
 

 

 

  

Uczniowie szkół zawodowych udowadniają, że 

umysł ścisły może iść w parze z duszą artysty.  

Z dumą prezentujemy prace plastyczno-literackie 

naszych uczniów, które wezmą udział w wojewódzkim 

konkursie XXIII Przegląd Twórczości 

Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. 

 

 



 „Wolność” 

Wolność to dar 

Możemy się nią szczycić wysoko nad nami  

  spać spokojnie, żyć z dnia na dzień. 

Zajęci pędem, zajęci życiem zapominamy… 

W ciemnym blasku ludzie zduszeni po świecie posnęli. 

Tylko słychać głośnych cholew tąpnięcie. 

Ciemność, ciemność, ciemność… 

Huk, ze snu szarzy ludzie wyrwani do desperackiej walki porwani. 

Słowa na nowo zaczęły śpiewnie brzmieć  

Ludzie strudzeni, krwią osłonięci  

ogniem serca do walki pchnięci, białym piórem okryci 

Zwyciężyli, kajdanami czerwonymi opięci  

Złotymi łańcuchami spięci 

Pod czerwonym sztandarem do linii ustawieni. 

Serca zabiły, palce złoto spaliły, czerwoną kurtynę zrzucili 

Blask słońca do ziemi sprowadziły.        

Zwyciężyli. 

 

„Czerwony maluch” 
 

Malućki maluszek przez polskie dróżki gna, silniczek mruczy, a pole znika z wolna. 

Maluszka tego nie był prosty żywot, w FSO zaczął się jego niestrudzony los. 

Blacharka czerwona bez wygłuszenia, nie dla zgniłego kapitalisty ta cudowna maszyna. 

Dnie całe do zakładu gna, dla malucha to nie pierwszyzna. 

Za oknem szaro buro,  tylko matowy czerwony z tego się wybija. 

Jest to kolor iście narodowy, bo maluszek cały czerwony. 

Każdy Polakom go zazdrości, przynajmniej tak twierdzi każdy ten, kto się nim wozi. 

Jest to rzecz oczywista, bo radziecka to maszyna. 

Gdy nie widać, Nowak go dopieszcza,  od zakładu dostał wolne, nieopodal Łomży. 

Taki tego autka żywot skromny i monologowy. 

Każdy patriota jest nim zachwycony. 

Polski pojazd dla ludu (PVW) przez polskie zakłady robiony, 

MORAŁ opowieści tej taki, że maluch to pojazd ponadczasowy i do rozbijania gotowy. 
 

Autor: Maciej Kowalski 2Tin 



 

„Tęsknota” 

 

Autor: Rafał Muszyński 3Toe 

 

 

 

„Impresjonistyczna aleja” 

 

Autor: Klaudia Wołowicz 3Toe 

 

 



ONA I ON 

 

Zakochał się pewien chłopak w dziewczynie, 

lecz wiedział po jej minie, 

że ma znikome szanse 

na fajne z nią romanse. 

 

Myślał o niej dniami i nocami, 

jak częstuje ją owocami 

jak patrzą w gwiazdy na niebie 

i nieustannie piszą do siebie. 

 

A gdy przyjdzie ten jeden dzień 

powie jej szeptem: kocham Cię. 

I od tej pory będą szczęśliwi 

i tym cały świat zadziwi. 

 

Autor: Damian Bienias 1Tod 

 

MŁODOŚĆ 

 

Widzę pustą przestrzeń, w tej przestrzeni jakaś postać mieni się promieniem, 

Jakaś żółć, jakaś czerwień, jakaś zieleń, no i niebo całe jest niebieskie. 

Trawa cała jest zielona, w moich oczach widać tęczę. 

To jest chyba niebo, w tym Edenie odnalazłem siebie. 

 

Słyszę jakieś piękne głosy- to jest sopran, a to falset, który wpływa mi do uszu. 

Chcę się ruszyć, ale nagle widzę scenę, dookoła pełno ludzi, którzy mi nie pozwalają uciec, 

chyba nawet tego nie chcę. To jest sen, z którego nie chcę się obudzić. 

 



Każdy z nich ma białe ciuchy, aureolę i skrzydełka- to są moi przyjaciele. 

Z nimi odnalazłem Eden. Kocham spędzać z nimi chwile, oni dają mi nadzieję, 

dają szczęście. Kocham ich tak mocno, że nie straszne są mi oceany, 

żadna burza tu nie zdoła mnie powalić. Dążę do świętości, staram się poprawić. 

Piszę z dedykacją dla nich, bo są warci słowotoku, jaki staram się przedstawić, 

Piszę teraz dla młodości, cały wiersz jest tylko dla nich. 

 

Każdy jej krok wskazywał mi drogę, 

Szedłem ufając śladami w jej stronę, 

Widziałem światło, lecz szybko zgasło. 

Wygląda jak anioł, a suką jest straszną. 

Patrzyła się na mnie, kręciła mnie wzrokiem, 

Patrząc się na nią, czułem, jak płonę. 

 

Chcę czuć zapach twoich perfum, chce być przy tobie, 

Chcę budzić się codziennie rano trzymając twoje dłonie. 

Czuć dotyk twych paznokci na plecach, kocham cię jak mogę 

Twa obecność to coś, co mnie podnieca. 

 

Każdy dźwięk jej cudownego słowa jak melodia relaksował 

Każdy czas spędzony razem sprawiał, że nie mogłem się z nią rozstać. 

Najpierw przenosiłem góry, dzisiaj mogę dotknąć słońca. 

 

Autor: Igor Architekt 3Toe 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Udanych, pełnych zabawy, odpoczynku, a przede 

wszystkim bezpiecznych ferii zimowych życzy redakcja 

gazetki szkolnej ☺ 
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