osoba, 

dzięki której świat nam się podoba, 

która wszystko dla nas zrobi sama. 

A kto? To proste- moja mama! 

 

Lewandowski Wiktor, lat 9 

Szkoła Podstawowa  

im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

Opiekun:  Zofia Grzywacz- Piotrowska                          
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*** 

 

W moim świecie jest wesoło, 

można tańczyć skakać wkoło. 

Jest tam piesek, jestem ja, 

moja siostra, mama, tata 

i kanarek wokół lata. 

 

Zasiadamy do herbatki 

a na stole stoją bratki. 

Wieczorem rozpalamy ognisko 

i jesteśmy wtedy blisko. 

 

Każdy czuje się szczęśliwy, 

kiedy razem się bawimy 

i spędzamy czas ze sobą. 

 

Bardzo lubię takie chwile 

jak patrzymy na latające motyle. 

Leżąc na trawie wśród kwiatków, 

pięknie pachnie tam od bratków. 

 

Bardzo lubię ten mój świat, 

bo jest on jak piękny kwiat. 

 

Piech Natalia, lat 9 

Szkoła Podstawowa  

im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

Opiekun: Zofia Grzywacz- Piotrowska 
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*** 

 

Mój świat to ja i moje zwierzęta. 

Życie się w domu od rana zaczyna, 

chomik na karuzeli jedzie, 

A koty wyczuły śledzie. 

Ślimaki ciągle sałaty chcą, 

One naprawdę bardzo lubią ją. 

 

W moim świecie jest rodzina. 

A dzisiaj mama gotuje, 

Tata się szykuje, 

bo siostra jutro imieninuje. 

 

Trębińska Anna, lat 8 

Szkoła Podstawowa  

im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

Opiekun: Zofia Grzywacz- Piotrowska 
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Spacer z mamą 

 

Przyszła do nas piękna wiosna, 

taka ciepła i radosna. 

Więc od razu się ubrałem 

i się na spacer z mamą wybrałem. 

Z góry słońce na nas świeci, 

więc się cieszą wszystkie dzieci. 

Wróbelek radośnie ćwierka, 

zajączek na zielone drzewko zerka. 

Wiosno, wiosno, nasza kochana, 

jesteś jak bajka zaczarowana. 

 

Banaszek Maciej , lat 9 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 

Opiekun: Anna Mróz                                                
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Widziałem uśmiechniętą wiosnę 

 

Gdy po zimie słoneczko przygrzeje, 

wszyscy wiedzą, że wiosna się do nich śmieje. 

Zwierzęta leśne ze snu już wstały, 

o mroźnej zimie dawno zapomniały. 

Ptaki zaczęły wesoło śpiewać, 

a dzieci w ogrodzie kwiaty podlewać.  

Przed swoim domem siedzi borsuk stary 

i zastanawia się skąd takie czary. 

To przyszła pani kolorowa, 

ona sprawi, że wszystko rozkwitnie od nowa. 

 

Drewienkowski  Albert, lat 8 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 

Opiekun: Anna Mróz 
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Jeżyk 

 

Leżał jeżyk na zielonej trawce 

I podziwiał kolorowe latawce. 

Miał wielką ochotę 

Polatać sobie trochę. 

Lecz jeżyk nasz kochany 

Przez naturę kolcami obdarowany. 

Może polatać mu się zdarzy, 

Jak o skrzydłach pomarzy. 

 

Gajaszek Laura, lat 8 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 

Opiekun: Anna Posłuszny 

  

 

Wiosna – pora radosna 

 

Wszyscy kochają wiosnę. 

Jak myślicie, dlaczego? 

Co w niej takiego pięknego? 

Kolorowe robią się rabatki, 

kwitną na nich piękne kwiatki. 

Ptaki radośnie śpiewają, 

piękną pogodę zapowiadają. 

A niebawem będzie koncert, 

na zielonej łące… 

 

Górka Weronika, lat 9                

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 

Opiekun: Anna Mróz                                                                                                         
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Moja wiosna 

 

Nadeszła wiosna, słońce świeci. 

Radują się wszystkie dzieci. 

Wysokie drzewa w pąki obrastają, 

z pąków zieloniutkie listki się rozwijają. 

W lasach przebiśniegi pięknie porozkwitały 

i śnieżnobiałym przepychem wiosnę powitały. 

W ogrodach forsycje złotą barwą zachwycają, 

na swe kwiatki pszczółki i motylki zapraszają. 

Niedźwiedzie ze snu zimowego się obudziły, 

aby powitać wiosnę, ze swych gawr powychodziły. 

A ptaszki co w sadach swój chórek mają 

na powitanie wiosny chętnie śpiewają. 

 

Solan Urszula, lat 9                                                 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 

Opiekun: Anna Mróż                              
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Wokół mnie 

 

Słonko jasno zaświeciło, 

piękne kwiaty obudziło, 

ptaki głośno zaćwierkały, 

wiosnę uroczyście powitały. 

Przyszła wiosna piękna i radosna. 

Dzień dłuższy zrobiła, 

ptaki z daleka sprowadziła. 

W lesie zwierzęta obudziła, 

w trawie gniazda uwiła. 

Wokół drzewa zazieleniła, 

do ogródka zawitała, 

rabaty kwiatami  obsypała. 

Radość w dzieciach rozbudziła, 

Wszystkich wokół ucieszyła.    

                        

Wawer Zuzanna , lat 9                  

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 

Opiekun: Anna Mróz 
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Wiosna w ogrodzie 

 

Kot na płocie 

w ogrodzie miauczy cichutko, milutko. 

Kwiatki na grządce 

rozkwitają, jak na łączce. 

Ptaszki ćwierkają wesoło, 

budują gniazda wokoło. 

A ja myślę sobie, 

że kolorowo jest w ogrodzie. 

 

Pytka Weronika, lat 7 

Szkoła Podstawowa Nr 11 

Opiekun: Sylwia Rodak 
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Król i królowa 
 
Król i królowa na gości czekają 

Czekają z godzinkę, z godzinkę niecałą 

Aż w końcu już ciemny wieczór nastaje 

A król i królowa dalej czekają 

 

I dalej czekają, a północ wybiła 

Od wyglądania już boli ich szyja 

I chodzą od okna do okna na zmianę 

Aż w końcu widzą, że ranek nastaje 

 

Nagle spać im się bardzo zachciewa 

Ziewa królowa i król także ziewa 

A goście już blisko, już tuż za rogiem 

Niosą wspaniałe bukiety kwiatowe 

 

Wchodzą do zamku… Tam pusto i cisza, 

Nikt tu z uśmiechem ich wcale nie wita… 

Gdzie władcy? Nikogo w pałacu dziś nie ma?... 

A król i królowa śpią z przemęczenia… 

 

Obudź się królu, zbudź się królowo!!! 

Lecz naszej parze śni się bajkowo… 

Że gości witają, że trwa już zabawa, 

Że stół zastawiony w królewskich potrawach… 

 

Szkoda, że gości przyjęcie omija… 

Jaki błąd kto popełnił i wina to czyja? 

Może ty czytelniku zagadkę rozwiążesz, 

Wraz ze mną prawdy szybciutko dojdziesz? 

 
Rybczyńska Małgorzata, lat 7 
Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach 
Opiekun: Sylwia Rodak 
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Las 

 

W lesie po burzy 

jest dużo kałuży. 

Spadają do nich liście 

oraz fruwają ptaki, 

by mogły się napić 

i zjeść chodzące robaki. 

Kolorowa tęcza się pojawia, 

robi się po deszczu sucho i gorąco. 

Motyle i pszczoły zbierają nektar z kwiatów, 

by zrobić miód dla dzieciaków. 

Chłopcy idą w gumowcach, 

by skakać do kałuży i błota, 

kiedy przyjdzie im na to ochota. 

 

Sosik Jakub, lat 7 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Puławach 

Opiekun: Sylwia Rodak 
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Wesoły układ słoneczny 

 

Słońce to gwiazda, 

każdy o tym wie. 

Natomiast Ziemia 

trzecia od Słońca jest. 

 

Czwarty jest Mars, 

a Merkury pierwszy. 

Saturn piękny ma pierścień 

i w układzie szóste miejsce. 

