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Plaża
Pośród długich pasów piaszczystych wydm i buszu
dźwięk chlupotu fal obija się koło moich uszu.
Na zimnym piasku spoczywają szczątki spróchniałego drzewa
a pośród śnieżnobiałych obłoków leci sobie mewa.
Słońce rzuca swe jasne promyki
na zmoczone rosą wilgotne patyki.
Niedaleko drewniana łódka sunie po błękitnej wodzie
niczym zawodowy łyżwiarz na oszronionym lodzie.
Słońce tonie za horyzontem i sił na wzejście nie ma,
porusza się powolnie i z ptakami śpiewa.
Lekki deszczyk obmywa moje beżowe kalosze,
które co jesień noszę.
Grubiutkie sumy przyglądają mi się z zainteresowaniem,
chcąc chyba, abym się stała ich drugim śniadaniem.
Och, jak widząc to widowisko, szczęśliwa jest moja dusza.
Myślę sobie: To wszystko mnie do głębi wzrusza.

Zuzanna Tryzybowicz, lat 10 - ZŁOTA WENA

Nadzieja 2021
Skończy się rok stary i nowy zawita.
Z wielką nadzieją będę go witał.
I czego będę się w tym nowym roku spodziewał?
Czego będę oczekiwał?
Chwil wesołych i miłości bliskich,
Przyjaciół i przyjaźni,
Normalności i blasku słońca.
Mój niepokój o przyszłość śpi.
Śpi strach.
Rzucę w ciemną noc moich życzeń moc
I wyśnię lepsze dni.
I uwierzę, że normalnie można żyć.
Nadzieja lepsze dni nam da.
Ogarnie cały świat
I zbuduje nowy, szczęśliwy dom,
Gdzie wszyscy znajdziemy swój spokojny kąt.

Marek Porzecki, lat 10 - SREBRNA WENA

Cichy manifest „nie”
w Internecie
Twierdzicie, że wszystko o mnie wiecie,
Bo jest to zapisane w Internecie:
W lajkach, Tik-Toku i Instagramie,
Na Facebook'u, w Messangerze i grach.
Zatem ja teraz prawdę powiem wam:
Nie wierzę w rodziców
I ideały przez nich głoszone.
Nie wierzę w media
I sprawy przez nie poruszone.
Nie wierzę w nauczycieli,
Ich umiejętność nauczania.
Nie wierzę w polityków,
Ich zdolność zarządzania.
Nie wierzę, że ten świat dla mnie zmienicie!
- Bo takie jest teraz życie…
- Bo sami jego sensu nie widzicie…
Aleksandra Biedrzycka, lat 10 - BRĄZOWA WENA

Oda do młodości 2020
Niemi i głusi w prostokąta klatce…
Młodości! Przywróć mi zmysły!
Z Zombilandu wznieś mnie zatem,
Przywróć mnie natury matce,
Mów jak pasterz w prostej chatce,
Wyzwól mnie wolności kwiatem.
Pod piórem wolnym, lekkim me obawy prysły!
Zaślepieni starcy smutni
Ze wzrokiem wbitym wciąż na siebie zapomnieli już:
Radość zero, wolność kurz.
W niepamięci swej mali i butni.
Młodości! Nie dasz się zdusić,
Zamknięciu dziś nie daj się zwieść,
Marazmem nie daj się skusić,
Twoje słowo pozwól nam nieść.

Więc z nieba spójrz - tysiące dróg bez celu,
Bez wiary, bez sensu za mgłą zanikną.
Przyjacielu!
Bądź ponad zgiełk, co usypia,
Ludzi w skorupach zamyka.
Cel twój lawiną newsów zasypią.
Zegar wciąż beznamiętnie odlicza
Bardzo po cichu, bezrefleksyjnie, na chłodno
I tak nieświadomych zabiera wszystkich na dno.
Starzy i młodzi nie znajdą oblicza.
Oczy i uszy otwórz, już nie szukaj winnych.
I bądź dla innych.
Jeremi Szrajber, lat 11 - WYRÓŻNIENIE

*** (Jeśli chcesz poznać…)
Jeśli chcesz poznać moje miejsce na ziemi,
Jedź na południe, kierunek się nie zmieni.
Jedź wciąż ulicą najdłuższą w naszym kraju,
Aż w końcu dotrzesz do mojego raju.

Miniesz market - wielki jak stodoła,
Obok niego stoi policyjna szkoła.
Skręć szybko w prawo, dojedziesz do rynku,
Zobaczysz tu fontanny i stary dom bez tynku.

