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Wstęp
Poezja uczniów „Piątki” jest kolejnym owocem współpracy
między Małgorzatą Siemianowską (Kobietą Treściującą),

 dr Sylwią Iglewską (polonistką) i młodzieżą V Liceum
Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w

Bydgoszczy.
 

Owocem wiosennym, albowiem pomysł jego powstania
zrodził się 21 marca 2022 r. podczas Szkolnego Dnia Poezji,

który z kolei zorganizowano z okazji 
Światowego Dnia Poezji, 

podczas którego rozstrzygnięto konkurs na interpretację
wiersza Małgorzaty Siemianowskiej 

„Laudacja do Boskiej”. 
Wiemy – nieco to zagmatwane, jednak najważniejsza 

w całej inicjatywie jest poezja i to,
 w jaki sposób wpływa na Czytelnika, 

czyli Ciebie.
 

Poezja uczniów „Piątki” jest formą docenienia odwagi
osób, które zaprezentowały koleżankom i kolegom

własne wiersze.
Jesteśmy niesamowicie dumne, że uczniowie obdarzyli

nas zaufaniem!
Poezja jest bardzo wdzięcznym, a niedocenianym 
(i często nierozumianym), środkiem wyrazu emocji,

myśli i stanów piszącego. 
Tym bardziej dziękujemy występującym, że wpuścili

nas do świata wewnętrznego!!
 

Was zapraszamy do lektury! Niech będzie ona
pokarmem dla duszy!

 
dr Sylwia Iglewska i Małgorzata Siemianowska

 



Światowy Dzień Poezji (wydarzenie ustanowione przez
UNESCO w 1999 roku) to szereg uroczystości

obchodzonych corocznie 21 marca. 
To czas, kiedy pokazuje się, że taka forma ekspresji jest

nam bliska, a poeci to szczególna grupa osób wrażliwych
na moc słów. Poezja dotyczy przecież człowieczeństwa,

wartości, uczuć, emocji itd. Dotyka także spraw
codziennych. 

Ta magiczna forma sztuki jest świadectwem dziejowych
zmian.

 
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to okazja, aby

uświadomić każdemu, że słowa mają ogromną moc. Celem
ŚDP jest promowanie umiejętności twórczego wiązania

mowy i czytania. W wielu miejscach na całym globie
odbywają się ciekawe spotkania czytelnicze poświęcone

wyłącznie poezji.
 

Warto zadać sobie pytanie: Co to właściwie jest poezja? 
Odpowiedzieć można słowami Wisławy Szymborskiej: 

Poezję –
tylko co to takiego poezja.

Niejedna chwiejna odpowiedź
na to pytanie już padła.

A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
jak zbawiennej poręczy.

 
Dotarcie do istoty twórczości poetyckiej jest zatem

zadaniem otwartym dla każdego świadomego odbiorcy.
Czytajcie wiersze!

 

O Światowym Dniu Poezji



Rola Poezji w literaturze
Według tradycyjnego podziału na trzy rodzaje literackie,

liryka jest jedną z trzech kategorii w polskim
literaturoznawstwie. 

Rola, jaką odgrywają utwory liryczne, wydaje się być wręcz
nieograniczona i trudna do jednoznacznego ujęcia. 

Poezja wyzwala w odbiorach różne emocje, m. in. radość,
smutek, strach, złość… Wszystko zależy od treści. 

Ponadto wpływa na kondycję psychiczną i nastrój czytelnika.
Śmiało można rzec, że tworzy ona pejzaż duszy. Poezja to Ty,

ja, my, każdy z nas… 
Poeta to kreator, mentor, reżyser o niezwykłym twórczym

talencie. 
Poezja, ze względu na swoją oryginalność,

nieschematyczność, konieczność zaangażowania czytelnika,
może budzić pewną niechęć. 

Pokażmy zatem, że utwory liryczne - podobnie jak te epickie
czy dramatyczne - są ważne i bliskie ludzkim sercom, a

wrażliwość na piękno słowa nie jest czymś obcym!
 



Rola Poezji w współcześnie
Obecnie poezja nadal jest sposobem na 

wyrażanie uczuć, emocji i stanów osoby piszącej.
Prezentacja twórczości stała się jednak bardziej dostępna,

dzięki mediom społecznościowym i łatwości wydania.
Wraz ze wzrostem świadomości człowieka jako jednostki 
i społeczeństwa ogólnie, o poezji mówi i pisze się inaczej.

