III OGÓLNOPOLSKI KONKURS AFORYSTYCZNY
Pomimo panującej pandemii Covid–19 udało się przeprowadzić kolejną edycję
Konkursu Aforystycznego.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, którzy poradzili sobie z nie lada trudnym
zadaniem, aby zawrzeć w jednym zdaniu myśl na tak obszerny temat: „Mój patriotyzm, moja
ojczyzna – polscy żołnierze spod Monte Cassino jako wzór niezłomnej postawy w obliczu
przeciwności losu”.
Mieliśmy okazję przeczytać 68 ciekawych sentencji, które napłynęły z Polski i z
zagranicy.
Autentyzm wypowiedzi, charakteryzujący młodych twórców, zamknięty w przestrzeni
aforyzmu, pozwolił jurorom, otworzyć się na szeroki wachlarz możliwości interpretacyjnych
przewodniego tematu tej edycji konkursu.
Gratulujemy wszystkim Uczestnikom! A oto wyniki:
Kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej
1. Szepczą maki pod Monte Cassino, że nie tylko w ojczyźnie Polacy za wolność giną.
Wiktor Okłocki, klasa IV, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie,
nauczyciel: Patrycja Jaworska
2. Żołnierze pod Monte Cassino przelali krew za wolność, którą my teraz tak łatwo
sprzedajemy za plastikowe życie.
Marek Leszczyński, klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen Władysława Sikorskiego w
Białymstoku, nauczyciel: Małgorzata Dzienis
3. Miłość do ojczyzny to nie wielkie słowa, ale raport z własnych działań.
Michał Knopik, klasa IV, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, nauczyciel:
Anna Zielińska
Kategoria: klasy VII – VIII szkoły podstawowej
1. Dwakroć żyje, kto ginie za wolność.
Paweł Masiąg, klasa VII, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie,
nauczyciel: Ewa Grodecka
2. Ojczyzna jest tam, gdzie nasze myśli wracają najczęściej.
Ludwik Bojczuk, klasa VII, Sekcja Polska w Strasburgu, College International Vauban,
nauczyciel: Emilia Janus
3. ex aequo

Polska jest jak Lego – może da się ją zburzyć, ale i tak się odbuduje!
Sophie Studziński, klasa VII, Sekcja Polska w Strasburgu, College International Vauban,
nauczyciel: Emilia Janus
Żołnierze – polegli. A maki – czerwone ...
Samuel Stefan, klasa VII, Sekcja Polska w Strasburgu, Sekcja Polska w Strasburgu, College
International Vauban, nauczyciel: Emilia Janus
Kategoria: szkoła średnia
1. Jednostka buduje samotność, naród stwarza ojczyznę.
Kamila Osieleniec, klasa I, IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie,
nauczyciel: Anna Walaszek
2. Pamiętaj, jest jeden symbol patriotyzmu, który na mogiłach zwycięzców rośnie –
to kwiat spod Monte Cassino o barwie czerwonej jak krew.
Anna Kaim, klasa II, V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
nauczyciel: Ewelina Aleksandrowicz, Danuta Zielińska
3. Białe orły, co nad klasztorem jasne kręgi zataczają, niosą na skrzydłach
wolność - przez świat upragnioną.
Kamila Babicka, klasa II, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu,
nauczyciel: Dominika Kamińska
W gąszczu wszechobecnego słowa mówionego, pisanego czy „oglądanego” niektóre
aforyzmy mogą wydawać się na swój sposób znajome. W dzisiejszym świecie nie unikniemy
jednak pewnych niezamierzonych podobieństw. Zakładamy jednak, że projekcja myśli
młodych autorów była szczera i niezależna.
Dlaczego wybraliśmy te aforyzmy a nie inne? Każdy z jurorów odnalazł w tym krótkim
przekazie twórczym coś osobistego, co przemówiło do niego najbardziej. Nie mogąc jednak
nagrodzić ani przedstawić większej liczby prac, zapraszamy do lektury kilku innych
aforyzmów:
Patriotyzm - serce narodu pełne miłości, szacunku i oddania dla ojczyzny, jej historii oraz
ludzi, którzy ją tworzyli.
Wiktoria Grodowska, klasa VII, Szkoła Podstawowa nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w
Gliwicach
Patriotyzm żołnierzy jest jak mak, rozsiewa się po całym świecie, mimo iż usilnie
próbujesz go wyrwać, zawsze wyrośnie w nowym miejscu.
Anna Barciaga, klasa VII, Szkoła Podstawowa nr 2 w Świętochłowicach

Pamiętaj o nas Polsko, choć na obcej ziemi nasze biało - czerwone serca pozostały.
Bartosz Marek, klasa VII, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
Gdzie walka o wolność, tam nie zabrakło nas, Polaków.
Weronika Wendland, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Wierzonce
Mundury bohaterów spod Monte Casino to krew, pot i łzy - i to one uczą nas kochać
Ojczyznę.
Dominika Aleksandrowicz, klasa VII, Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie
Polska to moje Monte Cassino wzniesione na skale historii, a ja jestem jak ten mak, co na
niej wyrósł i w niej trwa.
Inspiracją do stworzenia tej złotej myśli był tekst pieśni pt. “Czerwone maki na Monte Cassino” do słów Feliksa Konarskiego

Blanka Mierzyńska, klasa VI, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach
Padać u wrót klasztoru jest rzeczą pielgrzyma, nie żołnierza.
Filip Turczyk, klasa VIII, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jacka w Katowicach

Organizatorzy
Miejski Domu Kultury „Południe”, Filia nr 1
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Katowicach

