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MOTTO BIULETYNU
Karolina Kusek „Mały poeta”
W salonie POZJI,
wśród wielkich znanych poetów,
był chłopiec, co ledwie poznał
litery alfabetu.
A choć miał w oczach
wiersz palcem napisany nikt się na nim nie poznał
z tych wielkich i znanych.
Muza tylko krzyknęła:
- Ten wiersz jest prześliczny!
Nawet, z tym w tytule,
Błędem ortograficznym.

SPIS TREŚCI
1. „Szukaj zawsze tego, co w górze.”
2. „Jest w każdym wiernym sercu Polaka!”
3. „Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji
miłości. Rodzina Bogiem silna staje się
siłą człowieka i całego narodu.” Jan
Paweł II
4. Ludzie listy piszą…
5. „Ach, tworzyć, tworzyć, słów dobierać…”
Opracowanie:
Mirosława Bieniecka, Wiesława Domalewska, Barbara Dębosz,

Współpraca:
Dorota Żbikowska, Irena Kowalewska, Sławomir Dębek
Biuletyn prac twórczych nr 17 – 2012/2013

2

1. „Szukaj zawsze tego, co w górze.”
„Szczęśliwa rodzina”
Nie ma nic wspanialszego niż
zgodna rodzina,
Szczęśliwa razem każda chwila
i każda godzina,
Bo w rodzinie się wszystko
zaczyna.
Dzięki rodzicom, którzy się
pobrali,
Swoje pociechy na świat wydali
Możemy cieszyć się wspólną
obecnością,
Zaś serca mieć wypełnione wdzięcznością.
Ale gdy nie masz blisko rodziny,
Nie rób tak strasznie smutnej miny,
Bo jesteś członkiem Kościoła – Wielkiej
Rodziny.
Rodzina mała czy duża opiera się na
miłości,
Na posłuszeństwie, na cierpliwości.
Wszyscy powinni kochać się tak,
Jak Jezus pokochał świat.
Wspólna modlitwa i msza z rodzicami,
Którzy nas uczą jak modlić się mamy,
To dla rodziny bardzo ważna droga,
Która nas zbliżyć może do Boga.
Chrystus do krzyża został przytwierdzony,
By każdy z nas mógł zostać zbawiony.
I tak jak on kochał wszystkich ludzi
My też powinniśmy – czy grubi czy
chudzi.

z podniesioną głową i pełen optymizmu
szedł przez świat, robiąc wiele dobrego. W
bardzo młodym wieku stracił
matkę, a kilka lat później brata.
Wtedy skończyło się jego
beztroskie
życie.
Zaczął
zastanawiać się nad drogą
swojego życia. Podziwiam to, że
przezwyciężył smutek i osiągnął
cel – świętość. Stanowi dla nas
wzór do naśladowania. Uczy, że
każdy z nas może zostać kimś
wielkim.
Agata Żelachowska, Kl. VI E

Rodzice kochają wszystkie swe dzieci,
Nawet jak nabroją – nikt nie zaprzeczy.
Pobierają się ludzie i rodziny tworzą,
By zawsze móc kroczyć zgodnie z wolą
Bożą.
Wychowywać dzieci z Bogiem, z
Aniołami
Zawsze się kierować boskimi
przykazaniami.

Chodzę do szkoły imienia Jana Pawła II.
Cieszę się, że uczę się w szkole, która ma
takiego patrona. Większość osób mówi, że
wierzy w Boga, ale ja odnoszę wrażenie,
że tylko tak mówią. Ja także tak
postępowałem. Jan Paweł II pokazuje nam,
kim jest BÓG i co znaczy MIŁOŚĆ.
Dzięki temu człowiekowi zrozumiałem
znaczenie tych słów. Chociaż nigdy nie
widziałem Go na żywo, to bardzo dużo
słyszałem o nim i o Jego dokonaniach.
Gdybym o nim nie usłyszał, pozostałbym
takim chrześcijaninem na niby. Jan Paweł
II nawrócił mnie.
Kacper Gawrych, Kl. VI E

Tak nas nauczał Jan Paweł II
Bo jak nikt, miłował ludzi.
Monika Brzeczko, kl. VD
Jan Paweł II jest dla mnie wzorem.
Człowiek tak doświadczony cierpieniem

Zgadzam się ze słowami Matki
Teresy z Kalkuty: „Świat ginie z braku
miłości”, ponieważ bycie samotnym nie
kochanym jest strasznie niż choroba.
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Każdy człowiek chce być obdarzony
miłością, ciepłem, przyjaźnią . Ludzie
są wtedy
szczęśliwsi. Człowiek
samotny nie ma osoby , która
pomoże mu w każdej trudnej
sprawie . Taki człowiek jest
sam
ze
wszystkimi
problemami, które zaczynają
go przytłaczać. Taka osoba
nie ma komu się zwierzyć,
nie ma komu opowiedzieć
ciekawą
historię
lub
porozmawiać.
Myślę, że
zawsze
można obdarzyć człowieka
chorego przyjaźnią i miłością.
Choroba
nie
jest
taka
straszna , jeżeli obok chorego jest ktoś
bliski . Ciepło i miłość , które daje inna
osoba, zwyciężają wszystko. Człowiek,
który kocha i jest kochany, wie, że ma
dla kogo żyć.
Patrycja Modzelewska klasa VI c

Jan Paweł II był, jest i będzie dla mnie
wzorem do naśladowania. Podziwiam Go
za jego wytrwałość oraz stosunek do
młodzieży. Można by powiedzieć, że jest
dla mnie nauczycielem, ale nie takim,
który stawia oceny, tylko takim, który
uczy, jak postępować i podejmować
decyzje życia. Mam nadzieję, że będzie
przy mnie aż do końca.
Natalia Wiktorzak, VI
E
Sądzę, że Jan Paweł II
był
wspaniałym
człowiekiem. Kochał
wszystkich
ludzi.
Wybaczał
nawet
najcięższe
grzechy.
Urzekła mnie jego pogoda ducha, dowcip
i serdeczność. On jako pierwszy został
papieżem nie Włochem. Myślę, że
drugiego takiego papieża na świecie już
nie będzie. Tak radosnego, mądrego