 
Piszący traktują poezję jako narzędzie do:

poznawania świata wewnętrznego
odsłaniania wrażliwości duszy

uwalniania emocji
dzielenia się przemyśleniami i doświadczeniem

zabawy formą i treścią
inicjowania projektów zespołowych

inspirowania innych
motywowania artystów do wyciągania sztuki z szuflady.

 
 Czytający zaś podkreślają, 

że poezja jest swoistym kołem ratunkowym, 
dzięki któremu odnajdują schronienie przed burzami

codziennego życia oraz odpowiedzi na trudne pytania.



Poezja uczniów „Piątki"

V Liceum Ogólnokształcącego 
im. Ignacego Paderewskiego 

w Bydgoszczy 



Wojciech Bohuszewicz

 
Po prostu bardzo chciałbym, żebyś znów tu była,

chciałbym, żebyś jak kiedyś pocieszyła,
żebyś jak wtedy przytuliła,

po prostu… abyś przy mnie była.
 

Bo wiesz, brakuje tu Ciebie,
brakuje Cię rano i po obiedzie,

brakuje Cię bardzo tam, gdzie zawsze byłaś
i to puste miejsce, które po sobie zostawiłaś.

 
Wiem, że gdzieś tam jesteś, z kimś innym szczęśliwa,

bo tak to już czasem w naszym życiu bywa,
że nie wszystko się układa, jakbyśmy chcieli

i to przecież nie tak, jakbyśmy o sobie zapomnieli.
 

***
 
 

Brakuje tu Ciebie



Frederic

 
O soku z krzewów winnych!

Tyś nadzieją utrapionych dusz jest,
kojący twój chłód kładziesz na serca

zmęczone i otuchy szukające.
 

Człowiek mdły byłby bez Ciebie nikim,
wyschły na wzór wiórów drzewnych.

Sprawiasz, że jestestwo znioślejszym się staje,
barw mocnych nabiera i smaku.

 
Bukiet twój raduje wzrok,

pieszcząc podniebienia łaknące bogactw świata.
Tak oto, Ty, sensu nadajesz życiu

i przyjemnością wielką jesteś dla tych,
co rozumieją piękno twoje oraz doskonałość.

 
***
 
 
 

Oda do wina



Maja Hanuszek

 
Pustka, pragnę więcej,

samotność stłumiona na ciele.
Podchodzi, zerka,

nagle żar ogarnia serce,
jakby życie od nowa pęka,

dłoń splata, nadzieja wielka,
znowu płacz, krzyk, miłość,

niezdecydowanie, bo miłość
zabiera myśli, dyscyplinę i samotność,
daje szczęście, obłąkanie i nadzieje.

Cóż więc pozostaje, masz rację…
Nic. Tylko samego siebie…

 
***
 
 
 

Pustka, pragnę więcej



Wiktoria Kamińska

 
 

Cmentarz to mój drugi dom,
tylko tam mogę być przy tobie.

Mówisz szeptem: wszystko będzie dobrze,
jednak oszukujesz mnie, bo już nigdy nie staniesz obok

mnie.
 

Chce się obudzić z tego koszmaru,
będąc przy tobie, bez problemów nazajutrz.

Chciałabym żywić się nadzieją, że istnieje coś po śmierci,
w naszą wieczność, nie dołując się na wieki.

 
Jednak dobre czasy minęły i nie wrócą już,

bo zakopana jesteś dwa metry w dół.
Stworzyłaś mi piekło na ziemi,

zostawiając mnie na wieki.
 

***
 
 
 

Post mortem nihil est



Klara Kołodziej

 
 

Umiemy się rozkochać, ale nie pokochać
Umiemy kupić miłość, ale nie ją dać
Umiemy oddać ciało, ale nie serce

Umiemy ukoić pocałunkiem, ale nie dajemy odczuć bliskości
Umiemy podnieść na rękach, ale nie na duchu

Uczymy się języków, ale nie umiemy wyrazić uczuć
Delikatne płatki róż stały się łodygą łez

Serca spragnione, a dusze puste
Ratujemy innych, a zapominamy o ratowaniu siebie

Chodzę boso po zmarzniętej łące, układając błyszczący wianek
z czerwonych pączków

Gwiazda świeci mocniej, rumieniąc wrażliwe policzki
Rozsypane wietrzne płatki splatają nasze zimne dłonie

A my, nie potrafimy się rozplątać, czując spływające złote łzy
malujące drobne usta.