 

Jowisz największy ma brzuszek ze wszystkich, 

a Mars i Saturn mu towarzyszą. 

 

Nasz ostatni Pluton 

najmniejszy ze wszystkich, 

miejsce ma w układzie 

ale go to nie dotyczy. 

 

Neptun imieniem boga się szczyci, 

niestety jest przedostatni, 

więc go to nie zachwyci. 

 

Wenus przyjacielem Ziemi i kompanem 

i od rana raczą się szampanem. 

 

Wolska Magdalena. lat 10 

Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym 

Opiekun: Wioletta Markowska 
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*** 

Mój świat ten piękny wspaniały 

ogromny a nie mały 

jak promień słońca ciepły 

jak wiatr oziębły 

niczym kwiat rozkwita 

Prawdziwy realny i miłości pełny 

ciągle zmienny 

Ten świat jak róży kwiat kwitnie i powoli usycha 

 

Golba Weronika, lat 13 

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 

Opiekun: Małgorzata Matras 
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Świat z moich marzeń 

 

Góry -  strażnicy chmur, 

wzrok ich szczytu nie sięga. 

Strumyk po skałach się wije bez końca, 

nurt wartki swą melodią me uszy pieści. 

Wiatr wśród kotlin ukradkiem przemknie, 

w tanecznym wirze liśćmi poszeleści 

i swym muśnięciem mą twarz  rozweseli. 

Słońca blask  ją ogrzeje, 

promień szczęścia doda 

i ukoi niezadowolenie. 

 

Kłębiaste, delikatne, przezroczyste obłoki 

po niebie płyną jak żeglarze po morza bezkresie. 

W oddali widok rozległych pól się roztacza, 

złote łany zbóż i barwna paleta sadów. 

Miodna łąka ścieli kobierzec z kwiatów i ziół, 

a nad nią radosna nuta pracowitych dźwięczy pszczół. 

Bociany gromadnie krążą, 

niespokojne jaskółki deszcz wróżą. 

 

To jest  marzenie, 

jawa czy sen? 

 

Wiśniewska Natalia, 11 lat 

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 

Opiekun: Aurela Niedbała 
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Mój szary świat 

 

Chcę pokazać Ci mój świat. 

Nie ten, który widzą inni. 

Inni, którzy oceniają mnie po okładce … 

Chcę pokazać Ci mój prawdziwy świat- 

Bo pod maską uśmiechu często kryją się łzy. 

Trzymam to wszystko w sobie, 

Nie pokazuję smutku publicznie- bo i po co? 

Ludzie, którzy mnie ,znają myślą, że… - 

Moje życie jest takie piękne i kolorowe… 

…Ale niestety… 

Moje życie jest pasmem nieszczęść 

Ciągnących się za sobą. 

Czasem jest jak zły sen, 

 Z którego nie mogę się obudzić . 

Często zło i podstęp  oplatają mnie 

Swoimi sznurami … ludzkimi rękami i słowami- 

Raniąc … mnie 

Czuję się jak obwiązana łańcuchem pecha, 

Który mnie dusi i nie daje normalnie żyć… 

I z każdym moim ruchem próbą zmiany czegoś na lepsze 

Pętla zacieśnia się 

I nic z moich starań… 

Nie daję już rady… 

Lecz każdego wieczora , 

Gdy kładę się łóżka… 

…myślę o Tobie…. 

I nie podaję się 
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Bo Ty dajesz mi siłę i odwagę 

Aby zmierzyć się z kolejnym 

Trudnym dniem. 

Zawsze, kiedy mi się coś nie udaje 

Słyszę Twój głos mówiący: 

-Walcz!- To stawia mnie na nogi 

Motywuje… 

Jednak i tak ponoszę porażki 

Jedna za drugą- 

Bo to, że o Tobie myślę to za mało. 

Bądź ze mną. Ja żyję jeszcze tylko dla Ciebie. 

Moje barki są zbyt słabe 

 By udźwignąć ten cały, ciężki świat 

Pełen wyzwań, zmagań i porażek. 

Pomóż mi- … Razem możemy to podnieść. 

To nie będzie już mój świat, 

Ale NASZ świat. 

Bez Ciebie upadnę pod tym ciężarem- 

Nie wytrzymam dłużej… 

Bez Ciebie wszystko się na mnie zawali… 

Więc bądź, bo żyję dla Ciebie… 

Kocham Cię 

Razem  uniesiemy nasz świat. 

 

Ogonowska Julia, lat 12 

Szkoła Podstawowa im. Księdza Grzegorza 

Piramowicza w Kurowie 

Opiekun: Bożena Siwiec
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W moim świecie 

 

Mój świat jest pełen kolorów: 

czerwonych i szmaragdowych. 

Na szafce leży pamiętnik, 

a w niej historia przyjaźni – 

 tej prawdziwej, na wieki. 

W plątaninie rysunków  i nutek 

moje modowe projekty, teksty piosenek. 

Wyjątkowe! Wielobarwne, takie moje… 

No i zdjęcia z wakacji -    

pusta plaża pełna piasku, 

morze kołyszące falami. 

A rano myśl nieznośna 

ze snu mnie wyrywa: 

kolejny dzień pora witać, 

twój świat znów cię wzywa… 

 

Sodel Jagoda, lat 11 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Puławach 

Opiekun: Krystyna Czech 
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Słonik na szczęście 

 

Słonik mały, biały, różowy 

Z porcelany cały zrobiony. 

Ma oczka czarne, złota oprawę 

I do noszenia szczęścia 

ma dużą wprawę. 

 

Gdzie tylko biorę go ze sobą, 

Szczęście mam w garści razem z tobą, 

Małego słonia do plecaka chowam 

I całe szczęście, które przyniesie 

Sobie zachowam. 

 

Gdy po dniu całym słonika wyjmuję 

Do łóżka od razu się pakuję. 

Słonik malutki, słonik zmęczony 

Zasnął maluszek, kołderką otulony. 

 

Jaksim Klaudia, lat 10 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach 

Opiekun: Diana Cieślak 
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Pegaz 

 

Siedzę na krześle zadumana 

I myślę 

Przed oczami zjawia mi się Pegaz 

Opisze go teraz 

Ma zęby i futro jak bielusieńki śnieg 

Czarne krucze kopyta 

Nagle odlatuje 

Leci przed siebie 

Chmury mija 

I w pewnym momencie znika 

 

Wasiłek Nika, lat 11 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach 

Opiekun: Diana Cieślak 
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Talent 

 

Każdy może być muzykiem. 

Nie każdy ma talent, 

ale każdego dusza prowadzi 

I wszystko może się zdarzyć. 

 

I w Anglii Polacy 

I w Polsce Anglicy 

I malarz francuski 

Pan Dawid 

Pani Teresa 

Fryderyk Chopin 

I inne talenty 

 

Nawet możesz z Mickiewiczem porozmawiać 

On ci powie 

Co to talent i sława 

 

Kałużna Weronika, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach 

Opiekun: Diana Cieślak 
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Mój świat marzeń 

 

Chciałbym w kosmosie żyć 

Nowe  cywilizacje odkrywać 

Z Ufoludkami kakao pić 

Z księżyca różki obrywać 

 

Chciałbym czapkę-niewidkę posiadać 

Ze zwierzętami gadać 

Być tam, gdzie nie wolno bywać 

To co nieodkryte odkrywać 

 

Chciałbym pępkiem świata być 

Jak król w przepychu żyć 

Służba by mi sprzątała 

Na śniadanie lody podawała 

 

Chciałbym by marzenia jak latawce 

Po niebie szybowały 

Wszyscy by rękami je łapali 

Wspólnie spełniać próbowali 

 

Chciałbym, by mój świat zawsze był kolorowy 

Jak motyl w ogrodzie 

Żeby wszyscy wokół 

W szczęściu żyli i zgodzie 

 

Kuk Jakub, lat 11 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 

Opiekun: Elżbieta Pietrusik 
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*** 

Mój świat to słońce, które budzi mnie z rana 

I moja mama cały dzień roześmiana 

To przyjaciele spotkani na co dzień 

I cudowne zabawy z rodziną w ogrodzie 

To moje życie pełne marzeń 

Pięknych wspomnień obrazów i zdarzeń 

I wiersze które czasami piszę 

Księżyc który do snu mnie kołysze 

To czasem burze a czasem pogoda 

Mój świat to ciągła przygoda 

 

Piekarz Paulina, lat 11 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 

Opiekun: Elżbieta Pietrusik 
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Lato 
 
W lecie pięknie słońce świeci, 

Więc na dworze mnóstwo dzieci. 

