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IV Ogólnopolski Konkurs Literacki  
adresowany do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych 

 
 

 „Lotnicy - podniebni bohaterowie” 
 
  

Poddębice, 7 czerwca 2018 

Zdjęcie : Wioleta Rykowska 



Kilka słów o naszej szkole  
    
W tym roku przypada 13. rocznica nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Poddębicach 

imienia Lotników Polskich.  Jest to największa placówka tego typu w Powiecie Poddębickim.  
W roku szkolnym 2017/2018 liczy 751 uczniów w 36 oddziałach. W szkole zatrudnio-

nych jest 65 nauczycieli oraz 15 pracowników administracji i obsługi.  
Baza szkoły obejmuje 23 sale lekcyjne, 2 pracownie komputerowe, pracownię języko-

wą, centrum multimedialne, 2 sale sportowe, 2 boiska wielofunkcyjne o sztucznej na-
wierzchni , bibliotekę, świetlicę i stołówkę.  

Uczniowie mogą uczestniczyć w wielu zajęciach rozwijających ich umiejętności: kółku 
plastycznym, wokalnym, tanecznym, teatralnym, przyrodniczym, informatycznym, matema-
tycznym i polonistycznym. W szkole działa Klub Młodego Ekologa. Uzyskaliśmy akces do  
sieci „Szkół promujących zdrowie”. 

Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w wielu konkursach: recytatorskich, ortogra-
ficznych, matematycznych, przyrodniczych, plastycznych i w zawodach sportowych. 

Od 2016 roku dyrektorem szkoły jest Pan Sebastian Bamberski, wieloletni nauczyciel 
tej placówki. 

W swoich działaniach Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach 
stara się łączyć wymagania współczesności z tradycją i historią, z której jesteśmy szczegól-
nie dumni. Znalazło to swój oddźwięk w osobie patrona szkoły. 

Mjr Jerzy Mencel podczas spotkania z uczniami szkoły, 5 września 2005 r. (fot. Tomasz Wójcik)  



Przedmowa 
 

 Niniejsza publikacja prezentuje utwory poetyckie zgłoszone do IV Ogólnopolskiego Konkur-

su Literackiego zorganizowanego w ramach działań promujących treści związane z Patronem na-

szej szkoły. 

 Konkurs został objęty honorowym patronatem instytucji samorządowych działających  

w Poddębicach, Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Banku Spółdzielczego. 

 Wzięli w nim udział uczniowie z klas IV - VII szkół podstawowych, których patronem są  

lotnicy.   

 Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów losami lotników polskich, walczących na fron-

tach II wojny  światowej, ukazanie historii lotnictwa oraz piękna związanego z lataniem.  

Pragniemy w dzieciach rozwijać zainteresowanie poezją, ukazać twórczą aktywność uczniów jako 

źródło osobistej satysfakcji.  

 Konkurs daje możliwość rozbudzania marzeń, wykazania się oryginalnością stylu, języka  

i formy. Otwiera na świat młodych twórców, ukazując ich aktywność i innowacyjność. 

  Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się dn. 28 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej 

nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach. Prace oceniała Komisja Konkursu Literackiego  

w składzie: 

 Lidia Dominiak – Starszy Bibliotekarz, p.o. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej   

 w Poddębicach, 

 Renata Dzieciątkowska - Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Poddębicach, 

 Dorota Kubiak - polonistka, Zastępca Naczelnika w Wydziale Zdrowia, Pomocy Społecznej, 

 Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach 

 Magdalena Spikowska - przedstawiciel Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i 

 Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach stwierdziła: 

 do udziału w konkursie nadesłano 49 prac z 7 szkół podstawowych. Wszystkie prace spełniły 

warunki regulaminowe. Po ocenie prac przyznano dwie I, dwie II i trzy III nagrody oraz dziewięć 

wyróżnień. 