duchownego. Jan Paweł II to wzór do
naśladowania.
Anita Szepelska, VI E
Chodzę do szkoły, której
patronem jest Jan Paweł II.
Podziwiam go, gdyż od
młodych lat musiał sobie
radzić w trudnych sytuacjach.
Jest on dla mnie wzorem do
naśladowania. Poruszyła mnie
jego myśl: „Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od
Was nie wymagali”. Pomaga
mi ona iść łatwiej przez życie.
Adam Święczkowski VI E
Dal mnie Jan Paweł II jest wzorem do
naśladowania. Umiał pocieszać ludzi. Miał
także duże poczucie humoru. Jego
dzieciństwo było smutne z powodu śmierci
jego najbliższych – matki i brata.
Podziwiam to, ze umiał się podnieść i
wyrósł na dobrego człowieka. Cenię go
także za to, że będąc w podeszłym wieku
pielgrzymował do wielu krajów, doradzał
ludziom, z którymi się spotykał.
Dominik Wierciszewski VI E
Jan Paweł II jest dla mnie osobą
z
poczuciem
humoru
i
zawsze
uśmiechniętą. Lubię go też za to, że
odwiedził Łomżę.
Błażej Adamczyk VI E
Jan Paweł II jest dla mnie
osobą szczególną, godną
naśladowania, nauczycielem
życia i autorytetem. Nie
potrafił obojętnie przejść
obok cierpiącego. Widok
ludzi zmagających się z
bólem budził u niego żal i
wzruszenie. Dlatego zawsze
ich błogosławił, modlił się w ich intencji.
Nigdy o nim nie zapomnę.
Zbyszek Wroczyński VI E
Jan Paweł II jest dla mnie wzorem do
naśladowania, ponieważ nauczał wielu
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ludzi, bardzo lubił dzieci. Wybaczał nawet
najgorsze przestępstwa. Jest on dla mnie
drugim ojcem. Gdy byłam mała, lubiłam
oglądać filmy i czytać książki o nim. Tak
jest do teraz. Czasami nie mogłam pojąć,
jak można być tak uczynnym i dobrym.
Mamy ze sobą dużo wspólnego, gdyż on
lubił grać w piłkę nożną, a ja także lubię
uprawiać ten sport. Bardzo mi przykro, że
odszedł.
Natalia Poreda VI E
Jan Paweł II według mnie to niezwykły
człowiek, niezwykły Polak. Był papieżem,
reprezentował nasz kraj. Podziwiam jego
dobroduszność. Był przemiły, dawał
ludziom wiele rad, np. „Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od Was nie
wymagali”. Nigdy o nim nie zapomnę.
Albert Kalinowski VI E
Jan Paweł II był
według
mnie
wielkim
człowiekiem.
Jego
wypowiedzi,
złote
myśli
inspirują mnie
do
działania.
Gdy
dziś
oglądam filmy o
jego
życiu,
dopiero teraz mogę zrozumieć to, co
przeszedł,
nim
został
papieżem.
Najbardziej niewiarygodne jest to, że po
odejściu całej jego rodziny pozbierał się,
nie upadł na duchu i stał się kimś wielkim.
To wzór do naśladowania dla każdego.
Daniel Łaski VI E
Podziwiam Jana Pawła II. Kochał to, co
robił. Wzięłam do serca jego słowa:
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby
inni od Was nie wymagali”. Pomaga mi w
życiu, chociaż i tak czasami za mało od
siebie wymagam.
Maja Gregorek VI E

Jan Paweł II jest dla mnie kimś wielkim.
Są ludzie, którzy nie przyznają się do
niego, ale w głębi duszy sądzą co innego.
Takich osób na całym świecie jest
mnóstwo i nietrudno je znaleźć.
Jakub Zieliński VI E
Jan Paweł II to człowiek, którego
podziwiam. Rozradowany w wierze,
papież o dobrym, czułym sercu. Jestem
zaszczycona, że uczęszczam do szkoły,
która za patrona obrała właśnie jego. Był
osobą, która zawsze pomagała ludziom.
Troszczył się o chorych, cierpiących
i potrzebujących. Chciał, by rodzina była
Bogiem silna.
Katarzyna Kupidłowska VI E
Jan Paweł II jest dla mnie wzorem do
naśladowania. Pomaga mi w wytyczaniu
mojej życiowej ścieżki.
Gdy mam
problem z wybaczaniem, przypomina mi
się, że On przebaczył
swojemu
niedoszłemu zabójcy. Jest mi bliski
głównie dlatego, że był wielkim
przyjacielem młodzieży. Dawał młodym
różne rady i powtarzał słowa, które mogę
odnieść do własnego życia. Szczególnie
bliska jest mi sentencja: „Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od Was nie
wymagali”.
Anna Franciszkowicz VI E
Łomża, 12.03.13r.
Drogi Panie Boże!
Proszę o To,
abym się rozwijał
naukowo i duchowo.
Dziękuję
za
wszystką
dobroć.
Przepraszam
za
nasze grzechy i
obiecuję poprawę.
Dziękuję za moich
kolegów.
Za
rodziców. Za brata. Za to, że zawsze mogę
liczyć na moich kolegów. Za bardzo miłą
wychowawczynię. Za rodzinę. Dziękuje za
cały świat .
Damian Godlewski kl. IV
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Łomża, 12.03.13r.

PS Cały świat Cię kocha i miłuje.

Drogi Panie Boże!
Dziękuję Ci za świat, za zboże, bo
dzięki niemu mamy chleb.
Dziękuję Ci za takich dobrych kolegów,
którzy pomagają mi w pokonywaniu
trudów życia.
Dziękuję Ci za moich rodziców, bardzo ich
kocham.
Dziękuję Ci za mojego brata, mogę się
z nim bawić.
Przepraszam za moje grzechy, obiecuję się
poprawić.
Wielbię Cię za wszystko.
Nikolas Ryngwelski kl. IVe
PS Proszę Cię, żebym stawał się coraz
mądrzejszym chłopcem.
Łomża, 12.03.13r.
Drogi Boże, proszę Cię o oto, abym
nie chorowała i była zdrowa, ponieważ
mam już dosyć tego, że nadal nie mogę się
zaszczepić. Boże, dziękuję Ci za to, że
mam kochanych rodziców, którzy o mnie
dbają. Dziękuję Ci też za to, że trafiłam do
takiej super klasy.
PS: Dzisiaj są rekolekcje i muszę się
wyspowiadać.
Karol Zalewski
Łomża, 12.03.13r.
Kochany Boże!
Miłosierny Boże, piszę do Ciebie z
podziękowaniami
i
prośbami.
Dziękuję Ci Boże za tak
wspaniałych rodziców i kochaną rodzinę.
Jestem Ci bardzo wdzięczna za wszystko.
Chciałabym, żeby ludzie byli mili i
przyjaźni dla siebie, żeby nie słyszeć w
telewizji, że coś złego się stało.
Pozdrawiam Cię, Boże
Twoja Karolina
Kosobucka

Łomża, 12.03.2013r.
Kochany Panie Boże, proszę Cię
bardzo o zdrowie całej rodziny.
Panie Jezu, opowiem Ci pewną
historię, która zdarzyła się w moim życiu.
Pewnego dnia wyruszyłam z rodzicami i z
bratem
na
wycieczkę
rowerową.
Jechaliśmy i jechaliśmy, aż tu nagle mój
rower skręcił i uderzył w krawężnik.
Spadlam z niego, ale nic mi się nie stało,
miałam tylko niewielką ranę na kolanie.
Wiem, że bardzo mnie kochasz i chronisz
od niebezpieczeństwa. Dziękuję
Ola Rogowska
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Dziękuję Ci, że jesteś codziennie i
mnie wysłuchujesz co wieczór, gdy z Tobą
rozmawiam.
Julia Sienkiewicz kl. IVe
Łomża, 12.03.2013r.

Łomża, 12.03.2013r.
Panie Boże, proszę aby ta klasa
była jeszcze milsza, grzeczna, spokojna,
żeby pani wychowawczyni i inne panie nie
denerwowały się.
Panie Boże proszę Cię o zdrowie
dla mojej całej rodziny. Abyśmy byli
zdrowi i szczęśliwi, aby życie układało się
bardzo dobrze, wspaniale. Proszę, aby
moja
babcia
wyzdrowiała
z
tej
wewnętrznej choroby. Bardzo chcę się
spotkać z moim tatą , który wyjechał. Mam
nadzieję, że na święta wróci. Bo bez
kochanego taty nigdy nie będzie takich
wspaniałych świąt jak do tej pory.
Myślę, że jakoś się uda i wróci
przynajmniej na dwa tygodnie. Proszę Cię,
pomóż.
Kocham Cię
Julka kl. IV

Łomża, 12.03.2013r.
Panie Boże!
Dziękuję Ci za to, że mam rodzinę i
proszę Cię, żebym jej nie straciła.
Dziękuję Ci, że wybaczasz mi,
nawet jak popełnię wielki błąd. Jesteś
bardzo dobry dla mnie i dla innych ludzi,
nawet dla tych, którzy mają dużo
grzechów. Proszę Cię o to, żebym nie stała
się złym człowiekiem, tylko żebym była
tak dobra jak Ty. Staram się być miła dla
wszystkich ludzi.