 
***
 
 

Miłość inna niż wszystkie



Julia Lewandowska

 
 
 

Chciałabym zadać takie pytanie,
które stawia się, przerywając milczenie.

Słuchacze zaskoczeni podnoszą na mnie oczy,
oburzeni troszeczkę, że kazałam im myśleć.

 
Chciałabym zadać takie pytanie,

na które Arystoteles spojrzałby zdumiony
i rzekłby, głosem drżącym z lekka:
„Nigdy tak nie myślałem o tym…”

 
Chciałabym zadać takie pytanie,

które wyrwałoby z półsnu moją ukochaną.
Usiadłaby na łóżku, odganiając mgłę z oczu

i zaczęłaby dumać razem ze mną, tuż po północy.
 

Chciałabym zadać takie pytanie,
po którym ksiądz robi zniesmaczoną minę,

które sprawia, że nauczyciel śmieje się w głos,
a minister sprawiedliwości płacze, dogłębnie poruszony.

 
Chciałabym zdać takie pytanie,

które ludzkość obudzi, wyrwie z apatii,
po którym obrócą się trybiki w zastałej machinie,

bo ludzkość zdolna jest żyć tylko – gdy szuka…
 

***
 

Pytanie



Maria Łatka

 
 

Mój dom
Na skraju cywilizacji

Świeci pustką
Rozstajem myśli

Dróg kilku
Do jednego celu

 
Mój dom

Zlepek marzeń
Wieczny laureat

Zwiewnych wrażeń
 

Mój dom
Kilka pokoi

Podłoga
Sufit, ściany

 
Mój dom
Kołyska

Ja ciągle nieukołysany
 

***
 

Mój dom



Mateusz Musiał

 
Mówiłeś,

że jestem ci bratem.
Ufałem,

a ty mnie okłamałeś.
Mogłeś

po prostu mi powiedzieć.
Chciałem

cię słuchać, a ty milczałeś.
 

Teraz już za późno na zgodę,
bo ty i twoja dusza już tonie.
W odmętach kłamstwa i żalu,
gdzie nie ma szczęścia, balu.

 
Po co traciłeś na mnie czas?

Na swojego "przyjaciela"?
Wystarczyło powiedzieć wprost,

że masz już dość.
 

Porzuciłeś naszą przyjaźń
i jak pies pobiegłeś w stronę rzekomego nieba.

 
To niebo niebem nie jest.

Każdy ci to mówił.
Nazywa się to drapichrust.

I cały czas cię kusi.
 

Zachłysnąłeś się,
rozumiem.

Ale tak by nic nie widzieć?
Kompletnie nic nie słyszeć?

 
***
 
 

Stracenie



Laura Rutkowska

 
Niestety ludzkie serca często są słabe, ale
nie dlatego, że takie były od urodzenia...

Może właśnie dlatego, że coś lub ktoś ich nadużywa...
Z premedytacją lub też bez, ale jednak to robi.

 
Są to skutki tego, co dla nas było kiedyś obce, a niestety

stało się codziennością...
 

Jesteśmy jak kartki, które z dnia na dzień
zapełniają się wszelakimi różnościami.

Może, dlatego codziennie coś w naszym życiu się przekrzywia...
Spokojnie kiedyś zrobi 360° i wróci na swoje miejsce!

 
***
 
 

Może, dlatego



Gabriela Siemianowska

 
 

Patrzę w twoje oczy
widzę w nich swój świat

nic go nie zamroczy
znamy się od lat

 
Błękit oczu czarujący

zachód słońca
wody szum kojący

rozmowy bez końca
 

Znowu jesteś spóźniony
czekać wiecznie nie będę

wyrok kwiatkiem umorzony
Miłość twą zdobędę

 
***
 

On



Paweł Starzyński

 
Gdybym miał zerwać

owoc z tych zakazanych
zerwałbym bliźnięta

jeden dla mnie drugi dla Pani
 

Skorpioności wszakże
znane mi są dzięki Pani właśnie

opuściłem nową starą klatkę
uwierzyłem w skorpionowe baśnie

 
Szach i mat jak ruch szachisty

niebywały wręcz mistyczny
 

A jednak posłuchałem
choć głos o królu bywał różny

a ruch wykonaliśmy
ten jedyny słuszny

 
***
 
 

Skorpioności



Oliwia Wiśnicka

 
Deszcz za oknem

obija się o parapet niezgrabnie,
w ciszy wieczora,

wśród głuchości nadchodzącej nocy.
Ozon w powietrzu, rozrzucony ospale

na płycie chodnika
jak twoje złociste loki

na szorstkim obliczu poduszki.
Trudno wdychać ozon aż do cna,

gorliwie - jak przystało,
kiedy roztaczasz wokół siebie

wonną aurę raju;
owoce dumne i nabrzmiałe...