 

 

Organizatorki 

Wioleta Rykowska 

Bożena Piaseczna 



Dłutów - moja Polska Skrzydlata 
 
Moja mała ojczyzna,  
kilka domów i szkoła, 
piękny Kościół na górce, 
wielkie lasy i pola. 
Choć miejscowość maleńka,  
to historia bogata, 
- powiem cicho:  
Dłutów - Polska skrzydlata, 
- powiem cicho:  
tu przed laty, brat ocalił brata. 
Młodzi chłopcy z samolotu „Łoś” 
pilota uratowali. 
Wojna, wielkie niebezpieczeństwo, 
jednak oni się nie bali. 
W tym miejscu dzisiaj makietę samolotu znajdziemy. 
To piękny symbol - znak naszej pamięci. 
Dziękujemy. 
 
Na pobliskim cmentarzu mogiła zbiorowa - 
imiona szkół, 
salwa honorowa, 
uroczystości państwowe, 
i mundury szare, 
konkursy, sztandary,  
flagi, znicze,  
to podziękowanie. 
Moja mała ojczyzna, a historia bogata. 
Odwiedź Dłutów - tu Polska skrzydlata. 
 

I miejsce  
Aleksandra Masłowska, klasa VI A 

Szkoła Podstawowa im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie 
Opiekun: P. Małgorzata Marek 



                
         Żelazne ptaki 
 
Piloci siadają za stery żelaznych ptaków, 
radary wskazują im kurs, 
z wielkim hukiem szybują pod chmury, 
w mgnieniu oka nie widać ich już. 
 
Bardzo dobrze się czują w przestworzach, 
a z chmurami są za pan brat. 
Spotykają ich czasem śnieżyce i burze, 
 a piloci patrzą z góry na świat. 
 
Wykonują dalekie podniebne podróże,  
przybliżają nam cały świat. 
Dzięki tym lotom odległość maleje, 
Japonia, Laos, Meksyk czy Czad! 
 
Lotnicy przewożą ciężary i ludzi, 
czasem w ich serca zakrada się strach. 
Wszystko im mija, kiedy już są w górze, 
z wielkimszacunkiem wykonują swój ciężki fach. 
 
Lot samolotem to podróż w nieznane, 
moc skrytych tajemnic kryje ten czar. 
Wszystko tam w górze zdarzyć się może, 
znają piloci osiągu sekretny dar. 
 
Są też czesto pokazy lotnicze, 
na widok których zapiera nam dech, 
Wszystkie pokazy są bardzo prawdziwe, 
to jest kunszt, umiejętność nie śmiech. 
 
Nic tak bardzo nie cieszy pilota, 
kiedy szczęśliwy schodzi na ląd. 
Tutaj są kwiaty, las, doliny 
i najważniejsze – radość i ciepło rodziny. 
 

I miejsce 
Wiktoria Orenczak kl. VII 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich w Świdwinie 
Opiekun: P. Magdalena Jurjewicz 

 
 



Stalowy kormoran 
 

Jesteś wyjątkowa, moja ukochana! 
Ranna w serce, we łzach skąpana! 

Pierś moją rozdzierasz smutnym wołaniem, 
odważnie stanę przed oblicza zadaniem. 
W Twojej obronie życia nie odmówi nikt, 

w przestworzach wyrównam rachunki krzywd. 
Pomszczę Cię za łzy sieroce, za dym jak krew czerwony. 

W niebieskim piekle trucizny pazur będzie stępiony. 
Choć uśmiech walczy o lepsze ze łzami, 

Nie żal za Ciebie umierać w walce z wrogami. 
Kolejny raz krzykiem serca rozdzieram powietrze... 

Niedługo sfrunę, utkany z przeżyć na wietrze. 
To ostatni wystrzał ... Wracam niczym orzeł srebrzysty. 
Upojony bezkresnym wzruszeniem, namiętnie całuję, 

powiewającą na wietrze, jakże ubłoconą, 
Twą suknię biało – czerwoną! 

 
 

II miejsce 
 Juliusz Tymiński, kl. VII d  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach 
Opiekun: P. Beata Bednarek 

 
 



W podniebnej podróży 
 
Czy zmierzch, czy świt 
Gotowi do lotu... 
W podniebnej podróży 
do czasu powrotu. 
 