Jest w tym budynku muzeum miasta mego,
Eksponatów w nim wiele, drogi mój kolego.
Obok muzeum ratusz stoi stary,
Gdzie chan turecki przywiózł swoje dary.

A na pamiątkę tego wydarzenia
Półksiężyc na dachu wyłania się z kościelnego cienia.

Gdy dojedziesz do ronda,
Zza czerwonego budynku lokomotywa wygląda.
Nie sapie, nie dyszy, nie bucha z niej para,
Bo uleciała już z niej dusza cała.

Kolej wąskotorowa ma tu swój początek,
A mej opowieści to ostatni wątek.
Jeśli odgadłeś wszystkie już wskazówki,
To Witaj w Piasecznie!
Moim małym mieście!

Mikołaj Łuszczyński, lat 9 - WYRÓŻNIENIE

*** (Mój dom, mój ogród,
mój pokój…)
Mój dom, mój ogród, mój pokój,
plaża, woda, słońce, lasy i zwierzęta.
Gdy chodzę lasem,
spotykam dziki czasem
i stajnie, w których są konie,
zwierzęta moje ulubione.
To moje miejsce wśród życia cieni,
spokój, cisza i dźwięki tej ziemi.
Kornelia Rembalska, lat 9 - WYRÓŻNIENIE

*** (Moim miejscem na ziemi…)
Moim miejscem na ziemi jest mój dom
Brakuje w nim zieleni, ale jest przyjazny ton

Są w nim moje dinozaury i smoki
Są w nim radości, smutki i cmoki

Choć jestem jedynakiem, nie jest w nim cicho
Jest gwarno, wesoło i śmieje się ukryte licho

Kacper Rembieliński- Gałązka, lat 9 - WYRÓŻNIENIE
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Oda do mojego pokolenia
Zza szarej w powietrzu mgły
nie mogę zobaczyć tęczy.
Gdy wącham uschnięty kwiat,
pszczoła przy nim nie brzęczy.
Tu szumiał zielony las.
Dziś sterczą martwe kikuty,
a piękny świat oceanów
został plastikiem zasnuty.

My, pokolenie ludzi,
którzy zniszczyli świat,
nie pozwólmy, by umarł
kolejny otruty ptak!
My, młodzi, odważni, zuchwali,
teraz nadszedł nasz czas!
Młodość doda nam skrzydeł,
uratujemy ten świat!

Zaszumią wkoło nas drzewa.
Nad wodę wyskoczy delfin.
Zabrzęczą na łące pszczoły.
Rozbłysną kolory tęczy.
Stańmy dziś ramię w ramię
z przyrodą do walki o świat!
My, młodzi, odważni, zuchwali,
bo teraz nadszedł nasz czas!

Aleksandra Słowik, lat 13 - ZŁOTA WENA

Wielki, mały świat
Piruety pyłu w nieuchwytnych mgławicach
Niestrudzona cyrkulacja kłębka różnorodności
Mozaiki z piaskowca, turkusów, pereł i malachitów
Czarująca pięknem córka Agenora
Przemawiająca nie tylko 225 językami
Ale także kojącym zapachem lawendy
Energetyzującym temperamentem tańca
Melancholijną mgłą jesiennych szat

W jej sercu Pszczyna, Szczebrzeszyn, Dzierzążnia,
Gżegżółka, która wyłapawszy chrząszcze
Może nad morze towarzyszyć sójce
Dusza gościnna, zaradna i dumna
Ze szczyptą nieufności do niesłowiańskiej twarzy
Złoto bursztynu i miodnej słodyczy
Burzliwość historii i bałtyckich fal
Półroczne kadencje lodu i skwaru

Przystań centralna zwierająca drogi nóg i myśli
Miasto pionierskie, twórcze i śmiałe
Miejsce ulepione ze wspomnień i marzeń
Społeczność biurowych mrówek i kawiarnianych trutni
Kraciasty akordeonista w Saskim Ogrodzie
Sprzedawca malinek i zygmuntówek
Grunt pod nogami, grunt że rodzina
Dziewczynka wtulona w mamę

Matylda Waller, lat 12 - SREBRNA WENA

Wyznanie
Jestem małą Wietnamką.

Pozostawiłam moją ukochaną ojczyznę,
Pojechałam na emigrację
i kontynuuję drogę do spełnienia marzeń.

Jestem na obcej ziemi.
Mam tu część rodziny, ale jestem samotna,
Tęsknię za rodzicami
i martwię się o nich.

Czy Wietnam tęskni za mną?
Nie mam odpowiedzi.

