
POETKI_POECI SĄ WŚRÓD NAS…

Zbiór wierszy młodych adeptów pióra

Pałac Młodzieży

Opiekunka grupy

Kreacje literacko - dziennikarskie

Justyna Wołoszyk – Brzezińska

rok szkolny 2021/2022



„Do tej krainy idź ścieżkami tonów…” 
(Czesław Miłosz)

 Zajęcia w Pracowni Literackiej w roku szkolnym 
2021/2022 to czas spędzony ze słowem, metaforą, 
kreatywnością, tworzeniem… 

 Uczesticzki_uczestnicy spotkań zostali zaproszeni 
do poetyckich zabaw, ćwiczyli umiejętność
żonglowania słowami, tworzenia metafor, składania 
w wersy własnych refleksji, przemyśleń. Inspiracją 
do pisania wierszy stały się m.in. oglądane dzieła 
sztuki, historie z kart DIXIT czy Story Cubes.

 Poetycka podróż zaowocowała wierszami o 
wyprawach marzeń, o przygodach, o niezwykłych 
bohaterkach_bohaterach.

 Warto wsłuchać się w te wyjątkowe metafory…



„Z góry na świat” Dominika Kosińska (15 lat)

Gdy się urodziłam 

Dostałam pewien prezent

Ciekawość

Teraz widzę świat

W intensywnych barwach

Ciekawi mnie wszystko

Co niewidzialne

W teorii nierealne

Pokonywanie przeszkód

Daje mi satysfakcję

Każdego dnia wyruszam w podróż

Odkrywam tajemnice

Wznoszę się w niebo

Patrzę z góry na świat

Żyję

Marzę

Jestem



„Ważna lekcja” 
Dominika Kosińska (15 lat)

Podróżnik otrzymał list

„Odkrywaj nieznane!”

Wyruszył więc w podróż

Do nowych miejsc…

Szedł bez żadnej mapy

Kręte drogi nie zniechęciły go

Podążał dniami i nocami

Przeszkody dawały mu zrozumienie

O świecie

O innych

O sobie

Porażki nie przerażały go

Szedł dalej

Wybierając kolejną drogę



„Pomoc” Weronika Wencel (11 lat)

Wyruszyłam w podróż…

Upłynęło dużo czasu,

zanim zrozumiałam,

gdzie jestem.

Bardzo się bałam.

Pewna kobieta podeszła,

otworzyła mi drogę

na dalszą wędrówkę.

Przyjęłam zaproszenie

do tygodniowej podróży

pełnej uważnego patrzenia

i słuchania…



„Być może jest to początek” 
Weronika Wencel (11 lat)

Widzę gruzy leżące na ziemi

Widzę ludzi płaczących za sobą

Widzę schody prowadzące donikąd

Widzę twarze patrzące w przyszłość

Widzę okna rozbite na zawsze

Ale być może jest to początek wszystkich marzeń

 Inspiracje do stworzenia wiersza: 
fotografia z albumu „Stocznia Szlaga”  
Michała Szlagi (materiały z programu 
„Edukacja do Kultury. Gdańsk”) oraz 
koncept na wiersz w stylu barokowym 
(WSiP)



„Tylko wspomnienie” 
Mykola Klymenko (13 lat)

Widzę tysiące butów przechodzących po domu

Widzę radosne twarze śmiejące się do siebie

Widzę żółte stworzenie pełznące ku domu

Widzę ludzi uciekających z krzykiem

Widzę czarną kulę lecącą na domy

Ale na szczęście to tylko wspomnienie…

 Inspiracje do stworzenia wiersza: fotografia z albumu 
„Stocznia Szlaga”  Michała Szlagi (materiały z 
programu „Edukacja do Kultury. Gdańsk”) oraz koncept 
na wiersz w stylu barokowym (WSiP)



„Wilk” Martyna Wencel (8 lat)

Pewnego dnia się nudziłam,

więc książkę o stadzie kupiłam.

Razem z wilkami w podróż wyruszyłam.

Wzięłam latarkę, rzeczy spakowałam.

Bardzo się spieszyłam, chociaż się bałam.

Za każdym zakrętem do domu wracać chciałam.

Mama na mój widok bardzo się ucieszyła.

Opowiedziała, że jako dziecko też tak wędrowała.

Zapewniła, że od dziś razem ze mną w drogę będzie wyruszała.



„Cytrynowa owca” 
Julka Lewandowska (8 lat)

Pewna owca

od cytryny cała

balonem lubić latała.

Ale problem miała,

jak to zrobić? – dumała.

Więc kostką rzucała…

W końcu statkiem poleciała!

Tak marzenia swoje spełniała.



„Przygoda pana Żółwia” Mia Kobus (8 lat)

Był sobie Żółw.

Pan Żółw podróżnik

Lubił pociągi, hotele i las.

Tu odpoczywał cały czas

Gdy chory był,

Lekarstwa brał,

A gdy wyzdrowiał,

Ślub piękny miał.

Tęczę kochał ponad życie

Zimą, latem i o świcie.



„Labirynt” 
Iga Bocheńska (9 lat)

Pan Szam przyjaciółkę miał.

Dnia pewnego w labirynt wszedł,

bo tam skarb w skrzyni stał.

Do tej skrzyni potem wpadł.

Na szczęście przyjaciółka ta,

która bardzo go kochała,

z tęsknoty za nim

w labiryncie go odszukała.



„Zadowolony z gór” 
Józefina Sobczyk (9 lat)

Pewien człowiek

Był bardzo samotny.

Żył jak w klatce.

Raz zobaczył góry.

Nie wiedział, co to jest,

ale ten widok go zachwycił.

Zaczął biec co tchu,

wspinać się na szczyt.

Polubił górskie wędrówki.

Pokochał piękno świata.

Był szczęśliwy.



„Poetki_poeci

są wśród nas”

Wszystkie wiersze powstały

podczas zajęć

w Pałacu Młodzieży

Źródło fotografii: bank obrazów - internet