A obowiązek i służba 
Polskich lotników 
Jest godna podziwu 
I pochwał bez liku. 
 
Godziny spędzone  
Pod niebem w kokpicie, 
To nie tylko praca, 
Lecz odważne życie. 
 
Życzymy Lotnikom 
By po drodze gwieździstej, 
Szczęśliwie wracali 
Do Ziemi Ojczystej! 

 
 

II miejsce 
Maciej Witczak, kl. IVb 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Lotników Polskich w Poddębicach 

Opiekun: P. Wioleta Rykowska 

   Szybowiec 
  
Ptaki, podniebni wędrowcy, 
 już od tysiącleci  
budziły zazdrość  
dorosłych oraz dzieci.  
  
Ludzie pragnęli móc 
unieść się w górę,  
jednak po ziemi stąpali  
 – taką mieli naturę.  
  
Aż wreszcie kiedyś ktoś  
wymyślił szybowiec 
 i człowiek uniósł się 
 ponad swoją głowę.  
  
Poszybował nad lasem,  
ujrzał drzewa z góry,  
spojrzał na pola, łąki  
i inne cuda natury.  
  
Jak cudownie jest latać 
 niczym wolne ptaki!  
Świat oglądać, poznawać 
 kolorowy taki.  
  
Naszą piękną Ojczyznę, 
kwitnące ogrody,  
nowoczesne miasta,  
lazurowe wody.  
  
I chociaż mamy dzisiaj 
 wiele samolotów,  
to szybowiec pozwala  
dojrzeć piękno lotu.  
  

III miejsce 
 Matusz Nagórka,  kl. 4a   

Szkoła Podstawowa nr 23  
im. Lotników Polskich w Koszalinie 

Opiekun: P. Agnieszka Pera 



 Wolność 
 
Ślad biały, kreślony w przestworzach, 
Od gór po bezkresne morza.  
To stalowe maszyny, srebrne ptaki, 
Tną przestrzeń nieba niczym rumaki.  
 
W powietrzu tworzą taniec wojenny, 
Nieraz w tragiczne skutki brzemienny.  
Czasem zwycięski, w laury zwieńczony,  
Lecz zawsze jednak nieposkromiony. 
 
Lotnik kocha wolność, która nie zna granic. 
Strach i niebezpieczeństwo ma za nic. 
Gdy nasze niebo przykrył wojny cień, 
Męstwo, odwaga z serca biła. Wielki gniew! 
 
Strzeżcie się nieprzyjaciele! 
Polska ma lotników wiele. 
Bohaterskich i odważnych, 
Dla których jest los Ojczyzny ważny. 
                                                                                           

III miejsce 
Artur Jaszczura, kl. VIa  

Szkoła Podstawowa nr 1 
 im. Lotników Polskich w Poddębicach 

Opiekun: P. Bożena Piaseczna 
 

Podniebne Asy 
 
Chociaż jestem jeszcze mała 
O lotnikach wciąż słyszałam 
W opowieściach babci, dziadka 
I w legendach od pradziadka. 
 
W naszej pięknej okolicy 
Bardzo zdolni są lotnicy 
Tam, gdzie Wisła wartko płynie. 
Jest jedyna słynna szkoła 
Co podniebnych kształci Asów 
Już od bardzo dawnych czasów. 
 
Tutaj pilot – kosmonauta 
Sam generał Hermaszewski 
Robił szlify z pilotażu 
I rozsławił w świecie Polskę. 
 
Nad lasami i łąkami 
Wciąż ćwiczyli swoje ,,beczki" 
Ścibior, Żwirko i Wigura 
- Nasi bohaterscy chłopcy. 
 
Wielu chłopców się uczyło 
W dęblińskiej szkole 
By ratować naszą Polskę 
Gdy nadeszła pora. 
 