Wszyscy bawią się wesoło, 

Gdy jest ciepło wokoło. 

Chłopcy chętnie w piłkę grają, 

I na buziach uśmiech mają. 

Jedni jadą nad morze, 

Drudzy kąpią się w jeziorze. 

Żółty piasek w stopy parzy, 

Gdy bawimy się na plaży. 

Budujemy zamki z piasku, 

I grzejemy się w słońca blasku. 

Wtedy dzieci dla ochłody, 

 Jedzą bardzo duże lody. 

Wszyscy jeżdżą na rowerze, 

I nikt nie gra na komputerze. 

Można z rana iść na ryby, 

Albo w lesie zbierać grzyby. 

Gdy za oknem deszczyk pada, 

Chęć zabawy na dworze odpada. 

Każdy dla siebie znajdzie zajęcia, 

Bo w domu są różne przedsięwzięcia. 

Możemy rozwiązywać krzyżówki, 

By usprawnić nasze główki. 

Gry planszowe też czekają, 

I kolegów zapraszają. 

A gdy nas ogarnie nuda, 

To i książka nam się przyda. 

Możliwości wiele mamy, 

I na lato co roku z utęsknieniem czekamy. 

 
Zubrzycki Kacper, lat 11 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach 
Opiekun: Elżbieta Pietrusik 
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Mój pies przyjaciel 

 

 Kocham moje pupila 

o imieniu Tina. 

Jest wesołym, ruchliwym psem, 

który zawsze pociesza mnie. 

  

Jada krupnik, pije wodę, 

ale tylko w środę. 

Jest dużym głodomorem,  

bo co dzień zjada mięsko wieczorem. 

  

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka- 

zawsze szczeka, szczeka i szczeka. 

Warto mieć takiego zwierzaka,  

bo to taki rozrabiaka. 

 

 Rodzoś Dominika 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach 

Opiekun: Beata Węglińska-Słowik 
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Matka z córką 

 

Przy czerwonym słońca zachodzie, 

Chowa się nawet ptasi złodziej. 

Sroka mała, 

w gnieździe spała, 

a jej matka, tak myślała: 

- Jak ją tu zostawię chwilkę, 

to nakarmię tę dziewczynkę. 

Poleciała, poczłapała, 

robaczki z ziemi pozjadała, 

wzięła trochę dla córeczki, 

a tu lecą te chwileczki. 

Sroczka obudziła się. 

Jak nie zacznie drzeć się: 

-Mamo, mamo, mamusiu! 

A sroka woła: -Córusiu! 

Z myślą, że coś jej się stało, 

aż ze skrzydeł jej wypadło 

parę czarnych długich piór. 

Słychać było ptasi chór, 

który wieczorem do słońca nuci, 

a wtedy jak słońce swą szatę zrzuci, 

kiedy noc  zapadnie, 

ptaki milkną składnie. 

Sroka zrobiła dużego kroka, 

spojrzała -Co z małą?, 

a gdy nic jej się nie stało, 

z ulgą odetchnęła 

i małą do siebie wzięła. 

 

Wójcik Barbara , lat 10 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w w Puławach 

Opiekun: Beata Węglińska-Słowik 
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Rymowanka o kleksie 

 

-Trochę atramentu na kartkę się wylało… 

-Ojej! 

-Nic się nie stało. 

-Przyjrzyjmy się temu kleksowi z bliska. 

-Czy coś wam przypomina? 

-Poruszcie wyobraźnię, pofantazjujcie trochę. 

-Wiem, wiem! Ja tu widzę wspinające się na górkę 

dwa krety. 

-O rety, o rety! Jak się z drugiej strony przyjrzę, 

widzę stwora, stwora z rogami i ostrymi pazurami, 

chowającego się za mgłą. 

-Jak tego kleksa nazwiemy? 

-Jeszcze nie wiemy. 

-O, o ja mam pomysł! 

-To mów śmiało, jak go nazwiemy panie mądralo? 

-Nazwiemy go „Dziwne postacie za mgłą". 

-Co wy na to? 

-Kto jest za? Bo na pewno Ja! 

 

Kruk Krystyna , lat 10 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach 

Opiekun: Beata Węglińska-Słowik 
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*** 

 

Nie motyl kolorowy, duży i piękny- 

lecz ćma jest to ciemna, szara. 

Czasami warto jednak, 

pochylić nad szarością głowy. 

Spojrzeć na nią i dostrzec 

promień jasności. 

Choć to trudne ,spróbuj jednak, 

a w Twoim życiu będzie 

chwila radości, uśmiechu. 

Będziesz śmiać się co chwilę, 

patrzeć na wszystko i zamiast 

czarnego, różowy dojrzysz. 

 

Kędziora Agata, lat 10 

 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach 

Opiekun: Beata Węglińska-Słowik 
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Dla ciebie 

 

Gdy wiatr, 

gdy plucha, 

gdy zawierucha 

Ty czuwasz. 

Ty wiesz. 

Gdy kartkówka, klasówka  

Ty mówisz, co było. 

Byłeś. Jesteś. Będziesz. 

Nigdy Cię nie zapomnę.  

Na koniec pragnę powiedzieć Ci jedno słowo 

DZIĘKUJĘ 

za cierpliwość 

za chwile spędzone razem. 

Po prostu za wszystko. 

DZIĘKUJĘ. 

 

Pasternak  Weronika, lat 12 

 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach 

Opiekun: Beata Węglińska - Słowik 
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*** 

 

Nic nie cieszy człowieka tak jak pies, 

To najlepszy przyjaciel jest. 

 

Czasem pocieszy, gdy jest potrzeba. 

Spada mi wtedy jak z nieba. 

 

Pies bawić się chce wciąż. 

Czasem zrobi coś na złość. 

 

Zaraz przeprosi, 

I żeby go za uchem podrapać poprosi. 

Gdy na spacer wyjdę z nim, 

To ludzie oglądają  się za nim. 

 

Swym wdziękiem zadziwia tak, 

Że ludzie pytają: co?  i jak?. 

 

Taki   właśnie jest 

mój najukochańszy pies. 

 

Rusek Wiktoria, lat 10 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach                                  

Opiekun: Beata Węglińska-Słowik 
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*** 

 

Piękny jest  mój cały kraj, 

Od morza po szczyty gór. 

Piękny w nim zielony maj, 

I śpiew ptaków niczym chór. 

 I moje miasto nad brzegiem Wisły, 

Wśród zieleni lasów, łąk, 

Ma rodzina, moi bliscy, 

Mój tęczowy stały ląd. 

Moja mama ukochana, 

I najdroższy tata mój, 

To jest wielkie szczęście moje, 

Taki właśnie jest świat mój. 

 

Surdacka Julia , lat 10 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach                                  

Opiekun: Beata Węglińska-Słowik 
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*** 

 

Życie moje oddać mogę 

za moją  krowę 

zamiast mleka 

daje wodę 

 

Na śniadanie 

je kiełbaski 

a na deser 

grzyby w paski 

 

Lubi pływać 

lubi modę 

co dzień gra na akordeonie 

 

Na scenie 

występuje śmiało 

tańczy krakowiaka 

i wygina ciało 

 

Ale heca 

ale żart 

właśnie nabrałeś się 

 na mój żart 

 

Kwit Anna, lat 10 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach                                  

Opiekun: Beata Węglińska-Słowik 
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*** 

 

Kiedy  kartkę chcesz ozdobić 

Krople atramentu należy zrobić 

Później złoży 

 ją na pół 

I wychodzi śmieszny stwór. 

Moja kartka była  biała, 

Z atramentem ją spotkałam. 

Chciałam, żeby wyszedł koń, 

A mi wyszedł śmieszny słoń. 

Traba jego bardzo długa, 

Oko duże, lecz nie mruga. 

Uszy wielkie i stojące, 

Pewnie znakomicie słyszące. 