Drogi Boże
Proszę Cię o łaskę dla wszystkich
ludzi. Dziękuję Ci za świat i wszystko, co
na nim stworzyłeś. Wiem, że wszyscy
ludzie grzeszą, ale „Musimy zło dobrem
zwyciężać!”. Panie Boże, proszę Cię,
napełnij kardynałów Duchem Świętym,
żeby wybrali wspaniałego papieża.
Błogosław nam Panie!
Michał Milewski kl. IVe
Łomża, 12.03.2013r.
Wszechmogący Boże!
Panie Boże, piszę do Ciebie ten list,
ponieważ w 2013r. mam niewielkiego
pecha.
Chciałabym, aby
w mojej klasie
zapanowały
pokój i zgoda.
Miłość
w
rodzinie i piękna
pogoda. Pragnę,
abyś odpuścił mi
wszystkie
grzechy,
jakie
popełniłam.
Bardzo chcę, żeby moja dusza po śmierci
trafiła do nieba. Chciałabym już wakacje,
jeść lody i poczuć ciepły wiatr swobody.
Proszę Cię, spraw, abym lepiej się uczyła i
wiele sukcesów odnosiła. Dziękuję Ci za
wszystko, co mnie spotkało, za to, że
jestem zdrowa, uśmiechnięta… Za to, że
mam rodziców, fajnego, miłego brata – on
jest zabawny, chociaż ma dwadzieścia trzy
lata.
Zuzanna Kossakowska kl. IVe
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2. „Jest w każdym wiernym sercu Polaka!”
Patriotyzm
Jak być patriotą?
To trudne pytanie.
Jak postępować, by wzbudzić
uznanie?
Uczyć się w szkole, język
wzbogacać.
Historię poznawać – do
przeszłości wracać.
Kochać Ojczyznę, uczciwie pracować.
Hymn, godło i flagę umieć uszanować.
Szanować przyrodę, sprzątać swoje śmieci,
Myśleć ekologicznie, a orzeł przyleci.
Jakub Krasowski, kl. VA

Łomża moje miasto
Miasto Łomża choć
niewielkie
Tyle miejsc wspaniałych
ma.
Jest tu kino no i teatr,
W którym lalek kilka gra.
Tu są domy i ulice,
W mieście stare kamienice,
Klomby, parki oraz rzeka
Na turystów co dzień czeka.
Jest też plaża i baseny,
My tam chętnie się kąpiemy.
I bulwary piękne mamy,
Gdzie turystów zapraszamy.
Niech nam żyje Moje Miasto,
W którym nie jest wcale ciasno!

Adam Gosk, kl. V a, 11 lat
PATRIOTA
Kto to jest patriota?
O patriotyzmie mówi niejedna
szkolna gablota.
Powiadają, że ten ktoś godła pilnuje
oraz ziemię ojczystą szanuje.
Nie gardzi hymnem, flagą,
lecz gdy jest potrzeba, w obronie stanie
z odwagą.
Aha, patriotą może być każdy z nas
nie zważając na wiek i czas.
Ja patriotą się dziś czuję, tradycje
narodowe podtrzymuję
oraz chorągiew na uroczystość majową
ukazuję.
Patriota, jak ja, tym się chlubi, że wie, iż
ojczyzna go nie zgubi.
Dla Polaka - Polska, a dla Polski - Polak
jest ważny.
Wiedzieć to powinien każdy.
Monika Szajner, kl. V A

Łomża, 27.04.2013r.
Droga Karolino!
Przepraszam Cię , że tak długo się
nie odzywałam , ale czekałam na moment,
kiedy przyjedziesz do Łomży. Tak dawno
tu Ciebie nie było. Piszę ten list, ponieważ
chcę Cię zaprosid do naszego rodzinnego
miasta. Nie jestem pewna, czy nie znudzisz
się trochę czytając mój list. Bądź wytrwała
i przeczytaj go do kooca.
Czy wiedziałaś, że nasza
trzecie co do wielkości
województwa podlaskiego?
powiedzied, że składa się ono
dzielnic: Starego Miasta,
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Łomża to
miasto
Chcę Ci
z czterech
Południa,
8

Łomżycy i Kraski. Położone jest w
Zielonych Płucach Polski. W jego
sąsiedztwie
znajduje się
Łomżyoski
Park
Krajobrazowy
Doliny Narwi,
w
którym
można
zobaczyd
wiele
ciekawych
zwierząt , między innymi rzadkiego ssaka gronostaja. W Łomży jest
również
Rezerwat przyrody ,,Rycerski Kierz'', który
jest częścią Lasku Jednaczewskiego.
Niedaleko naszego miasta znajduje się
Biebrzaoski Park Narodowy. To największy
park w Polsce .Przepływa przez niego
Biebrza , która jest prawym dopływem
Narwi. Dolina Biebrzy ma liczne bagna i
torfowiska , stanowiące
ostoję dla
ptaków. W okolicach Łomży jest również
Puszcza Kurpiowska , w której u schyłku
XX wieku lasy stanowiły około 33%
Zielonych Płuc . Łomża jest miejscem, w
którym możesz podziwiad wiele zabytków
sakralnych np. Katedrę Świętego Michała
( styl późnogotycki) oraz Cmentarz
Katedralny pochodzący z XVIII wieku.
Piękny jest również Stary Rynek. Są tam
kamieniczki z arkadami odbudowanymi

po II
wojnie światowej. Gdybyś
przyjechała, obejrzałybyśmy pomniki
historyczne
Obelisk
33
Pułku Piechoty ,
pomnik Jakuba
Ignacego Wagi,
który pochodził
z okolic Łomży i
był
autorem
dzieła pt. ,,Flora
Polska''.
Gdybyśmy
chciały
odpocząd,
to
zrobiłybyśmy to na ławeczce
upamiętniającej sławną aktorkę, która niemal
cały okres dzieciostwa i młodości spędziła
w Łomży. Uroczyste odsłonięcie pomnika
Hanki Bielickiej odbyło się w niedzielę, 11
listopada 2007. Rzeźba jest odlana w
brązie, przedstawia artystkę w wielkim
kapeluszu siedzącą na ławce. Na oparciu
widnieje podpis niezwykle pogodnej
aktorki. Wiele osób robi sobie z kobietą
teatru zdjęcia oraz kładą jej na kolana
piękne bukiety kwiatów.
Po krótkim odpoczynku przy boku
Hanki Bielickiej pojechałybyśmy na Górę
Królowej Bony, która znajduje się niedaleko Starej Łomży . Weszłybyśmy na
wzniesienie i podziwiały cudowne widoki .
Później w drodze powrotnej udałybyśmy
się na Forty w Piątnicy. Następnym
miejscem do którego chciałabym Cię
zabrad
byłby
cmentarz.
Tam
odwiedziłybyśmy groby pisarza Feliksa
Bernatowicza oraz poety Jana Kulki.
Pamiętasz Dom Kultury przy ulicy
Małachowskiego i dzieci taoczące taoce
ludowe ? Właśnie przygotowują nową
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choreografię . Bardzo pragną ,abyśmy
przyszły. Jak widzisz, moja droga, w tym
mieście jest wiele ciekawych miejsc do
zwiedzenia .O rety! Zapomniałabym o
jeszcze jednym miejscu. To Amfiteatr.
Zobaczyłybyśmy zapierające dech w piersi
widoki
na Dolinę Narwi. Karolino,
zapraszam Cię po raz drugi do Łomży .Czy
to zaproszenie
przyjmiesz? Mam
nadzieję, że tak.
To już wszystko o czym chciałam Ci
napisad. Gdy przeczytasz ten list, zapewne
nabierzesz ochoty , by poznad jeszcze
dokładniej to miasto.
Pozdrawiam bardzo gorąco
i przesyłam ucałowania .
Ola
Aleksandra Dzbeńska, kl. V A