Gdy świat walczy z wirusem,
w Wietnamie choruje mało ludzi.
Ale jeszcze nie jest bezpieczny.
W październiku zawsze jest sezon powodziowy,
duże ulice i małe alejki zalane są wodą.

Woda zalewa domy
i ludzie tracą wszystkie rzeczy,
nie mają co jeść.
Ale są bardzo silni, odważni,
jeszcze raz muszą walczyć z powodzią,
nie poddają się.

Ja tak jak Wietnam też mam problemy:
z językiem, z ludźmi, z edukacją,
z tęsknotą.
Nikt mi nie wierzy, że jestem zdolna.
Jestem wśród ludzi odtrącona.

Ale tak jak Wietnam
jestem silna, odważna,
nie poddam się.
Będę walczyła ze swymi problemami
i kiedyś pewnego dnia
wrócę do Wietnamu,
do mojego miejsca na ziemi.
Ngo Ha My, lat 13 - BRĄZOWA WENA

*** (Hej, ludzie, jestem Maciek…)
Hej, ludzie, jestem Maciek, nowy w klasie,
jeszcze mnie nie znacie.
Moim miejscem na ziemi jest Biskupia 12.
W Warszawie żyję tu lat paręnaście.
Mam skatepark, plac zabaw i fajne boisko,
ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko.
Blisko jest park i tenisowe korty,
uprawiam tam także inne sporty.
Do Żabki chodzę,
życie sobie słodzę,
a na stacji pizzeria,
smaku wirtuozeria.
W Białce Tatrzańskiej, nie tylko w Warszawie
kiedy jest zima, dobrze się bawię.
Na nartach, na śniegu, w dół i do góry,
a w lecie szybko jadę na Mazury.

W każde lato jeżdżę na obozy,
na których przeżywam chwile grozy.
Motorówką pan ciągnie nas na bananie
i zawsze jest niezapomnianie.
Aby być w dobrym humorze,
Jadę nad morze.
Trzy dni na biwaku z wujkami i z kolegami
(bez dziewczyn) objadamy się słodyczami.
Śpimy pod namiotami,
rozmawiamy z chłopakami
o horrorach
i strasznych szkolnych dyrektorach.
Oto mój wierszyk i mam nadzieję,
że się spodobało,
a jeśli tak,
niech Pani wstawi 5 śmiało!

Maciej Koniarski, lat 12 - WYRÓŻNIENIE

Oda
Lecimy do słońca, młodzi przyjaciele,
Do szczęścia przecież nie trzeba tak wiele,
Wystarczy zdrowie, chęci i uroda,
Na zmartwienia i nudę przecież życia szkoda.

Trzeba kochać, dawać, gdy sił starcza jeszcze,
Śmiać się do świata w pogodę i deszcze,
Dawać z siebie drugiemu tak dużo, jak tylko się uda,
Wierzyć w ludzi, przyjaźń, nie liczyć na cuda.

Młodość to życie, to cud natury,
To słońce, co świeci, to morze i góry,
To stan, do którego zatęsknisz w przyszłości,
Stan beztroski, uroku i wiecznej radości.

Aleksandra Ruszkowska, lat 12 - WYRÓŻNIENIE

*** (Ludzie spiesznie ulicami
miasta przemykający…)
Ludzie spiesznie ulicami miasta przemykający,
Dzieci z utęsknieniem na place zabaw patrzące,
Młodzież w wirtualnym świecie zamknięta,
Czy ktoś o normalności jeszcze pamięta?
To moje miejsce na ziemi
W czasach mrocznej pandemii.
Mama, Tata, rodzina najbliższa,
Na nich świat mój się kończy…
Nie! Z nimi właśnie się zaczyna.
To moje miejsce na ziemi
W czasach mrocznej pandemii.
Jezioro szuwarami porośnięte,
Pośród których mieszkają łabędzie,
Miejskie parki jesienią otulone,
Dwa kaktusy na parapecie okiennym do siebie przytulone.

To moje miejsce na ziemi
W czasach mrocznej pandemii.
Cicha muzyka soulowa z głośników płynie,
Grafika Picassa samotnie wisi na ścianie.
Kocham ten świat. To wiem.
Dusza moja zapada w niespokojny sen.
To moje miejsce na ziemi,
Mój dom spokojny
W czasach mrocznej pandemii.