Jest koloru turkusowego, 

Mojego ulubionego. 

 

Grzeszczuk Klaudia, lat 10 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach                                  

Opiekun: Beata Węglińska-Słowik 
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Przyjaciel  

 

Jestem szczęśliwa, 

bo mam psa. 

Psa - szczeniaczka, 

który jest zawsze obok mnie, 

gdy jest mi smutno, 

gdy jest mi źle. 

Zawsze mnie pocieszy, 

poprawi humor. 

Gdy na niego patrzę 

- uśmiecham się. 

Jesteśmy zawsze razem. 

ja i mój pies, 

mój wierny przyjaciel. 

 

Leszczewska Julia, lat 10 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach 

Opiekun: Beata Węglińska- Słowik 
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*** 

Moja dusza cieszy się i raduje, 

że po tym świecie wędruje. 

Niosę to wszystko w mej małej głowie, 

o czym Wam wiersz ten opowie. 

 

Chciałbym tak kroczyć wieki całe, 

i z tego szczęścia nie rezygnować wcale. 

Kocham ten świat ukryty głęboko, 

który od dawna wpadł mi w oko. 

 

To w moim świecie żyję ciekawie, 

o tak po prostu, a nie na jawie. 

Chciałbym, by dawał mi co raz więcej, 

bo kocham życie najgoręcej. 

 

Promyczek słońca, morskie fale, 

których nie lękam się wcale. 

Doceniam w nim co piękne, rozumne, 

dlatego kroczę tak dumnie. 

 

Mój świat to natura i spokój, 

który otacza mnie wokół. 

Mój świat to szkoła, rodzina i przyjaciele, 

teraz już wiem, że znaczy to wiele. 

 

To on otwiera bramy czterech stron świata 

i wpaja wiedzę, która czasem ulata. 

To szczęście mieć taki świat 

i żyć z nim za pan brat. 

 

Pluta Mateusz,  lat 13 

Szkoła Podstawowa Nr w Puławach 

Opiekun: Jadwiga Jędrzejczyk 
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Moje życie, mój świat 

 

Mój świat i życie? 

Dobre pytanie. 

Co rano zjadam 

Płatki na śniadanie. 

Chodzę do szóstej klasy 

To są dopiero czasy! 

Każdy trzynastolatek 

Powoli odcina się od matek. 

I sam wybiera sobie los, 

Czasami to bolesny cios. 

A ja z mego życia 

Jestem zadowolony. 

I z tej radości puszczam 

W górę kolorowe balony. 

Bo moje życie jest 

Szczęśliwe i radosne. 

I będę odpowiedzialny, 

Kiedy dorosnę… 

 

Stolarek Dominik, lat 13 

Szkoła Podstawowa Nr 10  w Puławach 

Opiekun: Jadwiga Jędrzejczyk 
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Fajne rzeczy 

 

Rysowanie fajna rzecz, 

Ty rysować możesz też. 

Kółko, kreska i powstaje rysunek mojego pieska. 

Aby rysować wronę, zrób skrzydełka i ogonek. 

Na rolkach jeździmy, świetnie się bawimy. 

Kask i ochraniacze 

Na sobie nosimy. 

 Z dużych górek jeździmy 

 i nawet jak się przewrócimy, 

to szkody sobie nie zrobimy. 

Lubię tańczyć, śpiewać, skakać, 

Kroki samby, zumby łapać. 

Razem z innymi zabawie się oddawać. 

 

Kałdonek Dominika, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Mój przyjaciel komputer 

 

Komputer to moje okno na świat. 

Z Internetem jestem za pan brat. 

Często sobie serfuję, 

Grono przyjaciół kompletuję. 

Pojawiają się ciągle nowe gry komputerowe, 

Które są bardzo supernowe. 

Jeśli ktoś kogoś szuka, 

To odpala facebook’a. 

Włączam tłumacza, 

Kiedy nie wiem, 

Co dany wyraz oznacza. 

Wchodzę na skypa, 

Żeby z kimś porozmawiać 

I pewne sprawy obgadać. 

Gdy się nudzę 

I sama jestem w domu, 

Oglądam ciekawe strony po kryjomu. 

Czasami wchodzę Besty, 

Tam wrzucają fajne teksty. 

Gdy kończę granie, 

Wyłączam komputer, listwę i router. 

 

Kowalczyk Samanta, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Wszystko 

 

W moim świecie jest wszystko: 

Zwierzęta, takie jak  foczka, 

Która ma szare futerko i śliczne oczka. 

Mój świat jest wszystkim, 

Życiem i zabawą. 

W takim świecie jest świetnie. 

Mogłabym żyć wiecznie, 

Lecz tak się nie da, 

Bo odejść kiedyś trzeba. 

 

Sowińska Karolina, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Wodze fantazji 

 

W małym lasku za domeczkiem, 

Płynie rzeczka Klikaweczka. 

W Klikaweczce pływa rybka, 

Mała rybka strasznie gibka. 

 

Czasem się zamyślę, 

Wsłuchując się w ciszę. 

A w tej ciszy słyszę: 

Jak ptaszek świergocze, 

Jak pszczoła brzęczy, 

Jak lasek szumi 

I jak rzeczka płynie. 

 

Moim światem, 

Jest dziś szkoła, 

Lasek, książka, 

No i rzeczka, 

Mała bystra Klikaweczka. 

 

Hej dzieciaki! 

Posłuchajcie! 

Elektronice się nie dajcie! 

Wyjdźcie na dwór, 

Się zabawcie, 

Kopcie piłkę, 

Grajcie w nogę! 

 

Teraz kończę już pisanie, 

I biorę się za książek czytanie. 

 

Karaś Katarzyna, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Moje życie 

 

Moje życie jest odkryciem. 

W moim życiu jest rodzina, 

Która o mnie nie zapomina. 

Mam też przyjaciół i przyjaciółki, 

Którzy tworzą razem spółki. 

W moim życiu są też konie. 

Marzę, żeby wszystkie były moje. 

Życie jest jak galop, 

Leci szybko i bez przerwy, 

Czasem mogą puścić nerwy. 

Kocham życie! 

Moje życie jest zachwytem, 

Jak grzywa u konia uchwytem. 

 

Grzeszczyk-Jałocha Wiktoria, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Marzenia i rzeczywistość 

 

Mój świat pełen marzeń, wyobraźni, miłości, 

Ale również jest w nim wiele słodkości. 

Jak każdy dzieciak, lubię jeść słodycze, 

Ale po nich ma się dużą próchnicę. 

 

Trzeba się uczyć klasówki zdawać, 

Prace domowe do sprawdzenia oddawać. 

Jednym słowem jest dużo pracy, 

Nikt nie podaje nam niczego na tacy. 

 

Mój świat to nie tylko komputer i gry, 

W moim świecie jesteście także wy. 

 

Zdonek Martyna, lar 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Kot 

    

Opowiem wam, 

O moim kocie. 

On rozumie, 

Mnie w locie. 

Czasami ma, 

Swoje kaprysy 

I podrzuca mi 

Ryjówki i myszy… 

Kot to część 

Mojego świata. 

Czarna! Wracaj! 

Zawołał tata. 

 

Lejmanowicz Justyna, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Puławy, Puławy 

 

Miasto pełne sławy, 

Pełne historii, kultury, 

i…. 

czego jeszcze? 

Tego wszystkiego, 

Czego brakuje innym, 

A więc spokoju, zieleni, 

Niezbyt zakorkowanych ulic, 

Bez smogu i pośpiechu, 

Dni pełnych uśmiechu. 

 

U nas wszędzie jest blisko, 

W sumie mamy wszystko, 

Co do szczęścia potrzebne. 

 

A więc zapraszamy do nas, 

Do naszej lubelskiej ziemi, 

Bo tu pełno powodów, 

By życie odmienić. 

 

Zagożdżon Maria, lar 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Idealane miasto 

   

Jest na świecie takie miejsce, 

Gdzie piękno przyciąga oko. 

Rzeka Wisła przez nie płynie, 

To miasto w lubelskiej krainie. 

Gdy patrzę na panoramę mojego miasta, 

Widzę jak radością promienieje, 

Jest w nim dużo miejsca i przestrzeni, 

Każda pora roku, kolorami się mieni. 