 
III miejsce  
Anna Gosk 
Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego  
w Dęblinie 
Opiekun: P. Katarzyna Dybalska 



       Lotnicy 
 
Szybują wysiko do chmur, 
Na każdy rozkaz gotowi, 
By Ojczyznę ochronić, 
Krew wrogów przeleją. 
 
Ile to już lat minęło, 
Od tych wydarzeń 
Co serca Polaków dotknęły 
I do bitwy wezwały. 
 
Domu ojczystego pozbawieni, 
Ze zdrajcami walczą, 
O wolność dla kraju zniewolonego, 
Przez okupantów zniszczonego. 
 
Zasługi ogromne ich były, 
Jednak ich zapomniano, 
Na polu bitwy zginęli, 
Jak na bohaterów przystało. 
 
Zaklęci w powietrzu, 
Co za wolność walczyli, 
W naszych sercach zostaną,  
Polscy piloci – bohaterowie Ojczyzny. 
 
 

Wyróżnienie 
Marika Wójcik kl. VIc 

Szkoła Podstawowa nr 6  
im. Lotników Polskich w Pile 

Opiekun: P. Edyta Więch 

Pamiętajmy 
 
Lotnik – lata w ogniu, 
Pod niebem szybuje,  
Walczy o Polskę, 
Życie jej ofiarowuje. 

Bo to jego dom, 
Ojczyzna. 
Nie ma innego 
Miejsca na ziemi. 

Lotnicy za Polskę  
Oddają swoją krew, 
Więc oddajmy im hołd, 
Zapalmy znicze. 

Gdy spojrzysz na niebo, 
Wyobraź sobie, 
Jak dwóch asów myśliwskich 
Walczy przeciw sobie. 

Jeden spada, rozbija się, 
Wybuch, wielki huk i strach. 
To codzienność  
Wojennych lotników. 

Za ich walkę 
O naszą ojczyznę, 
Podziękujmy im w tę 100 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości. 
 

 
Wyróżnienie 

Oliwia Grącka, klasa VIIb 
Szkoła Podstawowa  

im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie 
Opiekun: P. Łucja Klimańska – Smułka 



 
Marzenie 

 
Chciałbym zostać lotnikiem. 
Poszybować w nieznaną dal. 
Chciałbym zostać lotnikiem, 
O tym marzę od wielu lat. 

 
Dech zapiera gwieździste niebo. 

To lotników raj. 
Świat w przestworzach jest wspaniały. 

Ciekawie jest lecieć na nieba skraj. 
 

Chciałbym zostać lotnikiem. 
To marzenie może spełnić się. 

Muszę być wytrwały w czynach. 
W chwilach zwątpienia nie ugiąć się. 

 
 

Wyróżnienie 
Witold Adamczyk, kl. Va  
Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Lotników Polskich w Poddębicach 
Opiekun: P. Bożena Piaseczna 

Lotnik 
patron – obrońca 

 
Lotnik jak ptak, szybuje po niebie 

między chmurami i drzew koronami. 
W przestworzach broni naszych granic, 

siły wroga mając sobie za nic. 
Lotnik krew zimną musi zachować, 

bo przecież odwaga 
to życia jego podstawa. 

Lotnik codziennie czuwa nad obroną szkoły. 
Jako jej patron czyni takie właśnie honory. 

 
 

Wyróżnienie 
Kornelia Klimkowska, kl. VIb 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Lotników Polskich w Poddębicach 

Opiekun: P. Małgorzata Kowalczyk 

Nasz bohater 
 
Nasz bohater pilot wspaniały 
Latał po niebie, jak orzeł biały. 
Niestraszne mu burze, ani wiatr, 
Szybował niczym skrzydlaty ptak. 
Zawsze gotowy do startu i lotu, 
I nigdy niepewny swego powrotu. 
Jego pasją i obowiązkiem było latanie, 
Wartością najwyższą – Ojczyzny ratowanie. 
Nasz patron bywał hardy dla wroga, 
Dzielnie walczył na różnych frontach. 
Nasz patron – bohater niemały, 
Zasłużył na uznanie i pochwaly. 
Każdy szacunek do niego dziś ma, 
Każdy uczeń go dobrze zna. 
Gdy w górze słychać wycie silnika, 
Smutek z twarzy nam już znika, 
Wyobrażamy sobie naszego lotnika. 
Pułkownika Szczepana Ścibiora,  
Bo właśnie o nim jest mowa. 
 