Nauka historii, języka polskiego
i religii jest bardzo ważna. Także
czytanie utworów naszych wieszczy
narodowych i przekazywanie treści w
nich
zawartych
oraz
wartości
religijnych następnym pokoleniom.
Dbając o poprawną polszczyznę
budujemy swoją tożsamość narodową.
Oznaką patriotyzmu jest także
płacenie podatków, uczciwość wobec
urzędów i korzystanie z prawa
wyborczego.
Miłość do ojczyzny wyraża się
również w dbałości o czystość
środowiska naturalnego. Zawsze jest
coś, co możemy zrobić dla przyrody.
Można segregować śmieci, dbać o
czystość otoczenia, gdy jesteśmy na
łonie natury, używać przedmiotów,
które pochodzą z recyklingu lub takich,
które są biodegradowalne.
Pamiętając o naszej chlubnej
przeszłości powinniśmy być dumni, że
naszą ojczyzną jest Polska. Każdy z
nas może zostać patriotą!
Anna Franciszkowicz
klasa VI E
Mam do Ciebie prośbę jedną:
Zapamiętaj Polskę piękną.
Zapamiętaj nasze zabawy
I te pyszne polskie strawy.
Zuzanna Choińska kl. IV C

Co to znaczy być patriotą w XXI
wieku?
Patriotyzm
to
nie
tylko
wywieszenie flag na balkonach czy
samochodach
w czasie świąt narodowych. To nie
tylko ubieranie się w barwy białoczerwone podczas imprez sportowych
lub
uroczystości
państwowych.
Patriotyzm to przede wszystkim
szacunek do swojego kraju i narodu.

Gdy opuścisz nasz piękny kraj:
Pola, łąki, lasy, morze, góry
I w daleki pojedziesz świat,
Niech ta kartka Ci przypomni
Łomżę i kolegę sprzed lat.
Maciej Modzelewski Kl.IV B
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Łomża, 16.10.13 r.
Droga Biedronko!
Dziękuję Ci za wczorajszą kolację.
Była pyszna. Niestety, w drodze od Ciebie
do domu miałem na naszej łące małą
przygodę.
Wracając znaną nam ścieżką,
wiodącą obok naszego lasu i strumyka,
napotkałem na swej drodze ropuchę
Magdalenę. Musiałem się przed nią ukryć
w
zaroślach.
Kiedy
przeczekałem
niebezpieczeństwo, skierowałem się w
stronę domu, lecz wtedy zobaczyłem, że
jestem nie na tej drodze, na której
powinienem być. Zabłądziłem po prostu.
I tu czekała mnie niespodzianka. Ujrzałem
cudny widok zakola jakiejś rzeki. To była
Narew. W oddali widać było wieżę ciśnień
i wysokie kominy. Dobiegał głos dzwonu
z łomżyńskiej katedry.
Zauroczony skierowałem się w
stronę domu. Najważniejsze, że spotkanie
z ropuchą Magdaleną nie skończyło się dla
mnie gorzej. Musimy umówić się na
spotkanie, a najlepiej na spacer po Łomży.
Na tym kończę i serdecznie Cię
pozdrawiam.

Patriotą może być na przykład ktoś, kto
uczy się ojczystego języka i dobrze radzi sobie w
szkole. Jest nim także każda osoba dorosła, która
wykonuje jakąś pracę. Aby nazywać się patriotą,
należy wykonywać porządnie to, co do ciebie
należy. Na takie miano nie zasługuje ktoś, kto
wszystko odkłada na później i jest leniem.
Patriotyzm ma wiele znaczeń. Kochając
Ojczyznę możemy dbać
o cały kraj, ale także o swoje najbliższe
otoczenie.
Patriotyzmem wykazujemy się również,
kiedy wyjeżdżamy za granicę i dobrze się tam
zachowujemy. Wtedy ukazujemy właściwy
wizerunek naszego kraju. Tam też powinniśmy
czuć się Polakami zgodnie z tym, co powiedział
Roman Dmowski: „Jestem Polakiem,
a więc mam obowiązki polskie”.
Natalia Wiktorzak kl. VI E

Twój serdeczny przyjaciel
ślimak Anatol
Anna Żochowska, IV B
Ku pamięci
Tylko tu gdzie kwitną jabłonie,
każdy zawsze o Tobie pamięta.
W lesie za jeziora tonią,
ptaszki śpiewają w nadziei o święta,
a ja ciągle stoję w kolejce,
myśląc, czy wrócisz w to miejsce.

Co to znaczy być patriotą w XXI wieku?
W XXI wieku każdy może być patriotą.
Moim zdaniem być patriotą, to znaczy robić coś
dla kraju.
Gdyby się zastanowić, to dochodzi się do
wniosku, że to nie jest trudna sprawa.

Gdy gwiazdy świecą na niebie,
ja cały czas tęsknię do Ciebie.
Na dębie, który był dla nas wspinaczką,
został umieszczony kwiat z taczką.
Ptak śpiewa oczekując, przyjdziemy do
niego,
ale Ciebie niema, a ja sama jestem do
niczego.
Gdy wyjechałeś z naszego kraju,
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ja wyprowadziłam się z naszego raju,
lecz gdy znów nas odwiedzisz,
tak jak lubisz będziemy kota śledzić.
Czeka na Ciebie kwiat, pies, łąka
i ja czekam na polanie obok róży pąka.
Aleksandra Klemczak, kl. IV B

Tylko do Ciebie dziś wszystkie gwiazdki
mrugają,
tylko dla Ciebie srebrny księżyc
błyszczy,
tylko przy Tobie ptaki najpiękniej
śpiewają,
tylko Tobie szara myszka w trawie
piszczy.
Wiktoria Koniecko klasa IV B
Nie zapomnij!
Gdy już będziesz na obczyźnie,
nie zapomnij o Ojczyźnie.
Niech Polska w Twym sercu zostanie,
by prędki powrót był w planie.
Gdy zobaczysz tam bociana,
wspomnij polski ród, kochana!
Wspomnij nasze góry wysokie,
wspomnij naszą Gdańską Zatokę.
Choćby było pięknie tam,
To kochaj i szanuj swój dawny kraj!
Natalia Konopka IV B
Wpis do pamiętnika
Czy pamiętasz ogród nasz
i wierzby płaczące,
co pieściły liśćmi nas,
chroniły przed słońcem?
Powiedz mi, czy masz wciąż żywą
nadzieję
na powrót do Polski – naszej Ojczyzny?
Nie martw się, że przebywasz na
obczyźnie,
bo tylko do Ciebie złote słonko się śmieje.

Polska
Mieszkam w Polsce,
Ojczyźnie mojej.
Ogarnia mnie duma,
Gdy mówię o niej.
Pamiętaj! Hymn, godło, flaga,
Najważniejsze rzeczy dla Polaka.
Zabytków jest tu niemało,
Zamek Królewski, Wawel.
Ciekawe miejsca można zobaczyć
Owiane legendą, obecne w powieściach.
Znajdują się tu piękne parki narodowe,
.Jak na przykład Puszcza Białowieska.
Dużo turystów wspina się po polskich
górach,
Tatry są piękne i najwyższe.
Jezior jest tu bardzo wiele,
Zaliczamy je do natury cudów.
Rzeki tak jak nuty pieśni
Rozchodzą się po naszym kraju.
Przyjedź tutaj,
Wrażenia będą niezapomniane!
Julia Tombak kl. IV A
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3. „Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji
miłości. Rodzina Bogiem silna staje się siłą
człowieka i całego narodu.” Jan Paweł II
Droga Mamo !
Dziś jest twój dzień, dlatego w tym
liście chciałabym Ci podziękować za wiele
rzeczy, które dla mnie
zrobiłaś.
Dziękuję Ci, za
Twą
miłość
i troskę. Gdy byłam mała
wiedziałam, że masz
wiele
nocy
nieprzespanych.
Chciałam podziękować
za
ocieranie
łez
i przeznaczoną dla mnie
cierpliwość. Za pracę, którą włożyłaś dla
mnie, abym miała dobre dzieciństwo.
Dziękuję Ci, mamusiu, za każdy buziak,
przytulenie
i wiele prezentów. Dla ciebie mamo
zrobiłabym wszystko, żebyś ze mną
została.
Pod koniec tego listu chcę Ci
podziękować za całe moje życie i wielkimi
literami piszę, że KOCHAM CIĘ.
Twoja córka Natalia
Natalia Kapelewska VIc
Podziwiam mojego tatę, ponieważ
jest silny, odważny i potrafi świetnie
gotować. On bardzo dużo wie, więc
gdy odrabiam trudne zadania,
zwykle mi pomaga. Tatuś potrafi
naprawić rower, auto i różne
zniszczone rzeczy.
Tata, który wyróżnia się
wysokim wzrostem w naszej
rodzinie,
często
bywa
w
żartobliwym nastroju. Czasami
układa krótkie rymowanki lub
wierszyki o tym, co się dzieje
obecnie. Poza tym przyjemnie
i zrozumiale opowiada, zaspokajając
moją ciekawość świata.