Chlubą jego jest dziś park, 

Znany tu od wielu lat. 

Jest w nim pałac Czartoryskich 

Niegdyś wzniesiony przez Lubomirskich . 

Wciąż podziwiam moje miasto, 

Jestem przecież jego cząstką. 

 

Wręga Angelika, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Moje miejsce na ziemi   

  

To wspomnienia, 

Tradycje, piękne zabytki, brak niszczenia mienia. 

Przyjaciele, 

Myślę o Kindze i Lenie. 

Wysokie wykształcenie, 

Produkty w niskiej cenie. 

Wielkie sławy 

Kasia Gomoła, Konrad Czerniak i te sprawy. 

A moja rodzina? 

Miło, że pytasz. 

To całe moje serce, 

Oni są dla mnie jak złote ręce. 

Tu jest moje miasto, 

Mimo że jest ciasno, 

Nigdy go nie zmienię. 

Mieszkać w nim do końca życia, 

To moje marzenie. 

 

Banaś Olga, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Zabawa małolaty 

    

Puławy to miasto 

Pełne zabawy. 

 

Place, rozrywki tu są i pływalnie, 

To jest właśnie coś dla mnie. 

 

Gdy ze szkoły wracam, 

Żwawo do zabaw pędzę, 

A potem lekcje - ciężka praca. 

 

Wiosną na rower chętnie idę z tatą. 

W lecie na rolkach śmigam z siostrą za to. 

Jesienią park jest złocisty, 

A zimą… zimą na sanki albo narty 

W dzień srebrzysty, bo w Puławach można 

wszystko! 

To nie są żarty. 

 

Jarska Julia, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Wczoraj i dziś 

  

Moje miasto to Puławy, 

Tu się dobrze kończą sprawy. 

 

Pośród lasów położne, 

Nad wstęgą Wisły wzniesione. 

 

Nad nim Sybilla góruje, 

Pałac do tego pasuje. 

 

Tak bogatą ma historię, 

Niejedną pamięta wojnę. 

 

Rower, ręczna czy kajaki, 

Pomysł to nie byle jaki. 

Chcesz na rybach spędzić czas? 

Wszystko to w Puławach masz. 

 

Życka Kinga, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Lwy i ławeczka 

 

Żyjemy w miejscu w którym pełno zieleni. 

Zabytków jest wiele i dobrze o tym wiemy. 

W pałacu Czartoryskich księżna Izabella 

mieszkała, 

Alejkami wśród zieleni spacerowała, 

Przy Bramie Rzymskiej na ławce siadała. 

A przy wejściu do Świątyni Sybilli, 

Dwa lwy na obronę postawiła. 

Zabytki puławskie zabytkami, 

A atrakcje atrakcjami. 

Na halę MOSIR wielu sportowców uczęszcza, 

Tam pływają, grają w piłkę nożną lub ręczną. 

Tu szkoła moja i dom mój tu stoi, 

Ławeczka przy skwerku 

I zapach lasu dobrze mi znany. 

Szum Wisły, co zawsze do morza płynie 

I brzeg, z którego zachód słońca nieraz 

podziwiałam. 

Tu jest moje miejsce! 

 

Szyndler Aleksandra, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Serdecznie witamy  

  

Moje miasto to Puławy, 

Lubię je i koniec sprawy. 

 

Gdy mam chwilkę po parku spaceruję, 

Przy tym właśnie się relaksuję. 

 

Można zobaczyć tam różne zabytki: 

Świątynię Sybilli i Domek Gotycki. 

 

Po porcie Marina również lubię chodzić, 

A w basenie MOSIRU mogę się ochłodzić. 

 

Często na bulwarze Wiślanym przesiaduje, 

W rzekę Wisłę często się wpatruję. 

 

Gdy weekend nadchodzi, na rowery wsiadamy, 

W takim sposób okolice Puław podziwiamy. 

 

Wszystkich gości w Puławach serdecznie witamy! 

 

Szkoda Alicja, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Od wielu wieków  

  

Puławy, miasto moje ukochane 

Od wielu wieków w całej Polsce znane. 

 

Lubomirscy, Sieniawscy i Czartoryscy tu żyli 

I bardzo to miasto zmienili. 

W XVI wieku osada była to mała, 

A w 1906 prawa miejskie już miała. 

 

Dwa mosty tu zbudowali, 

Imieniem Mościckiego i Jana Pawła II je nazwali. 

 

Obiekty sportowe- hale MOSIR i stadion mamy 

Wychował się na nich Konrad Czerniak pływak 

znany. 

 

Wyżyna lubelska to Puław kraina, 

Którą Wisła- rzeka znana spina. 

 

Puławy miasto moje ukochane 

Od wielu wieków w całej Polsce znane. 

 

Szendel Hubert, lat 12 

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Puławach 

Opiekun: Małgorzata Sijka 
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Moje życie 

 

Mój świat jest zwariowany 

Pełen przygód 

I niezbyt lubiany. 

Często pakuję się w tarapaty 

Przez to  mam potem duże draki 

Nie lubię nudy i spokoju, 

Więc gram w piłkę nawet w pokoju 

Po co mi ład i życiowe poukładanie? 

Przecież i tak żyję w bałaganie. 

Lepiej być szalonym! 

Wychodzić z kolegami na boisko 

Przecież do szczęścia jest tak blisko… 

 

Pionka Alek, lat 10 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Puławach 

Opiekun: Iwona Tureczek – Zakrzewska 
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Moje miejsce 

 

Moje miejsce jest tu, 

gdzie co dzień wstaję, 

gdzie słońce witam ukochane, 

gdzie promień w oczy świeci 

i wiatr mi włosy pieści. 

Moje miejsce jest tu, 

gdzie kwiaty najpiękniej kwitną, 

gdzie wszystkie problemy nikną, 

gdzie czuję się swobodnie 

i żyje się pogodnie. 

Ta piękna kraina 

Dzień mój rozpoczyna, 

na twarzy promienna mina, 

o tym miejscu nigdy się nie zapomina! 

 

Semla Julia, lat 11 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Puławach 

Opiekun: Iwona Tureczek-Zakrzewska 
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Wszystko co moje… 

 

Mój świat to mój brat. 

Kiedy jestem z nim to powracam do dziecięcych lat 

i myślę, że znów mam 5 lat. 

Brumkam samochodem, w wojnę bawię się, 

latam samolotem i wesoło jest 

czas spędzony razem jest the best. 

 

Mój świat to moi rodzice. 

To wspólne wakacje, ciekawe atrakcje. 

To czas spędzony w garażu z moim tatą 

i wspólne pieczenie ciast z mamą. 

To normy, reguły i zasady 

choć czasami od obowiązków wolę wypady z 

kolegami. 

 

Mój świat to chodzenie do szkoły. 

To na przerwach zabawa z kolegami. 

To zajęcia dodatkowe z techniki i plastyki. 

Wygłupy na przyrodzie i kabaret młodszych klas. 

Dzięki temu w szkole szybko leci czas. 

Mój świat to codzienność i to co wokół nas. 

 

Terlecki Szymon, lat 10 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Puławach 

Opiekun: Iwona Tureczek-Zakrzewska 
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Krótka chwila… 

 

Wycieczka  to moja taka mała tajemnica. 

Podróż do ciepłego kraju  to me marzenie. 

Inne oblicza za granicą  duże miasta, małe wsie, 

ogromne kraje i moje wielkie życzenie, by poznać 

inne obyczaje. 

Poszybować jak ptak wysoko, dotrzeć tam, gdzie 

myśli zapragną. 

Latać samolotem od nieba do ziemi, cała planetę 

okrążyć i 

wiedzieć, że nie liczymy na los szczęścia, bo go 

nie potrzebujemy. 

Sami swe pragnienia wymyślimy, sami je 

zaspokoimy. 

Siedzę zaciekawiona, zapatrzona, całym światem 

zachwycona. 

Niech trwa ta chwila nieodgadniona… 

 

Żak Wiktoria, lat 10 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Puławach 

Opiekun: Iwona Tureczek-Zakrzewska 
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No i kłopot mam ogromny 

jak napisać wiersz wyborny. 

Ma on być o moim świecie… 

 

W moim świecie więc znajdziecie…. 