Sokiem czy miłością
do dogasających promieni

majowego słońca
gorzka nuta ozonu w powietrzu,

ja - rozsmakowana rajem,
nasączona miłością jak
najszlachetniejszy kwiat;

twoje loki na mojej twarzy,
bezkres białej nocy za oknem.

 
***
 
 
 

Białe noce



Ku pokrzepieniu serc
(dla piszących do szuflady)

Podczas rozmów prywatnych z piszącymi często wybrzmiewa
obawa, czy ktoś jest dość dobry, by wydać własne wiersze, 

czy jego utwory nadają się, aby pokazać je światu. 
Panuje bowiem przekonanie, że poezja jest zarezerwowana dla

osób "z tytułami", wykształconych.
Tak było kiedyś.

Dziś wydawanie publikacji jest dostępne dla każdego.
Dlaczego więc nie miałabyś, nie miałbyś wydać własnych

wierszy, jeśli masz w sobie gotowość?
 

Mój osobisty przykład pokazuje, że ograniczenia są tylko w
głowie!

Przez 20 lat trzymałam wiersze w szufladzie. Nawet nieśmiało
nie pomyślałam o tym, by je wydać. Kiedy zdecydowałam, że to

zrobię... obawy nadal mi towarzyszyły!
A przecież ukończyłam studia polonistyczne o specjalizacji
dziennikarskiej na bydgoskim Uniwersytecie im. Kazimierza
Wielkiego i obecnie studiuję Redakcję językową tekstu na

Uniwersytecie Warszawskim. 
Mam "tytuły", więc dlaczego się bałam?

 
Strach przed oceną i krytyką wiąże się z potrzebą akceptacji.
A jako ludzie chcemy być akceptowani, chcemy przynależeć.

 
Osoby, które piszą wiersze, czują. 

A ta umiejętność nie wiąże się z żadnym formalnym tytułem.
Dlatego jako wrażliwa Wizjonerka na oręż w drodze do celu

wybrałam odwagę.
Wiem, że jest ona potrzebna tym, którzy piszą... do szuflady.

 



 
W sierpniu 2021 roku zadebiutowałam 

tomikiem „Dziewczyna z Północy”, 
którego nie zdążyłam dobrze wypromować, ponieważ... 

już na etapie wydania własnej publikacji 
prowadziłam zespół sześciu innych kobiet z całej Polski, 

które marzyły o wydaniu własnej poezji :)
Antologia "Siedem cnót" ukazała się w grudniu 2021 roku. 

Promujemy książkę podczas spotkań autorskich 
i warsztatów pisania w całej Polsce.

 
Aktualnie testuję PIERWSZY i JEDYNY w Polsce 

mentoring treści. 
"Wypuść wersy w świat" to program, w ramach którego

prowadzę kobiety od pragnienia wydania własnej poezji przez
przygotowanie i wydanie tomiku aż po jego promocję.

 
Jako Przewodniczka Treściujących Wersem służę 

wiedzą, sercem i doświadczeniem. 
 

Pomagam w:
- wymyślaniu wizji i struktury tomiku (lub innych przedsięwzięć)

- znajdowaniu wyróżników 
(„Treściującej” nie ma w żadnym słowniku!)

- korekcie i redakcji tekstów
- organizowaniu i koordynowaniu zbiórki funduszy

- przygotowywaniu materiałów reklamowych i prasowych
- organizowaniu i przeprowadzaniu spotkań autorskich

- działaniach z zakresu promocji
- słuchaniu między wersami.

 
Jeśli czujesz, że masz w sobie gotowość do wypuszczenia

wierszy w świat... skontaktuj się ze mną!
 

biuro@fabrykatresci.pl
782811208

www.malgorzatasiemianowska.pl
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