Lubię spędzać z tatą wolny czas,
np. oglądać z nim ciekawe filmy, żartować,
rozmawiać o książkach. Mama twierdzi, że
tatuś umie wszystko. Kocham mojego tatę
za to, że go mam.
Wiktoria
Koniecko kl. IV B

Moja
rodzina składa się
z czterech osób:
mamy
taty,
siostry i mnie.
Kocham
ich
wszystkich, ale najbardziej podziwiam
tatę.
Uwielbiam spędzać z nim każdą
wolną chwilę. Czasem zabiera mnie na
pyszne lody włoskie. Często jeździmy na
przejażdżki rowerowe po Łomży. Bardzo
lubię go za to, że daje mi kieszonkowe.
Tatuś robi mi wiele niespodzianek, np.
wkłada mi czekoladę pod poduszkę.
Tata to osoba, na którą zawsze
mogę liczyć. Pomaga mi, gdy go o to
poproszę.
W przyszłości chciałbym być taki jak on.
Hubert Żebrowski kl. IV B

Wiersz o mamie
Ja rosnę przy
mamie,
wczoraj, dzisiaj,
jutro.
Aby nigdy w jej
życiu nie było nigdy
smutku.
Mateusz Kamiński
VI c

Biuletyn prac twórczych nr 17 – 2012/2013

13

Wiersz dla mamy
Dziękuję Ci Kochana Mamo za to, że
mnie bardzo kochasz.
Twój uśmiech co rano budzi mnie do
życia.
Dziś moje serce mówi:
Dziękuję Mamo za Twą miłość, która
pozostanie przy mnie jak światło na
całe moje życie.
Kamil Kamiński VI c

Między ludźmi
Aby poprawić między ludźmi relacje
Trzeba dużo rozmów i otwartości.
Każdy ma swoje racje
Ale nic nie zmieni się bez szczerości.
Czy to w szkole,
Czy to w domu
Każdy ma w życiu swoją rolę
I niełatwo jest ufać byle komu.
Musimy być otwarci,
Chętni do pomocy.
Wtedy jesteśmy więcej warci
I nie stosujemy przemocy.
Z koleżanką czy z kolegą
Można śmiać się i rozrabiać,
Ale zawsze z taktem i rozwagą,
Aby nie krzywdzić, a częściej pomagać.
W szkole z nauczycielem
konwersacja może być,
wcale nie trzeba być jego wielbicielem,
ale szacunek i sympatię wskazane mieć.
W domu zmieniać nic nie trzeba,
tata, mama, siostra, ja.

Każdy kocha, lubi i szanuje,
Humor wciąż nam dopisuje.
Bądźmy dobrzy i serdeczni!
Agata Piaszczyńska kl. VI F
Kartka z pamiętnika
Sobota, 10 listopada 2012 r.
Rany Julek! Jeszcze czegoś takiego nigdy
nie widziałam! Dzisiaj, gdy prędko szłam
do sklepu po świeże pieczywo,
zauważyłam, jak chłopiec w niebieskiej
bluzie skrada się za rogiem pobliskiego
bloku. Zaniepokoiło mnie to. Po chwili
nastolatek
podbiegł
do
starszej,
schorowanej pani i błyskawicznie wyrwał
jej brązową torebkę. Zdenerwowana
kobieta zaczęła głośno krzyczeć, ale nikt
nie zwracał na nią szczególnej uwagi.
Szybko otrząsnęłam się i pognałam co tchu
we piersi za złodziejem. Niestety, nie
udało mi się go dogonić.
Nie mogłam tego znieść! Gotowałam się
ze złości. Jak taki młody człowiek mógł
się tak haniebnie zachować?! Gdzie byli
ludzie,
którzy
mogli
pomóc
poszkodowanej? Rozmyślałam nad tym
całe popołudnie i nie mogłam znaleźć
sensownego
wytłumaczenia.
Rozmyślaniom nie było końca. Nie
mogłam się na niczym skupić, a już na
pewno na nauce.
Nadszedł wieczór. Mama zawołała mnie
na kolację. Na stole stał talerz z
kanapkami, które pyszniły się czerwienią
pomidora, aż poczułam głód. Kiedy je ze
smakiem zajadałam, zrozumiałam, że
napastnik mógł być głodny, a nie miał
pieniędzy na jedzenie.
Kładę się spać, ale poranne zdarzenie
ciągle nie daje mi spokoju. Dlaczego nikt
się tym atakiem na staruszkę nie
zainteresował? Może są takie dzieci, które
nie mają co jeść i same muszą sobie radzić.
Uświadomiłam sobie w tym momencie, że
mogę w szkole dzielić się posiłkiem, mogę
brać jedno jabłko więcej i dać je
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potrzebującemu.
Małym
dzieciom
podaruję moje niezniszczone zabawki, aby
miały się czym bawić. Czasami, jeżeli
zgodzi się mama, zaproszę kogoś z
potrzebujących do domu na obiad. Oddam
im moje książki, żeby mogły się uczyć. Na
pewno tak zrobię. Mam nadzieję, że to coś
zmieni, że ludzie będą zadowoleni.

Nasza pani rozumie, że może się komuś
zdarzyć raz zapomnieć zeszytu albo
ćwiczeń, ale nie sześć czy siedem razy.
Moim zdaniem, każdy uczeń powinien
spakować się do szkoły wieczorem. Kiedy
pakujesz się rano, łatwo czegoś zapomnieć,
a tak spakujesz się wieczorem (oczywiście
po odrobieniu lekcji) i wtedy niczego nie
zapomnisz.

Klaudia Korytkowska kl. V D
Kartka z pamiętnika
Piątek, 24 listopada
Drogi pamiętniku!
Dzisiaj pierwszą lekcją był język polski.
Po dzwonku na lekcję wszystko zaczęło się
od nowa. Wiktoria, jak zwykle, spóźniła
się, a przy biurku nauczycielki była kolejka
osób zgłaszających nieprzygotowanie do
zajęć, a pani przecież zadała tylko jedno
ćwiczenie! Ala z Adą zaczęły rozmawiać.
Wszyscy krzyczeli. No i skończyło się na
tym, że pani strasznie się na nas
zdenerwowała.
Och, pamiętniku! Jak ja bym chciała, żeby
wszystko było tak, jak być powinno.
Przede wszystkim moi koledzy mogliby
zmienić swoje podejście do nauki.
Pokazałabym im, że to wcale nie jest takie
straszne, wziąć zeszyt i nauczyć się na
kartkówkę. Miło by było naszej pani, jakby
wszyscy przyszli o czasie na lekcję
i zaczęli odrabiać prace domowe.
Przyjemniej by się nam
też pracowało, gdyby
nikt nie rozmawiał, no
chyba, że pani poprosi
do odpowiedzi.
Zapomniałam
o
najważniejszym, czyli
o przygotowaniu do
lekcji.
Na
języku
polskim można mieć
trzy nieprzygotowania
w ciągu semestru.

