
 

 

„Ja i Świat” – Podkarpacki Konkurs Poetycki 
 

 

Trzech uczniów naszej szkoły wzięło 

udział w VI Podkarpackim Konkursie Poetyc-

kim „Ja i świat” organizowanym przez WDK 

w Rzeszowie. Byli to: Kinga Kruczek z kl. VI, 

Paweł Szetela z kl. V i Aleksandra Pieńkos 

z kl. IV. Napisali oni dwa wiersze, które mó-

wią o miejscu i roli młodego człowieka 

w świecie. Są samodzielne i zaciekawiają swo-

ją tematyką dzięki zastosowanym środkom 

artystycznego wyrazu. Niektóre zawierają ry-

my. 

Poniżej umieszczamy fragmenty tych 

wierszy. 

 

 

 

 

Znawczynie historii świata  
Poznając historię świata , 

Której uczy pani Małgorzata 

Zapytam ją: „Czy pani wie, 

Co w Warszawie znajduje się?” 
 

A pani Małgorzata, 

Wybitna znawczyni historii świata 

Z pewnością zna odpowiedź na to pytanie 

I doskonale odpowie na nie. 
 

A na wycieczki rowerowe, 

Do lasu i po drodze 

Jeździmy z panią Wiki, 

Która uczy techniki. 

Ola 

 

 

 

 

 

Niebiesko-zielony kwiat 
 

Ja i świat 

To niebiesko-zielony kwiat, 

Który jest pomiędzy planetami, 

Ośmioma pięknymi światami, 

Są tu gady i ssaki, 

Płazy i ptaki. 
 

Jest tu kukułka i mewa  

I jaskółka co pięknie śpiewa. 

Cóż tu dodać  

Ja i świat 

To niebiesko-zielony kwiat. 
  

Każdy pyta  

Jak to jest we wszechświecie? 

O jakiej mówimy planecie? 

Niektórzy myślą, że to breja 

A nawet nie wiedzą, co to kometa Halleya. 
 

A w szkole z tego mają hecę.  

A ja na Jowisz polecę. 

Gdy zobaczę z kosmosu świat 

Myślę, że 

To niebiesko-zielony kwiat. 
     

Paweł Szetela, kl. V 

 Tęsknota, rozpacz i żal 
 

Świat, gdy chce, jest radosny, 

Czasami smutny, zazdrosny. 

Tęsknota, wtedy najgorsza,  

Czarna, straszna, potworna. 
 

Gdy żal nami owładnie, 

Czujemy się wtedy nieskładnie. 

Tęsknota wtedy najgorsza, 

Czarna, straszna, potworna. 
 

Gdy smutek zapanuje, 

Okropnie się wtedy czuję. 

Tęsknota wtedy najgorsza, 

Czarna, straszna, potworna. 
 

Na świecie jest kłamstw wiele, 

Zdradzić mogą nawet przyjaciele. 

Tęsknota wtedy najgorsza, 

Czarna, straszna, potworna. 
 

Potworna rozpacz człapie, 

Kogoś w swe sidła złapie. 

Tęsknota wtedy najgorsza, 

Czarna, straszna, potworna. 
  

Czegoś ludzie się lękają, 

Samotności się obawiają. 

Tęsknota wtedy najgorsza, 

Czarna, straszna, potworna. 
 

Melancholia już czeka na kandydata, 

Pochłonąć chce aż pół świata. 

Tęsknota wtedy najgorsza, 

Czarna, straszna, potworna. 

Kinga Kruczek, kl. VI 

 