 

Wyróżnienie 
Patrycja Kaczka, kl VI 

Szkoła Podstawowa  
im. płk. pil.Szczepana Ścibiora w Wieleninie 

Opiekun: P. Jolanta Kulej -Kwaśniewska 
 



O Lotnikach Polskich 
 
Był raz chłopiec mały, 
co o lataniu marząc, 
spędzał dzień cały. 
 
Wśród obłoków sunących po niebie, 
za sterami samolotu, 
często widział siebie. 
 
Wszyscy o tym wiemy, 
że marzenia się spełniają, 
gdy bardzo tego chcemy. 
 
Z czasem dorósł nasz bohater mały 
i dzielnym lotnikiem został, 
latając w blasku chwały. 
 
Gdy Ojczyzna wezwała – walczył śmiało 
i razem z kolegami 
bojów stoczył niemało. 
 
Na pamiątkę tych dzielnych młodzików, 
dziś szkoły nazywają 
imieniem Polskich Lotników. 
 
 
 

Wyróżnienie 
Karina Borowska, kl. IVb 
Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Lotników Polskich w Poddębicach 
Opiekun: P. Wioleta Rykowska 

Podniebny szlak 
 

Wojenny huragan, ciemna noc za oknem. 
Drżenie serca, bo śmierć czai się tuż, tuż... 

Świat w pożodze moknie, a tam 
Stanisław Mencel 
Bolesław Michalak 
Szczepan Ścibior 

Podniebny przemierzają szlak. 
Lotnicy – herosi. 

Szachownica to ich znak. 
 

Czerwona łuna, stukot karabinów. 
Czarny las jak szpieg, gdzie dobro i zło 
W śmiertelnym uścisku mierzą się... 

Gruzowiska miast milczącą mgłą spowiły 
się, a tam 

Stanisław Mencel 
Bolesław Michalak 
Szczepan Ścibior 

Podniebny przemierzają szlak. 
Lotnicy – herosi. 

Szachownica to ich znak. 
 
 

Wyróżnienie 
Julia Linke, kl. VIIe 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Lotników Polskich w Poddębicach 

Opiekun: P. Beata Bednarek 



Wśród chmur  
  

Odleciał.  
Zniknął wśród chmur.  

Na niebie tylko ślad pozostał,  
dźwięk silnika w oddali cichnie.  

Polskę poleciał ocalić,  
O tereny swe zawalczyć,   

w powietrzny szereg wstąpić .  
Poświęcić swe życie,  

 Okupantom się nie dać.   
Me serce z żelaza,   

na dźwięk potężnego silnika  
pęka na kawałki. 

 Czy to z dumy, że ma miłość ojczyźnie się 
oddaje?  

Nie, to strach.  
Odleciał.  

Czy wróci? 
 Tego niebo nie może mi obiecać.  

 
 
 

Wyróżnienie 
Aleksandra Klemke, VIIb 
Szkoła Podstawowa nr 23  

im. Lotników Polskich w Koszalinie 
Opiekun: P. Ewa Wrzołek – Bielińska 

 