 

A...już wiem… 

w moim świecie są marzenia  

o urodzie, o spełnieniach… 

 

Świat mój piękny, kolorowy 

pełen zabaw, śmiechu, wrzasku, 

cały dobrem wypełniony, 

nie na niby wymyślony. 

 

Belka Alicja, lat 14 

Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej 

Opiekun: Iwona Kowalik 

 

 

 

 

 

 

 



 
62 

*** 

 

Jaki jest mój świat? 

 

Jest na pewno kolorowy, 

wypełniony moimi bliskimi. 

Jest pełen zwierząt, tych ładnych i tych brzydkich 

Jest cały pełen uczuć, tych dobrych i tych złych. 

  

Mój świat jest wielki. 

Mój świat nie ma granic. 

Mój świat jest muzyką. 

Mój świat jest jedyną z setek nut, tą najpiękniejszą. 

Jest piękną melodią płynącą z mojego serca…. 

 

Mój świat… nie zamieniłabym na żaden inny. 

 

A ty? 

 

Makuch Dominika, lat 14 

Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej 

Opiekun: Iwona Kowalik 
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Mój Świat 

Mój świat … 

ani bogaty, ani piękny 

jest po prostu mój. 

Zawarte są w nim pasje 

i marzenia… 

 

Kiedy mi smutno, biorę gitarę 

i gram pierwsze akordy 

C-dur, G-dur i D-dur, 

tworzy się Muzyka 

i od razu cieplej mi na duszy. 

Muzyka … moje życie… 

Taniec … moja pasja, 

Czuję się wtedy wolna 

jak ptak szybujący po niebie. 

 

Muzyka i taniec tkwią we mnie…. 

 

Robię to, co lubię,  

To, co kocham. 

 

 Krześniak Patrycja, lat 15 

Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej 

Opiekun: Iwona Kowalik 
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 Taka czasem jestem ja ... 

 

 Czasem jest super,  

Świeci słońce, jest pięknie wesoło, 

Wszyscy śmieją się wkoło. 

Taka czasem jestem ja ... 

  

Czasem jest źle, 

Pada deszcz szumi wiatr, wieje, 

Wszyscy krzyczą i szaleją 

Taka czasem jestem ja ... 

  

Piekąca jak słońce 

Jak wiatr szalona 

Spokojna jak woda 

A zmienna jak pogoda. 

  

Taka czasem jestem ja...  

 

Górska Gabriela, lat 14 

Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej 

Opiekun: Iwona Kowalik 
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*** 

 

Budzę się. 

Otwieram oczy. 

Czekam, aż mnie coś zaskoczy i... 

Nic... 

Wciąż ten sam fiolet na ścianach... 

Wciąż to samo miękkie łóżko... 

Właśnie powrócił 

Świat, gdzie trzeba wstać 

i iść do szkoły. 

Zapomnieć o sennych marzeniach  

i spakować książki do plecaka... 

Gdy nagle... 

Szarość dnia znika, 

pojawia się znikąd muzyka -  

przyszły te dwie wariatki 

I zaczynają swe gadki. 

Nie dadzą pobyć mi smutną, 

pomyśleć o tym, co będzie jutro. 

Każą mi żyć chwilą 

i piszczą i kwilą... 

a ja razem z nimi. 

Do głowy wchodzi mi miliard myśli. 

Po całym dniu z nimi, stwierdzam,  

że będę miała o czym śnić... 

Wieczorem, próbuję się wyciszyć… 

i pobyć chwilę bez muzyki. 

Modlę się do Boga, 

w którego wierzę i Którego kocham. 

 

Gizińska  Weronika, alt 15  

Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej 

Opiekun: Iwona Kowalik 
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*** 

 

Mój świat  dla innych niepojęty 

W zmysłowym uczuciu miłości zaklęty. 

  

Miłość - życie nowe, 

piękne, baśniowe, kolorowe. 

Miłość - uczucie cudne, 

które nigdy nie staje się nudne. 

O świecie miłości 

każdy marzy, 

 śni… 

 

To Ty wypełniasz cały mój świat 

i chcę by tak było jeszcze wiele lat! 

 

Wołyńska Kinga, lat 14 

Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej 

Opiekun: Iwona Kowalik 
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*** 

 

Taniec… 

słowo prawie nic nieznaczące, 

6 liter, dwie sylaby dźwięczące. 

Dla mnie jest on jednak częścią świata, 

gdy tańczę patrzą na mnie jak na wariata. 

Wszelkie porażki mnie nie ruszają, 

bo nawet prawdziwi artyści je mają. 

Kiedy przychodzą chwile słabości, 

taniec odpręży, pomoże, wszystko uprości. 

Samo życie to nic… 

taniec nadaje mu szkic. 

 

Szykuła Katarzyna, lat 15 

Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej 

Opiekun: Iwona Kowalik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
68 

*** 

 

ONA – cały mój świat 

Chodź, pokażę Ci mój świat. 

Nie panuje w nim spokój ani ład. 

Ale za to duża radość, przyjaźń i miłość, 

A to zawsze pomaga wziąć mi się w garść. 

Świat ten zazwyczaj bardzo kolorowy jest. 

Wystarczy do tego czyjś malutki gest. 

Widzisz, on opiera się na wszystkich, 

Którzy są mi bardzo bliscy. 

Pomagają zawsze, kiedy tego pragnę. 

Wszystkie chwile z nimi są jak ciepły wiatr 

Miły, przyjemny wiejący od Tatr. 

A zabawa, śmiech to jest to, co najważniejsze. 

Z czasem staje się to dla mnie coraz dziwniejsze. 

I nadchodzi taki moment, kiedy ten świat staje się 

ponury i szary 

To wtedy, gdy spełniają się największe koszmary. 

Wszystko traci kolor, już nie jest takie samo 

A wtedy mogę powiedzieć jedynie „Mamo”. 

Bo to ona jest tym światem, który liczy się dla 

mnie. 

Kochała, kocha i kochać będzie bezpodstawnie. 

Dzięki niej, mogę widzieć, słyszeć, współczuć 

Wszystko co jest dookoła, po prostu czuć. 

Kiedy jestem smutna, wesoła, obojętna, 

To jej miłość zawsze będzie niepojętna. 

 

Michta Gabriela, lat 15 

Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej 

Opiekun: Iwona Kowalik 
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*** 

 

Wiosną mój świat jest zielony, 

śpiewają ptaki, gawrony. 

Budzi się wszystko do życia, 

pachną konwalie i bzy. 

 

Latem jest świat kolorowy, 

uczniowie malują głowy. 

Pełne są plaże i molo, 

bo to wakacji jest czas. 

 

Jesień to kolor złoty, 

w polach jest dużo roboty. 

Rolnicy zbierają plony, 

a szkoła wita nas. 

 

Zimą dokoła jest biało, 

na sankach jeździmy śmiało. 

Uszy nam marzną codziennie, 

ale lubimy tak żyć. 

 

Wręga Marcin, lat 14 

Niepubliczne Gimnazjum w Klementowicach 

Opiekun: Agnieszka Aleksandrowicz 
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*** 

 

W szkole siedzę, nie wiem ile. 

Z przyjaciółmi spędzam czas. 

Chciałabym by były zawsze, 

kolory najciekawsze. 

 

Bo mój świat to moje życie, 

moje sny i mego serca bicie. 

To coś więcej niż ulotne chwile, 

to umysłem pokonane mile. 

 

To te słońce i te chmury. 

To te wszystkie bzdury. 

Oraz ludzie, których znam 

i wszystko to co mam. 

 

Z dnia na dzień jestem starsza, 

coraz bardziej dojrzalsza. 

Zaraz pewnie pójdę w świat, 

a nie wrócę już do tamtych lat. 

 

Kruk Katarzyna, lat 14 

Niepubliczne Gimnazjum w Klementowicach 

Opiekun: Agnieszka Aleksandrowicz 
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W galaktyce znajdują się gwiazdy ,planety i jest też 

mój mały świat .  

W tym świecie jestem ja i otaczający mnie ludzie - 

rodzina , znajomi , sąsiedzi. 

Wśród nich są młodsi i starsi , niscy i wysocy, 

chudzi i grubi , uśmiechnięci i smutni . 

Z okna każdego domu można zobaczyć piękno 

natury, takie małe cuda.  

