Katarzyna Chamela Mój niezwykły dzień (fragment)

Iga Julianna Jaworska Mój las (fragment)

To była majowa, słoneczna środa. Jak zwykle wstałam
rano do szkoły. Wiał lekki wiaterek. Wyspałam się jak
nigdy. To, co później się stało, było jednak niezwykłe
i nieprzewidywalne.
Rześkim krokiem, prawie w podskokach, szłam na
przystanek autobusowy. Nie pamiętam, czy byłam za
wcześnie czy kierowca się spóźniał. Czekałam cierpliwie. Nagle, nie wiadomo skąd, tuż przede mną wylądował biały orzeł. Był ogromny, dużo większy ode mnie.
Po chwili, ku mojemu zdziwieniu, zauważyłam, że to ja
jestem malutka, całkiem podobna do Calineczki. Nie
mogłam zrozumieć, co się dzieje. Byłam w szoku, zastanawiałam się, jak to możliwe.
Moje myśli przerwał głos ptaka:
- To ty jesteś Kasia?
- Tak - odpowiedziałam niepewnie.
- No to wskakuj, lecimy do szkoły.

Było głucho. Tajemniczo i nieznajomo zarazem. Obco.
Mimo że mieszkam tutaj od wielu lat i moi przodkowie od wielu stuleci również zamieszkują te tereny,
to czułem, że miejsce, do którego dotarliśmy, nijak
miało się do tego, jak sobie je wyobrażałem. Choć czy
kiedykolwiek wyobrażenia pokrywają się z tym, co
jest realne?
Staliśmy na stromej skarpie jak bezbronne dzieci.
Jakbyśmy byli kawałkiem materiału, który może powiewać na wszystkie strony świata szarpany przez
wiatr, który był tu nazbyt porywisty. Wręcz zbędny,
choć te gęsto zarośnięte lasy bez codziennego wiatru
nie byłyby takie same. I jeziora, których powierzchnia
każdego dnia była muskana przez delikatną bryzę
i dzikie orkany, również pozbawione owego gładzenia
stałyby się inne. Chmury zaś okrywały całe niebo
i tylko w niektórych miejscach przebijała się jego
modra barwa. (...)

Laura Pietrzak Zatracić siebie (fragment)

Rozczarowanie ...
Porażka ...
Smutek ...
Beznadzieja ...
Gdy zawładną sercem,
świat staje się szary.
I choćbyś był mędrcem,
nie pomogą żadne czary.
Głowa pełna czarnych myśli,
ciało zupełnie opadło z sił.
- Co Ci jest? - pytają dorośli,
gdy życie zamienia się w ulotny pył.
Na sercu ciąży głaz,
czujesz, że jesteś sam ...
Choć próbujesz podnieść się nie raz,
wygrywa nicość.
Myślisz: - Oto, co mam.
Zaufałeś światu i sobie,
miałeś cele i marzenia.
Ale teraz czujesz, że jesteś w żałobie.
I to jest nie do zniesienia.

Wiktoria Małyszewicz Wizyta miłości (fragment)
Mama nie spodziewała się, że niedaleko
naszego domu, w starym i zaniedbanym budynku
może ktoś mieszkać. Każdego dnia pomagałyśmy
staruszce w codziennych obowiązkach, przynosiłyśmy
zakupy, dużo rozmawiałyśmy, stała się dla naszej
rodziny bardzo bliską osobą. Z czasem zauważyłyśmy,
że nie tylko pani Matylda stała się radosna i pełna sił,
ale również te uschnięte drzewa na zewnątrz zaczęły
odżywać. W sercu starszej pani rozbudziła się radość
i miłość, a wraz z nią rozkwitała przyroda wokół
domu. Byłyśmy bardzo szczęśliwe, że mogłyśmy
pomóc. Każdego dnia dziękowała nam za to. Pani
Matylda stała się dla nas bardzo ważna osobą i do
dnia dzisiejszego tak właśnie jest, pokochałyśmy ją
całym sercem.
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Oliwia Iwanowska Ustronie Morskie. Trzy kolory
Niebieski
Mówią, że morze ma kolor niebieski.
Ja jednak z tym się zgodzić nie mogę.
W lipcowy poranek jest lazurowe,
a już w południe turkusowe.
Po sztormie przybiera barwę stalową,
Gdy wyjrzy słońce-szafirową.
Więc gdy chcesz morze namalować,
Powinieneś całą paletę barw przygotować.
Ustronie Morskie, 11 listopada 2020