Bardzo chciałabym, żeby nasza lekcje
wyglądały tak: wszyscy wchodzimy
cichutko do klasy i zajmujemy swoje
miejsca. Witamy się z panią i nikt nie
podchodzi, by powiedzieć, że czegoś nie
ma. Nikt nie rozmawia na lekcji,
nauczycielka jest wesoła i uśmiechnięta
i od razu wszystkim jest milej.
Pamiętniku, to jest moje marzenie, które
może się spełnić, ale musimy się barrrdzo
postarać.
Paulina Rabek kl. V F
Potrzeba zmiany
Wszyscy powinni się zmieniać.
Zły charakter, myśli, czyny…
Jednak ludzie nie potrafią się poświęcić,
A oczekują tego od innych.
Czasami nawet bliscy nie potrafią się
pogodzić.
Każdy uważa, że ma rację i nie przeprosi.
A to przecież nic nie kosztuje.
Wystarczy po prostu przyznać się do winy,
błędu…
Rozumiem, że człowiek może mieć chwilę
słabości.
Codzienny
pośpiech,
zajęcia,
sprawy…
Ale to nie
słabość jest
przyczyną
kłótni.
To brak
szczerej
rozmowy i
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zrozumienia między ludźmi.
Czy jeszcze potrafimy się zmieniać?!
Nie znam odpowiedzi na to pytanie.
Joanna Pogroszewska, VI F

Marny nastrój się udziela,
szarość, smutek, beznadzieja!
Lecz od jutra wielka zmiana,
Każda twarz ma być roześmiana.
Pani woźnej się kłaniamy,
A kucharki pozdrawiamy.
U smutasów z naszej klasy
Uśmiech z wolna się pojawia.
I po chwili cała klasa roześmiana
Do nauki przystępuje.
Nikt wokoło nie pojmuje,
Skąd się wzięła taka zmiana.
A ja mówię prosto z mostu:
To przez uśmiech, co tu gości!
Marta Janczewska, VI F

Twój uśmiech
By przyjemniej żyło się nam,
Ślij do wszystkich
Uśmiech każdego dnia.
Nawet jeśli będziesz szedł pod wiatr,
Niech nie schodzi on z twych warg.
Zarażaj nim każdego wokoło,
A wszystkim będzie wesoło.
Z pomocą dąż zawsze każdemu
O każdej porze dnia i nocy.
Przyjaciół będziesz miał bez liku,
Jak dobry zbieracz grzybów w koszyku.

Mam wiele koleżanek i sporo
kolegów. Za swojego przyjaciela jednak
uważam moją mamę.
Mamusia jest pielęgniarką i służy
ludziom w potrzebie. To ładna i miła
osoba. Dba o swój wygląd i zaprowadza
ład w rodzinie.
Mama dała mi życie. Poświęciła dla
mnie wiele nieprzespanych nocy, gdy
byłam mała i chorowałam. Im jestem
starsza, tym bardziej to rozumiem. Dba
o moje wychowanie. Zawsze mogę
zwrócić się do niej ze swoimi problemami.
Służy mi dobrą radą.
Bardzo kocham moją mamę.
Podziwiam ją, Pragnę, żeby żyła
w zdrowiu sto lat.
Wiktoria Kruszewska IV B

Klaudia Ramotowska, VI F

Wielka zmiana
Gdy do szkoły rano wchodzę,
To spotykam na swej drodze
Dzieci smutne,
Wciąż zmęczone
I lekcjami przytłoczone.
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Mam młodszą siostrę Patrycję. Ma ona
osiem lat i chodzi do pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży.
Patrycja odznacza się szczupłą
budową ciała. Jej jasne długie włosy mama
często związuje w kitkę. Oczy mojej
siostry są niebieskie niby dwa małe
jeziorka. Patrycja ubiera się na sportowo.
Jej hobby to zbieranie figurek
zwierzaczków.
Lubi
też
tańczyć
i uczęszcza na zajęcia taneczne. Dobrze się
uczy, a efekty pracy to piątki i szóstki.
Patrycja
to
osoba
zawsze
uśmiechnięta i pełna energii. Lubimy
spędzać ze sobą czas. Jak każde
rodzeństwo czasami się kłócimy, ale też
szybko się godzimy.
Bardzo kocham moją siostrę.
Natalia Bałdyga IV B

Oliwia
to
moja
najlepsza
przyjaciółka. Lubię ją za jej charakter.
Jest miłą i przyjazną osobą, z którą
łatwo się rozmawia. Bardzo cieszy mnie
to, że kiedy jestem smutna, mogę na nią
liczyć i mieć w niej oparcie. Podoba mi się
w niej to, że można powierzyć jej sekrety.
Jedna z zalet Oliwii jest również jej
pozytywne nastawienie do życia. Zawsze
świetnie się z nią bawię. To bardzo
sympatyczna dziewczynka. Podziwiam jej
pomysłowość i kreatywność.
Cieszę się, ze Oliwia jest moją
najlepszą przyjaciółką.
Natalia Konopka IV B

Mam bardzo dobrego przyjaciela.
To mój kolega z podwórka.
Podziwiam go za to, że jest
koleżeński. Zawsze znajduje dla mnie czas
i stara się mi pomóc, gdy tego potrzebuję.
Robi to bezinteresownie. Potrafi mnie
pocieszyć, gdy jest mi smutno. Zawsze jest
szczery i prawdomówny. Cenię go za to, że
jest dyskretny i mogę powierzyć mu swoje
sekrety. Służy mi radą i nie narzuca
swojego zdania. Jest życzliwy w stosunku
do mnie i moich kolegów. Cenię go za
wspaniałe pomysły i wspólnie spędzony
czas.
Za to właśnie podziwiam mojego
przyjaciela.
Maciej Modzelewski IV B
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Rodzina
Rodzina to szkoła miłości
Dobroci i życzliwości,
Tu pierwsze kroki stawiamy
Codzienne trudności
przezwyciężamy
To w rodzinie poznajemy pierwsze
słowa
Uczymy się jak brzmi nasza mowa
A pierwsze słowo to mama
Zawsze opiekuńcza i zatroskana
Nasza mama przytuli, zrozumie
To co dla nas najlepsze dostrzec umie
Tata jest w pobliżu kiedy go szukamy
Zawsze nam pomoże zanim zapytamy
Dzieci to największy skarb już od
narodzin
Nawet najmniejszy ich sukces jest
świętem rodzin
W ich wychowanie tyle trudu rodzic
wkłada
Poświęcenia i wielkiej miłości wymaga
Gdy trzeba pomocy jest babcia i
dziadek
Najlepsze przysmaki i ciast pieczenie
Zawsze dobre słowo i zrozumienie
Codzienna pomoc, wielkie
poświęcenie.
Julia Baczewska, kl. VI B

Rodzina
Kto rodzinę ma, ten skarb ma.
Gdyż rodzina to
klejnoty miłości,
cyrkonie szczerości,
diamenty zrozumienia oraz
perły wszystkich marzeń spełnienia.
Z tatą obejrzysz mecz,
z mamą ciasto upieczesz,
pobawisz się z siostrą, bratem.
A jeśli tego cennego skarbu nie masz,
To choć byś musiał iść na koniec świata,
Idź, a znajdziesz mamę, tatę, siostrę i brata.
Magdalena Bałazy, kl. VD
Rodzina
Nie znam rzeczy ważniejszej niż r o d z i n a.
Te wspólnie spędzone chwile…
W Wigilię chodzimy razem z kolędą,
Na Wielkanoc robimy jajka.
Jakie piękne wychodzą nam pisanki!
Rodzice pomagają w
trudnych chwilach.
Wiem, że zawsze mogę na
nich liczyć,
Nawet w najtrudniejszych
godzinach.
To prawda, że bez rodziny
Trudno wznieść się na
życia wyżyny!
Anita Szepelska kl. VI E
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4. Ludzie listy piszą…