Patrycja Stańczyk, lat 13 - WYRÓŻNIENIE

Nowoczesność
Myśli posklejane
Z ciężkich kwadratów,
Nic nie klei się w całość
W życiu napiętym
Jak lina nad przepaścią.
Łzy nieznaczące nic,
Gdy pada gorzki deszcz
I niewygodne buty do tańca,
Gdzie nawet kroków się nie zna
ani partnera.
Zrozumienie wyrzucone
Ze słownika życia,
Wyszydzane ludzkie oblicza
I uśmiech na pozór uśmiechem.
Pogrzeb prawdy,
Na który nikt nie przyszedł,
Miłość sprzedana za grosze
Do telewizji.

Niema śmierć natury,
Szepczące drzewa o końcu ich istnienia,
Obłąkane krzyki tych, co widzą prawdę,
Sztuczny ratunek tego, co piękne.
Wszystko otulone niby wielkim dziełem,
nad którym słychać westchnienia,
Choć prawdziwych już nie ma.

Stoisz pomiędzy dniem dzisiejszym i wczorajszym Gdzie twoje miejsce?
Kacper Świdziński, lat 13 - WYRÓŻNIENIE
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Rocznik 2003
Urodzony w wolnym kraju,
w świecie, gdzie wszystko szybko się zmienia,
szukam swojego małego raju,
gdzie będę mógł znaleźć chwilę wytchnienia.

Nie jest to proste zadanie.
Świadomość rzeczywistości jest przytłaczająca.
Co jutro z nami się stanie?
Jak okiełznać uczucia i myśli napływające?

Czy ludzkość do destrukcji dąży,
wciąż więcej i więcej potrzebując?
Wszystko wokół posiadania krąży,
przestrzeni na marzenia nie zostawiając.

Przyroda cichą zemstę planuje
na człowieku zachłannym bez końca.
Nawet sztuka go nie uratuje,
nie zastąpi mu wody, powietrza i słońca.

Szanujmy siebie, bliskich, rzeczy ulubione
i wszystko, co mamy od natury w prezencie,
a każdy znajdzie swoje miejsce upragnione
na tym bądź innym kontynencie.
Mikołaj Redziak, lat 16 - ZŁOTA WENA

Współczesny świat
Dziś jest inny świat, inny niż ten, który znałem,
dziś jest inny świat, inny niż ten, który kochałem.
Nie urzeka blaskiem dziś słońce,
choć jasne obłoki gna po niebie wiatr.
Świat jest inny w pandemii…
W oczach pytania, łzy, bezsilność i strach.

Za szybko biegł świat bez brata, bez uczuć, bez słów,
Na oślep, byle prędzej - byle gnać,
byle mieć jak najwięcej.

I nagle STOP! Wszystko się skończyło.
Skończona przyjaźń, sąsiedztwo, skończona miłość.
Pozamykani w domach tęsknimy za tym, co było.
Jak długo jeszcze?
Ile dni, miesięcy, ile lat?
Czemu tak bardzo zmienił się ten świat?
Tyle pytań dziś mam, a na żadne nie znam odpowiedzi.

Wielka polityka, dziś znów padły mądre słowa,
Długie debaty, konferencje, ustawy, zarządzenia od nowa.
Podjęto działania, zakazano czegoś.
A ja wciąż pytam dlaczego?
Czemu tak bardzo zmienił się świat?

Nie spotkamy na ulicy uśmiechniętej twarzy…
Nikt nie poda ręki, nie pomoże, współczuciem nie obdarzy.
Społeczeństwo się zmieniło…
Z dala od siebie w maseczkach, wszystko według zarządzenia.
Ale co to zmienia?
Czemu tak bardzo zmienił się świat?
Tyle pytań dziś mam, a na żadne nie znam odpowiedzi…

Kacper Zabłudowski, lat 17 - SREBRNA WENA

Róża wiatrów
Stoję pośród sklepowych półek
Niczym wędrowiec zapatrzony w marzenia
Szukający drogi, gdzie niezwykłe wrażenia…
Pocieram nerwowo podbródek.

Słyszę stłumione głosy w oddali,
To chyba z przodu ktoś śpiewa pięknie,
Bym udał się tam, gdzie serce me zmięknie,
Dając się ponieść wodzy fantazji.

Ktoś za plecami ma inne zdanie,
Głos ma spokojny, głęboki i cichy.
Mówi, bym porzucił kierunek mój lichy
I to jego zaakceptował żądanie.

Z lewej, jakby chór przypadkowych ludzi,
Krzyczą, że tylko ich poprawne jest zdanie,
Że powinno wśród ludzi mieć największe branie.
Że po co ten człowiek na środku się trudzi.

Po prawej mej stronie jakby trzy dusze
Ciepło tłumaczą, jak świat jest zbudowany
Niczym namalowany obraz
I to w ich kierunku udać się muszę.