Konkurs Literacki
został zorganizowany
przez Szkołę Podstawową im. Marii
Konopnickiej w Ustroniu Morskim
pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Celem konkursu było zachęcenie miłośników
pisania do prezentowania własnych umiejętności,
popularyzowanie
twórczości
literackiej
dzieci
i młodzieży poza szkołą oraz rozwijanie ich
wrażliwości i wyobraźni.
Uczestnicy mieli pełną dowolność zarówno co
do treści jak i formy utworów. Tematyka utworów
niekoniecznie musiała być związana z rodzinną
miejscowością i jej okolicami, ponieważ to ludzie
tworzą małe ojczyzny, a nasze dzieci i młodzież są
ważną ich częścią.
W XVIII edycji Konkursu Literackiego wzięli
udział uczniowie ze szkół w Kołobrzegu, Koszalinie,
Biesiekierzu, Szczecinie, Czerninie, Rymaniu, Starym
Czarnowie, Choszcznie, Gryfinie, Mostkowie i Ustroniu
Morskim. Wpłynęło 55 prac z całego województwa
zachodniopomorskiego.
3 listopada 2020 odbyło się posiedzenie
komisji konkursowej, podczas którego nastąpiło
rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu.
Laureatów wyłoniła komisja w składzie:
Mariola Ostrowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Ustroniu Morskim
Elżbieta Rutkowska - nauczycielka języka polskiego
Adam Depta - nauczyciel języka polskiego
Agnieszka Krahl - nauczycielka języka polskiego
Dziękujemy uczestnikom konkursu, gratulujemy im
z całego serca weny, wyobraźni i talentu. Gratulujemy
i dziękujemy nauczycielom, rodzicom i opiekunom
utalentowanych autorów. Wiemy bowiem wszyscy, że
literatura dziecięca rozwija się zawsze tam, gdzie są
wrażliwi na słowo dorośli.
Organizatorzy

klasy I –III
I miejsce: Kalina Lewandowska, Moja Ojczyzna,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu
Wyróżnienie:
Hanna Byczkowiak, Moja mała ojczyzna, Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim
Laila Darabasz, Moja mała ojczyzna, Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim
klasy IV –VI
Proza:
I miejsce: Katarzyna Chamela, Mój niezwykły dzień,
Szkoła Podstawowa w Czerninie
I miejsce: Wiktoria Małyszewicz, Wizyta miłości,
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim
Wyróżnienie:
Aleksy Stańczak, Mniej - znaczy więcej, Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim
Poezja:
I miejsce Oliwia Iwanowska, Ustronie Morskie. Trzy
kolory, Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim
Wyróżnienie: Hanna Ludwiczak, Moja mała ojczyznajestem jej częścią, Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu.
klasy VII –VIII
Proza:
I miejsce Iga Julianna Jaworska, Mój las, Szkoła
Podstawowa nr 37 w Szczecinie
Wyróżnienia:
Michalina Kasperczuk, Pamiętnik Michaliny, Szkoła
Podstawowa nr 1 w Choszcznie
Regina Cesarano, Przysięga, Polsko-Amerykańskie
Szkoły Prywatne w Szczecinie
Poezja:
I miejsce Laura Pietrzak, Zatracić siebie..., Szkoła
Podstawowa w Ustroniu Morskim
I miejsce Maria Falkowska, Mroźny poranek, Gil,
Cud natury, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Oliwia Iwanowska Ustronie Morskie. Trzy kolory
Żółty
Żółty, to radość, wakacje i słońce.
Żółte są pola rzepaku kwitnące.
Żółty jest bursztyn znaleziony na plaży,
Gdy spoglądam na niego,
wywołuje uśmiech na mojej twarzy.
Czerwony
Moje szczęście ma kolor czerwony,
Jak zachód słońca nad morzem,
Jak czerwony mak, który dałam mamie,
Jak lody truskawkowe,
Jak biedronka która usiadła na mojej dłoni,
Jak serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Jak miłość, której pragnie każdy z nas.
Kalina Lewandowska, Moja Ojczyzna (fragment)
Polska to moja ojczyzna jedyna,
W Polsce jest cała moja rodzina.
Mama, brat, siostra oraz dziadkowie,
Jedni w Rzeszowie, inni w Krakowie.
Są tutaj góry, morze i lasy,
Jest duży wybór, gdzie jechać na wczasy.
Kraj ma ogromnie bogatą historię,
Choć czasem słyszy się różne teorie.
Mieliśmy królów, królowe, rycerzy,
Mieszkali w zamkach, a czasem w wieży.
Wielu wspaniałych Polaków uczonych,
Sławiło Polskę na różne strony.
Maria Skłodowska, Kopernik, Sienkiewicz,
Wielu badaczy oraz Mickiewicz
Polskę kochało, w Polskę wierzyło.
Z dumą korzenie prezentowali
Oraz Ojczyźnie pokłon oddali.
Maria Falkowska
Mroźny poranek
Poranny szron skrzy się i mieni,
wprawiając oczy w zdumienie.
Jest jak piana morska na polach zieleni,
zmieniając miejski krajobraz w świetliste odcienie.
Gil
Na koralach jarzębiny gil siedzi,
brzuszek mu się mieni kolorem miedzi.
Spogląda na śnieżną krainę z góry,
podziwiając zimowe cuda natury.
Cud natury
Krople rosy na trawie cyrkoniami się mienią,
rozświetlając świat soczystą zielenią.
To natura się budzi po nocy,