Łomża, 31. 05. 13 r.
Drogi Stasiu!
Po przeczytaniu lektury „W pustyni
i w puszczy'' jestem pod wielkim wrażeniem
Twojej zaradności.
Jesteś jak na swój wiek bardzo silny
i odważny. Zastanawia mnie to, że nie bałeś
się
zabić
lwa!
Inne
dziecko
najprawdopodobniej uciekło by, a Ty go
zastrzeliłeś, aby chronić Nel, fenomenalne!
Opiekowałeś się chorą przyjaciółką jak
dorosły. Wybrałeś się po chininę w środku
nocy, chociaż wiedziałeś, że w tropikalnym
lesie jest dużo dzikich zwierząt. Twoja
pomysłowość jest genialna. Cieszę się, że
Tobie i Nel mimo wszystkich przerażających
przygód nic się nie stało. Twoja postawa jest
godna do naśladowania.
Pozdrawiam Cię i życzę wszystkiego
dobrego.
Jakub
Jakub Kozak kl V F

Łomża, 22.11.2013 r.
Drogi Patryku!
Serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję
za list. Cieszę się, że masz tak zgrane
towarzystwo w swojej klasie. To dzisiaj
bardzo wiele znaczy.
Czytając Twój list, przypomniałam
sobie sytuację, której byłem świadkiem.
Dwóch chłopców trochę od nas starszych
wyśmiewało się z dziewczynki, która
potknęła się i upadła. W podartych rajstopach,

wybrudzonej kurtce, z umorusaną i zapłakaną
buzią wyglądała dość żałośnie. Zrobiło mi się
żal małej, więc podszedłem i podałem jej
chusteczkę. Jednak mój gest spotkał się z
wulgarnymi
odzywkami
chłopaków.
Poczułem się bardzo źle. Przecież nikt nz
przechodniów nie zareagował. Wróciłem do
domu, ciągle myśląc o zaistniałej sytuacji. To
bardzo przykre, że ludzie zachowują się
względem siebie tak mało przyjaźnie. Myślę,
że gdybyśmy byli dla siebie bardziej życzliwi,
tolerancyjni i częściej okazywali sobie
dobroć, to świat wokół nas byłby lepszy,
a ludzie staliby się bardziej ufni wobec siebie.
Wystarczy tak niewiele, by wszystkim żyło
się lepiej. Uśmiech, życzliwość i odrobina
serca nic nie kosztują, ale mogą sprawić wiele
radości.
Co o tym myślisz? Mam nadzieję, że
się zgadzasz ze mną. Serdecznie Cię
pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na
odpowiedź.
Mateusz Krakowiecki, kl. VI F

Łomża, 23.11.2013 r.
Droga Natalio!
Dziękuję Ci za list, w którym opisałaś
mi swoje zwierzątko. Ja chciałabym Ci
opowiedzieć o zmianach, które, moim
zdaniem, powinny zajść w naszej szkole,
rodzinie i otoczeniu, aby relacje między
ludźmi były lepsze.
Wydaje mi się, że musimy być
bardziej tolerancyjni. Przecież inny nie
znaczy gorszy. Powinniśmy także pomagać
sobie nawzajem. Życie byłoby o wiele
trudniejsze, gdyby nikt nam nie pomagał.
A co Ty o tym sądzisz? Zamiast kłócić się
powinniśmy
rozmawiać.
Wybuchające
w różnych środowiskach awantury nie są
dobrym rozwiązaniem. Nawet zwykłe małe
nieporozumienie może przeobrazić się w
ogromną kłótnię. Jeśli już do tego dojdzie, nie
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powinniśmy przerywać drugiej stronie,
wysłuchać, co ma do powiedzenia i nie
przeklinać. Obrażając się też niczego nie
rozwiążemy. Nie powinniśmy także oceniać
ludzi pochopnie. Najpierw poznajmy lepiej tę
osobę, a dopiero potem możemy ją ocenić.
A co Ty robisz, by poprawić relacje
między ludźmi? Pozdrawiam Ciebie i całą
Twoją Rodzinę.
Eliza Modzelewska, VI F

Łomża, 31.05.13r.
Drogi Stasiu!
Poznałam Cię czytając książkę
Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w
puszczy”. Jestem pełna podziwu dla Twoich
dokonań.
Zdaję sobie sprawę z trudu podróży
przez Afrykę. Zdziwiłabym się, gdyby
dorosły przetrwał taką wędrówkę, a Ty i Nel
byliście dziećmi, więc wydaje mi się to
jeszcze bardziej zaskakujące. Podziwiam Cię
za to, jaki byłeś życzliwy dla Nel. Moim
zdaniem wykazałeś się troskliwością i
odpowiedzialnością. Świetnie radziłeś sobie
w sytuacjach, a jakich inni byliby bezradni.
Przeżyłeś wiele mrożących krew w żyłach
przygód, ale zawsze troszczyłeś się o Nel.
Podziwiam Cię także za to, że nie wyparłeś
się wiary chrześcijańskiej przez Mahdim,
choć mogłeś to przypłacić życiem. Pustynię
i puszczę znałeś doskonale jak przewodnik.
Krótko mówiąc, zasługujesz na miano
bohatera.
Pozdrowienia
Izabela Małachowska V F

Łomża, 23.05.13r.
Drogi Stasiu!
Nazywam się Nikola Bagińska i
jestem uczennicą klasy piątej. Właśnie kilka
dni temu skończyłam czytać książkę Henryka
Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”..
Opisane są w niej przygody Twoje i Nel,
które bardzo mi się spodobały.
Muszę przyznać, że gdy czytałam
powieść, bardzo byłam zaskoczona, że taki
młody człowiek jak Ty, Stasiu, może tyle
osiągnąć. W trudnych chwilach potrafiłeś
sobie poradzić zupełnie jak ktoś dorosły. Gdy
szliście przez pustynię i Nel chciało się pić,
oddałeś jej resztkę wody, wiedząc, że dla
Ciebie już nic nie zostanie. Dbałeś bardziej o
swoją przyjaciółkę niż o siebie. Cenię też w
Tobie odwagę. Nie bałeś się powiedzieć
Mahdiemu, że nie przyjmiesz jego wiary.
Zastrzeliłeś lwa i porywaczy, by ratować
Wasze życie.
Jestem dosyć pilną uczennicą, ale
podziwiam Twoją znajomość języków
obcych: angielskiego, arabskiego i wielu
narzeczy afrykańskich. Twoja pomysłowość
również zasługuje na uwagę. Dzięki niej
robiłeś latawce, które puszczaliście, by dać
znać szukającym Was, że wciąż żyjecie.
Zawsze dotrzymywałeś obietnicy, np. kiedy
przyrzekłeś ojcu Nel, że będziesz się nią
opiekował.
Moim zdaniem, jesteś postacią godną
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naśladowania. Chciałabym być tak odważna i
zaradna jak Ty.
Pozdrawiam
Nikola Bagińska V F

Łomża, 10.0613r.
Drogi Tomku!
Mam na imię Daria i jestem uczennicą
klasy IV A. Poznałam Ciebie, kiedy czytałam
książkę „Przygody Tomka Sawyera” Marka
Twaina.
Zafascynowały
mnie
Twoje
przygody.
Chcę napisać, jak bardzo podziwiam
Cię za Twoje postępowanie. Podobało mi się,
gdy wyjawiłeś sędziemu, kto zabił doktora.
Byłeś bardzo dzielny, kiedy zgubiłeś się
z Becky
w pieczarach i spotkałeś tam Indianina Joe.
Najbardziej podobało mi się, że broniąc
Becky, przyznałeś się, że to Ty porwałeś
książkę nauczyciela.
Bardzo chciałabym, abyś uczył się
w
naszej
klasie.
Wówczas
razem
przeżywalibyśmy te cudowne przygody.
Podziwiam Cię i życzę wielu sukcesów
w dalszym życiu.
Daria Godlewska Kl. IV A
Łomża, 10.0613r.
Drogi Tomku!
Wczoraj skończyłem czytać lekturę, w
której Mark Twain opisał Twoje przygody.