Gołębicę siedzącą wytrwale na gnieździe, wschód 

i zachód słońca, 

rząd jaskółek siedzących na drucie, i pajęczynę 

zrobioną przez pająka. 

Nie wszyscy dostrzegają piękno przyrody . 

 

Kałdonek Krystian, lat 14 

Niepubliczne Gimnazjum w Klementowicach 

Opiekun: Agnieszka Aleksandrowicz 
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*** 

 

Mój świat sięga od morza po szczyty Tatr. 

Jest daleki i szeroki, 

taki bliski i głęboki. 

Całe pokolenia go formowały, 

szkolne podręczniki o nim opowiadały. 

Bóg, Honor, Ojczyzna dziadkowie powtarzali, 

gdy za kratami śmierci stali 

By ich następcy w wolnym kraju dojrzewali, 

by do historii często sięgali, 

od niej naukę i siłę do życia czerpali. 

 

Mój świat to nie tylko ty i ja, 

lecz wszystko, co jest wkoło, 

To, co dobre i to, co złe. 

Niczego się nie lękam – przed siebie idę, 

fałsz od kłamstwa oddzielam. 

Niech prawda i dobro zostanie, 

niech Pokój po całym świecie się rozleje, 

niech wyrosną nowe młode dęby, 

którym stare buki będą opowiadały 

dawne dzieje. 

 

Szeląg Katarzyna, lat 15 

Gimnazjum w Końskowoli 

Opiekun: Agnieszka Franczak – Pać 
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Są granice, których przekroczenie jest 

niebezpieczne… 

Dlatego tam idę… 

Oto są drzwi, które wiodą w sekretny mój raj. 

Tutaj czas pętli się, a wiatr requiem wygrywa na 

wspak. 

Otaczająca nas mgła płonie wtem, 

Kiedy ciemność wciąż trwa. 

A gdy niknie blask gwiazd, 

Na horyzont anioł 

Wtacza słońce, 

Pokonując zarazem zło 

Uwalnia gołębic tysiące. 

Skieruj się otwarcie na las 

Tak mistyczny i mroczny, 

nim zło pochłonie was. 

Tam odnajdziesz człowieka, 

Który wciąż trwa, 

strzegąc myśli i słów, 

Strzegąc stale mych snów. 

Idź więc dalej, 

Tam gdzie wiedzie strumień, 

Ujrzysz postać: 

Zwaną aniołem. 

Wtacza on głaz . 

Jest taki piękny: 

Ogromne skrzydła i blada twarz. 

Wtacza gdyż wie, że dobro tak chce. 
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Może i ciężki, lecz się opłaca 

Bo co to za życie 

Gdy lekka praca. 

On ci pomoże, 

Okaże serce 

I wskaże drogę. 

A gdy znajdziesz się u szczytu potężnych gór 

I przestanie otaczać cię gruby mur. 

Spójrz dookoła, 

A wzrokiem sokoła 

Dostrzeż to miejsce, gdzie już dawno byłeś, 

zrozumiesz, że na szczyt się wzbiłeś. 

Tam na dole zostanie wszystko 

to, co cię męczy 

A patrząc z góry, świat wyda się lepszy. 

 

 Tutkaj Agata, lat 16 

Gimnazjum w Końskowoli 

Opiekun: Agnieszka Franczak – Pać 
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*** 

 

Czy świat marzeń, czy świat ludzi, 

Czasem szczęście lub wstręt budzi. 

Kiedy ciepłem bije słońce, 

Świat rozpływa się w gorącu, 

Wtedy motyl skrzydełkami 

W dal odrywa nas  myślami. 

Lecz pory roku się zmieniają 

Tak jak myśli, w moim gaju. 

Tam granic nie ma, choć toczą się wojny. 

Choć z wierzchu cicho, tam wieje wiatr niespokojny. 

Tam muzyki ton, jak noc w dzień się zmienia. 

Tam niespełnione szybują marzenia. 

To jest rzecz prywatna, zamknięta przed światem. 

Bo słowa innych ludzi mogą ranić jak świst batem. 

Tysiące opowieści malują się w tej głowie. 

Jeśli poznasz mnie dobrze, to chętnie ci opowiem. 

Tak bardzo się różni ten świat od waszego. 

Zupełnie inną osobą jest bohaterka jego. 

Tak zamknąć się w tym świecie cudowną rzeczą by było 

I odbudować rzeczy, które życie mi zniszczyło. 

O panowanie spór toczymy, złożony z licznych wojen. 

Szczęściem dowodzę ja, zaś smutkiem – alter ego moje. 

 

Różańska Maja, lat 14 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 

Opiekun: Alina Borsewicz 
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Mój świat jest niesamowity, 

Naiwnością wciąż okryty,  

Złudną nadzieją żyję, 

Ten świat niech mnie nie zmyje. 

  

Moje kochane życie, 

Nie poznam ja Ciebie w Madrycie, 

Ni w Japonii, czy Pradze, 

Cóż ja na to poradzę? 

  

Wszystko co mnie otacza, 

Czerpię z tego garściami, 

Nie bądźmy tacy sami, 

Stworzę mój własny świat -  

  

Szczęście, 

Przyjaciele, 

Muzyka, 

Zegar życia niechaj tyka...  

 

Kowalska Ewa 

Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Puławach 

Opiekun: Renata Bany 
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Nie trzeba mówić aż tak wiele 

Bo słowa są tylko iluzją 

Nietrafnym określeniem uczuć 

Źródłem niefortunnych pomyłek 

 

Nie znaczy to żebyś miał milczeć 

Bo chociaż słów nigdy nie cofniesz 

Życie nie daje drugiej szansy 

Kiedykolwiek się jej zapragnie 

 

I choć matka głupich zaginie 

A ocean w twym oku wyschnie 

Oddech twój nie stanie dopóki 

Nie nadejdzie najlepszy moment 

 

I mimo tak długiego życia 

Krótkie będzie podsumowanie 

Bo tylko rzeczom nieistotnym 

Poświęcane jest mnóstwo czasu 

 

A ludzie to grupa milczących 

Tylko na ważne tematy 

Choć wdech ten może być ostatnim 

A to uczucie najpiękniejszym 

 

Kozak Ewa, 16 lat 

Publiczne Gimnazjum nr 4 w Puławach 

Opiekun: Renata Bany 
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Życiowe porządki 

 

W małym papierowym pudełeczku 

Cały swój świat przechowuję 

Od czasu do czasu 

Układam tam, porządkuję 

Porażki i kłopoty życiowe 

Na spód pudełka wkładam 

Sukcesy i pochwały 

Specjalnie na wierzch wykładam 

I tak co jakiś czas 

Nowe pudełko szykuję 

Moje życie tempa nabiera 

Ciągle mnie zaskakuje 

Złe chwile przewagę zawsze mają 

Humorki, dąsy - pierwsze skrzypce grają 

Dla dobrych rzeczy mało miejsca zostawiają 

A to one sens życiu nadają 

W małym pudełeczku 

Świat nastolatki sobie żyje 

Szalony, kolorowy, pełen marzeń 

Z czasem lepiej go odkryję 

Gdy przyjdzie czas na wielkie porządki 

Pudełka z wielu lat pozbieram 

Życiowy bilans sporządzę 

Na świat wszystkie je pootwieram! 

 

Kuk Gabriela, lat 15 

Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Puławach 

Opiekun:Lidia Sołtys 
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Mój świat 

nie jest Waszym światem 

Moje myśli 

nie są Waszymi poglądami 

Mój pomysł na życie 

nie jest Waszą ideologią 

chciałabym móc tak powiedzieć 

i nie skłamać przy tym 

chciałabym tworzyć siebie  

bez Was 

bez Waszego wpływu, słów i przekonań 

chcę 

się wyodrębnić 

być inna niż Wy 

wszyscy razem wzięci 

Nie chcę być jedną z szarych płyt 

z których składa się świat-chodnik 

To moja codzienna utopia 

z biegiem lat przygasająca nadzieja 

Mój świat jest nieuporządkowany i chaotyczny 

Moje myśli nie odnajdują w nim nic złego 

Mój pomysł na życie jest tylko mój i niczyj więcej. 