Padłem na ziemię i zapatrzony
W starą mapę zalaną łzami
Dostrzegam kosmatą postać
Otoczoną ciasno przez kruki i wrony.

Stoi w miejscu, jeszcze do mnie nie idzie.

Masz czas, powiada, nie musisz się spieszyć.
Ciesz się życiem,
Szukaj swego miejsca,
Nie musisz nigdzie iść.

Michał Cebula, lat 18 - BRĄZOWA WENA

Stolica państwa ideologii
i miłosierdzia
Moje miejsce na ziemi
to stolica kraju z inspirującą przeszłością.
Obok syrenki codziennie przechodzą duchy
tych, którzy polegli w walce
o wolność,
o równość
i o szczęście Polaków.
Dzisiaj obok płonącej tęczy zatrzymują się duchy
tych, którzy polegli w walce
i lamentują nad zapomnianą
wolnością,
równością
i szczęściem Polaków.
Znów odmówiono komuś człowieczeństwa
w tym moim miejscu,
w którym moi bracia i siostry,
z którymi dzielę przeszłość narodu,
są więzieni,
są gorsi
i są nieszczęśliwymi Polakami.
Alicja Kaja, lat 17 - WYRÓŻNIENIE

*** (Gdzie jest moje miejsce
na ziemi…)
Gdzie jest moje miejsce na ziemi,
Pewnie tam, gdzie płynie Wisła.
Gdzie walczyli moi dziadkowie,
Krwią żołnierzy każda dzielnica tryska.

Tu rodzinnie gromadzimy się przy stole,
Wspominając stare, dobre lata,
Pełne dziecięcych zabaw w jednym kole,
Gdzie brat zrobiłby wszystko dla brata.

Ząbki moje miasto i serce moje,
Tu dorastałem i toczyłem boje.
Tu się uczyłem z rówieśnikami swymi,
Ząbki to moje miejsce na ziemi.

Bartłomiej Koleszuk, lat 15 - WYRÓŻNIENIE

*** (Gdzie jest moje miejsce
na ziemi?...)
Gdzie jest moje miejsce na ziemi?
Tam, gdzie słońce kąpie się na niebie.
Tam, gdzie ludzie żyją bezpiecznie.
I nikt nie boi się niczego.
To moje małe miejsce,
Gdzie na wieki zostanie moje serce.
Tam, gdzie zawsze przytulą do siebie.
I gdzie zostaną wspomnienia.
Moje miejsce na ziemi
To tam, gdzie czuję się szczęśliwa.
Tam, gdzie jest moja rodzina.
Valermia Marevich, lat 15 - WYRÓŻNIENIE

*** (Cóż mogę napisać
o moim miejscu…)
Cóż mogę napisać o moim miejscu na ziemi?
Jedno wiem, żyjemy w okresie pandemii!
Mam jednak iskierkę nadziei…
Wierzę, że to wszystko kiedyś się zmieni.
Nie wybiegam myślami daleko w przyszłość:
Szkoła, rodzina, pies przyjaciel to moja bliskość.
Piękne miasto Warszawa, w którym mieszkam,
to moja przyszłość.
Lubię chodzić ulicami Warszawy oraz podziwiać
piękne nad Wisłą bulwary.
To moja nadzieja na świat pełen radości,
pokoju i wolności.
To jest moje miasto i mój kraj,
to jest moje miejsce na ziemi!

Jeszcze kilka zdań o przyrodzie wrzucę,
bo jej stanem bardzo się smucę.
Czas spływu kajakowego,
co roku przeze mnie tak oczekiwany,
pokazuje w Polsce niekorzystne zmiany.

Piękna rzeka Krutynia - perełka Mazur traci corocznie bystry nurt i wody lazur.
Ekolodzy wyłączają niektóre odcinki spływu,
aby zatrzymać dewastację
i dać rzece czas na regenerację.

Musimy żyć wśród przyrody dla szczęścia
i pomyślności człowieka, ale cały czas
pamiętać, że przyroda czeka, a czas ucieka.

Chciałbym, aby moje miejsce na ziemi
się nie zmieniło
i wszystko zgodnie z marzeniami się spełniło.
Kacper Spenner, lat 15 - WYRÓŻNIENIE

Laureaci XV edycji Konkursu Literackiego w ramach
Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów 2020/2021
„Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz”
są uczniami:
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”,
Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 41 Edu Bene,
Szkoły Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej,
Szkoły Podstawowe nr 158 im. Jana Kilińskiego,
Szkoły Podstawowej nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich,
Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka,
Technikum Kinematograficzno-Komputerowego
im. Krzysztofa Kieślowskiego,
Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1,
Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