Patron – mój bohater 
 
Gdy o Uniejowie wieść była nieznana, 
Ziemia ta wydała Ścibiora Szczepana. 
Uczył się jeszcze dokładnie wiek temu 
I sny o przestworzach śniły się jemu. 
Czas upłynął, nim zasiadł w kokpicie, 
Chwila ta wynagrodziłamu nader sowicie. 
Wtem wojna, walka, ewakuacja, 
Rumunia- obóz w Tulczy i potem Francja. 
Tułał się, trafił do Wielkiej Brytanii, 
Lecz po roku nie wrócił do przystani. 
Lecąc nad Belgią, walczył bardzo hardo, 
Ale zestrzelony lądować musiał twardo. 
Do końca wojny był już w niewoli, 
A to każdego żołnierza mierzi i boli. 
Gdy wrócił do Polski, nie skończył kariery. 
Często na swej drodze spotykał bariery, 
Nie zaprzestał nauki i latał dalej, 
Torując drogę do progresji trwałej. 
Będąc komendantem szkoły lotniczej, 
Pielęgnował jej szlachetne oblicze. 
Szkoląc się, uczył też młode orlęta 
I spotkała go smutna dola wyklęta. 
Po pułkowniku zostały wspomnienia 
I mimo czasu od jego stracenia, 
Wzorcem stał się i nigdy nie minie, 
A już na pewno nie w Wieleninie.  
 
 

Wyróznienie 
Tobiasz Gdański, kl VI 

Szkoła Podstawowa  
im. płk. pil.Szczepana Ścibiora w Wieleninie 

Opiekun: P. Jolanta Kulej - Kwaśniewska 



Lotnicy pochodzący z terenu powiatu poddębickiego 
 
płk Jerzy Mencel – Przyjaciel Szkoły 
pilot myśliwski, Honorowy Obywatel Poddębic, Przyjaciel naszej Szkoły, uczestnik wielu 
lotów bojowych podczas II wojny światowej. Zapisał się na trwałe w historii Polskich Sił 
Powietrznych. Jako jeden z czterech Polaków ma zaliczone pewne zestrzelenie niemieckie-
go odrzutowego samolotu myśliwskiego Messerschmitt Me-262 „Schwalbe”. 
 3 września 2005 r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z Panem Jerzym Menclem. 
Było niezwykle wzruszające. Od tamtej pory stał się Przyjacielem Szkoły, Nauczycielem 
patriotyzmu.  28. 08. 2012 r. z przykrością przyjęliśmy wiadomość o Jego śmierci. W naszej 
pamięci pozostanie jednak na zawsze. Jako społeczność szkolna jesteśmy dumni, że mogli-
śmy osobiście poznać tak niezwykłego człowieka - Patrona naszej szkoły. 
 
                                                Uczy nas dzielności 
 
  
Ppłk. Szczepan Ścibior  
pilot bombowy, podczas wojny dowódca 305 Dywizjonu Bombowego Ziemi 
Wielkopolskiej, po wojnie, aby być z rodziną wrócił z Londynu.  Komendant Oficerskiej 
Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Stał się niewinną ofiarą stalinowskiego systemu.  
                                               Uczy nas miłości rodzinnej. 
 
 

Ppor. Leon Wilmański  
radiooperator, podczas wojny służył w 301 Dywizjonie Bombowym „Ziemi Pomorskiej" 
jako strzelec radiotelegrafista; zginął w katastrofie lotniczej w Bawarii, w niewyjaśnionych 
bliżej okolicznościach;  
                                              Uczy nas jak umiejętnie wykorzystywać talent. 
 
 

Kpr. Karol Jaworski  
mechanik lotniczy w dywizjonach myśliwskich przebył wędrówkę szlakiem polskich lotni-
ków przez prawie całą Europę, otrzymał  liczne odznaczenia brytyjskie i polskie.  
                                              Uczy nas jak nie zrażać się trudnościami. 
 
 

Ppor. Teodor Kawecki   
instruktor lotniczy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, służył w Bazie Lotniczej nr 
1 Warszawa-Okęcie; jeniec wojenny, zamordowany w Katyniu.  
                                              Uczy nas wierności Ojczyźnie. 
 
 
sierż. Mieczysław Koper 
 mechanik lotniczy, we wrześniu 1939 r. wcielony do XV Dywizjonu Bombowego, krypto-
nim „Jastrząb", służył Polsce, a mottem jego życia były słowa: „zostałem tak wychowany: 
najpierw Ojczyzna, potem rodzina jest najważniejsza".  
                                                     Uczy nas sumiennej pracy. 
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