Dzieje się tak dlatego 

że jedno na świecie serce tak bije 

i jedno na świecie serce tak mocno 

chce inne przeżyć. 

 

Martyniuk Anna, lat 16 

Publiczne Gimnazjum Nr 4 W Puławach 
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Ostatnia gwiazda właśnie gaśnie na niebie. 

Zabiera resztki srebrnego światła. 

Jedyne dźwięki wokół , 

To dwa zegary tykające na zmianę. 

Nikt nie pomyślał, żeby je wyłączyć, 

Bo nikogo już tu nie ma. 

 

Powoli przesuwam palcami 

Po wyblakłej kartce. 

Chcę wykrzesać z niej to ostatnie tchnienie. 

Czuję, jak słowa wyryte na papierze 

Przyciągają coraz mocniej moją duszę. 

Nikogo już tu nie ma. 

 

Każde słowo zostaje na nowo wyryte 

W moim sercu. 

Zupełnie jakbym odnawiała przyrzeczenie. 

Dopiero rozpoczynam wędrówkę.   

Te tereny są nieznane, mimo że 

Wiele razy nimi chodziłam. 

Bo nikogo już tu nie ma. 

 

Stara książka rozpada się 

W moich dłoniach. 

Chcę zatrzymać na chwilę czas. 

Przekręcam powoli kartkę 

Mojej ulubionej powieści. 

Ale nikogo już tu nie ma, 

Jestem w swoim świecie. 

 
Mita Klaudia, lat 17 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach 

Opiekun: Cecylia Chmielowska 
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Czas 

 

Ciche tykanie zegarka… 

Nieprzerwane, jednostajne 

Tylko on zakłóca nieskazitelną ciszę 

Mąci jej spokój, harmonię. 

Tik – tak, tik – tak. 

 

Przypomina o czasie, 

Który przemija, płynie. 

Gdy ja stoję w miejscu, 

Bezczynnie? Strach. 

Tik – tak, tik – tak. 

 

Każda sekunda jest inna 

Jedyna, niepowtarzalna… 

Już była, nie wróci. BYŁA. 

Kolejna – nowa. Nowa? Już stara. 

Tik – tak, tik – tak. 

 

Nietrwałość chwili i marność czasu, 

Który mija – bo musi. 

Jego nie zatrzymasz, 

Jesteś bezsilny – nie możesz. 

Tik – tak, tik – tak. 
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Podążaj z nim, nie stój w miejscu. 

Trwaj, nie zatrzymuj się. 

Chwytaj dzień, nie żyj biernie. 

Idź, nawet powoli – byle do przodu. 

Tik – tak, tik – tak. 

 

W TWOIM własnym świecie, 

Tak jak ja idę w moim. 

Odważnie. Cierpliwie… Zaufałam. 

Idę z Bogiem. Nie zawiodę się, NIGDY. 

 

Wachowiec Olga, lat 17 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach 

Opiekun: Cecylia Chmielowska 
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Widzę jak spadam 
Nie czuję jak upadam 
Za każdym razem 
Nie chcę być ofiarą życia 
Czuję się jak w komnacie luster 
Jak ziarenko piasku na pustyni 
Taka jak wszyscy 
Nie chcę być bierna 
Poddać się wirowi ułudy 
Ocean… To ja 
A z drugiej strony luster 
Wszyscy się ze mnie śmieją 
Moje odbicia 
Gdy mną potrząśniesz 
Rozprysnę się jak bańka mydlana 
Uważajcie 
Mogę wzbić się i mnie nie dotkniecie 
To proste 
Tak jak niebo jest niebieskie 
Tak ja chcę być inna 
Moje myśli ulatują 
Marzenia 
Wyższe ponad mnie 
Otwieram oczy 
Mówię - nie 
I wszystkie lustra pękły 
Nie czuję już węzłów 
Zniknęły moje myśli 
Cisza 
Teraz mogę iść - w górę 
Ponad życie 
 
Rybaczek Paulina, 17 lat. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach 
Opiekun: Cecylia Chmielowska 
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Zachód słońca 

Każdego wieczoru 

budzi mnie zachodzące słońce 

Opowiada historię barw 

odbijanych od powierzchni 

nigdy tych samych chmur 

Obłok czyni wciąż 

to samo słońce nieznajomym 

Co dnia każe odkrywać 

Obserwować oczami duszy 

Zachód słońca jak człowiek 

każedo dnia inny 

Zawsze piękny 

 

Rezpka Alicja, lat 17 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach 
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Najbardziej 

lubię 

powspominać 

moje dziecięce wyczyny 

Uwielbiam marzyć 

Wznoszę się wtedy ponad ziemię 

stąpam po obłokach 

i widzę świat 

Jest zupełnie inaczej 

Krajobraz rozkwita tęczą 

mieni się w różnych odcieniach barw 

Jest cudownie 

Nie ma kłopotów i zmartwień 

I myślę 

chwilo trwaj 

 

Pać Katarzyna, lat 17 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

im. F.D.Kniaźnina w Puławach 

Opiekun: Joanna Czajkowska 
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W moim świecie 

 

W moim świecie istniejemy 

Wciąż jak dawniej. 

Ty jesteś ze mną. Zawsze. 

Nie ma dramatów i scen. 

Nie ma kłótni ani łez. 

Jest tylko miłość, szczerość i zaufanie. 

Napełniam płuca czystym powietrzem, 

w którym unosi się zapach świeżo parzonej kawy. 

Codziennie rano przynosisz mi ją do łóżka. 

Zamykam oczy i czuję ciepło Twoich dłoni 

przesuwających się po mojej szyi. 

Robisz to zawsze, by mnie uspokoić. 

Promienie słońca wkradają się przez opuszczone 

żaluzje. 

Chwytasz mnie za rękę i mówisz, jak mocno mnie 

kochasz. 

Nawet nie wiesz jak bardzo dzięki temu istnieję. 

W moim świecie jest inna prawda. 

Ty jesteś ze mną, już na zawsze. 

 

Krygier Gabriela, lat 17 

Liceum Ogólnokształcące  

im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach 

Opiekun: Iwona Czyż 
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Czytam z babcią gazety 

 

 wieczorami 

czytuję z prababcią gazety 

różne - proste papiery dla gawiedzi 

i te dla elit 

  

prababcia 

lat dziewięćdziesiąt dwa 

(daj jej Panie jak najwięcej) 

słucha moich odczytów i objaśnień 

jak czterolatek opowieści o dinozaurach 

z otwartymi ustami pytającym wzrokiem 

nie zawsze rozumie wszystko 

więc staram się mówić prosto 

  

- to jest babciu pen drive 

mniejsze niż twój palec a spamięta więcej 

niż nasze rozumy razem 

pomieści w sobie setki książek 

albo tysiące wyraźnych obrazów 

  

- to jest babciu drukarka 3D 

wydrukowali z niej pistolet 

bo słowa to już liche argumenty 

już nie papier ale plastik będzie wszystko 

przyjmował 

każdy kształt rozkaz kaprys 

sam dobrze jej nie pojmuję 

i może mój prawnuk opowie mi kiedyś 

jak to z nią jest 
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- to jest babciu Snowden 

rozbitek na oceanie 

którego nie chce żaden port 

i nabiera wody 

oni tam - het daleko 

słuchali naszych myśli gustów rozmów 

a on odciął kotwicę 

i tonie bo nie lubią gdy ktoś pływa luźno 

-to jest świat babciu 

 

Wachowicz Dawid, lat 19 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. ks. A.J.Czartoryskiego w Puławach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
89 

Poranek 

 

Gdy rano się budzę 

Otwieram swe oczy 

Chce widzieć przed sobą 

Twe  zmysłowe włosy 

Poczuć Twój dotyk 

Twój  oddech na szyi 

Twą siłę w ramionach  

Gdy mnie tulisz 

Dziś jest inaczej 

Nie ma już Ciebie 

Dziś  jestem sama ze swoim cieniem 

Tylko wspomnienia mam w swojej głowie 

Dają mi siły by pozostać w sobie… 

 

Wiejak Ewa , lat 17,  

Zespół Szkół  Nr 1  

im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach   

Opiekun: Bożena Pajurek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
90 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 

 Redakcja: Małgorzata Klinkosch, Sławomir Guz 