Spodobały mi się bardzo, dlatego do Ciebie
piszę.
Bardzo podziwiam Cię za to, że masz
tak wielu kolegów. Myślę, że wynika to z
Twojego
wesołego
usposobienia, chęci do
zabawy i wielu Twoich
ciekawych pomysłów.
Nie można się przy
Tobie nudzić.
Podoba mi się
również,
że
jesteś
odpowiedzialny
i
odważny. Powiedziałeś
prawdę przed sądem,
chociaż
bałeś
się
Indianina
Joe.
Zachowałeś się jak
dorosły.
Cieszę się, że
Ciebie poznałem. Jesteś
zwyczajnym chłopcem, który nie lubi się
nudzić. Niektóre Twoje czyny warto
naśladować. Chciałbym mieć takiego
przyjaciela.
Kacper Czerwiński IV A

Łomża, 10.0613r.
Drogi Tomku!
Na wstępie mojego listu chciałbym
Cię pozdrowić. U mnie wszystko w porządku.
A co u Ciebie?
Bardzo Cię podziwiam za Twoje
szlachetne czyny, o których przeczytałem w
książce
„Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina.
Miałeś dużo odwagi zeznając w sądzie w
sprawie zabójstwa doktora. Indianin Joe był
naprawdę groźny i niebezpieczny. Uważam,
że jesteś nieustraszony i bardzo pomysłowy w
sytuacji, w sytuacji, gdy zgubiłeś się z Becky
w jaskini.
Uważam, że jesteś niezwykłym
chłopcem. Cieszę się, że należysz do grona
moich przyjaciół.
Twój przyjaciel
Wojtek Kowalczyk
IV A
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5. „Ach, tworzyć, tworzyć, słów dobierać…”
Rozdział III - Rozdarcie
Fragment książki Slug Story
Tego dnia Bella wstała bardzo wcześnie.
Nie mogła doczekad się spotkania ze
swoimi nowo poznanymi przyjaciółmi. Jej
śluzki jeszcze smacznie spały, więc Bella
postanowiła
przygotowad
się
do
spotkania.
W trakcie pakowania weszła zaufana
służąca i przyjaciółka Belli Gertrude. Jej
zadaniem
między
innymi było
budzid
księżniczkę
zawsze o tej
samej porze.
- Och widzę,
że
już
wstałaśpowiedziała
służąca, po
czym dodała - A czemu księżniczka jest
dzisiaj taka zadowolona?
- Dzisiaj odwiedzą mnie moi nowi
przyjaciele - odparła księżniczka z
zadowoleniem na twarzy, po czym zabrała
się z powrotem za przygotowania.
-Bello, za 30 minut będzie śniadanie powiedziała służąca, po czym wyszła z
pokoju.
Po kolejnych 30 minutach spędzonych na
przygotowywaniu do wyjścia i ubieraniu
się księżniczka zeszła na śniadanie.
Jadalnia była równie imponująca, co reszta

zamku. Na samym środku znajdował się
ogromny stół, przy którym zasiadali
wszyscy z królestwa. Zarówno król jak i
księżniczka mieli ,,honorowe” miejsca
obok siebie. Obok stołu jadalnego
znajdowały się dwa równie imponujące
rozmiarami stoły, na których stawiano
jedzenie. Bella nałożywszy dwa naleśniki z
czekoladą i owocami usiadła przy swoim
miejscu.
- Khy, khy- odchrząknął król - dzieo dobry,
Bello. Jak Ci się
spało?spytał
biorąc do ust
kolejny kawałek
jajecznicy.
- Dobrze- odparła
Bella
z
uśmiechem
na
twarzy.
-Bello,
musimy
porozmawiad
powiedział król, patrząc na córkę takim
wzrokiem , jakby zrobiła coś złego. - O
twoich nowych przyjaciołach.
- A co z nimi nie tak?- spytała księżniczka.
- Nic. W każdy razie niczego niepokojącego
nie zauważyłem do tej pory, poza jednym
szczegółem. Do ich ,,gangu” należy Trol
Jaskiniowy i Molenoid. Ale nie to chciałem
powiedzied. Izabello, nie chcę, żebyś się z
nimi spotykała.
W tym momencie wszystko ucichło.
Wszyscy spoglądali to na króla, to na
księżniczkę. Bella miała niecodzienny
wyraz twarzy. Widniał na niej gniew i
smutek zarazem. Nagle gwałtownie
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wstała, uderzając pięściami o stół.
-Nie możesz mi zabronid się z nimi
spotykad!- wrzasnęła.
c.d.n.

byłam już zmęczona i szybko poszłam
spać.
Mam naprawdę wspaniałą rodzinę i
przyjaciół! To był
wyjątkowo udany
dzień. Szkoda, że tak szybko minął.
Anna Franciszkowicz
Klasa VI E

Julia Kozłowska i Wiktoria Wejs
Wybryk kota
Filomena
Urodziny
Urodziny obchodzę 5
stycznia. Zwykle jest tego dnia
sroga zima. Z nieba pada śnieg,
a siarczysty mróz maluje
obrazy
na
oknach
samochodów. Tak było i tym
razem.
Z samego rana obudziło
mnie pukanie do drzwi. Była
sobota, lecz nikogo nie było w
domu. Wygramoliłam się więc
z łóżka. Nogi wsunęłam w
kapcie. Związałam włosy i założyłam
szlafrok.
Gdy otworzyłam drzwi, ogarnęło
mnie wzruszenie. Nagle na klatce rozległo
się głośne „Sto lat!” śpiewane przez mamę,
tatę, mojego brata i przyjaciół: Zuzię,
Kubę i Agnieszkę. Kamil (mój brat ) w
rękach trzymał tort, na którym płonęło
trzynaście świeczek i widniał napis:
„Urodziny Ani”.
Zaprosiłam wszystkich do środka,
pokroiłam tort i zrobiłam herbatę. Czułam
się dziwnie, ale było mi bardzo miło.
Następnie Zuza dała mi prezent: taką
śliczną torebkę, którą tydzień temu
oglądałyśmy na wystawie.
Nie minęło 10 minut, a Aga kazało
mi się ubrać ciepło i powiedziała, że ona
też ma dla mnie niespodziankę. Zabrała
mnie na lodowisko! Pojeździliśmy trochę
wraz z moimi gośćmi.
Raptem Kuba wpadł na pomysł,
żeby zabrać nas na pizzę i sok malinowy.
Gdy wróciłam do domu, była już
20.00 i przyszła babcia. Po jej wizycie

Moja
rodzina
jest
zwariowana.
Nie wyobrażam
sobie rodziny
lepszej
niż
moja.
Przydarzają się
nam niezwykłe
przygody.
Pewneg
o dnia byłam u
babci Jasi. Jak co tydzień jedliśmy obiad
niedzielny wszyscy razem. Starannie
przygotowaliśmy stół, na którym znalazło
się wiele pysznych potraw.
Zasiedliśmy do stołu. Gospodyni –
babcia - zajęła oczywiście honorowe
miejsce. Obok siedziała Ada, moja siostra,
potem dziadek, mama i tata oraz ja.
Rozkoszowaliśmy
się
potrawami:
szaszłykami
z
kurczaka,
golonką,
kalafiorem zapiekanym w tartej bułce i
rybą. Zajadaliśmy, aż nam się uszy trzęsły.
Potem przyszła pora na pyszny deser.
Nagle na stół wskoczył Filomen,
kot babci i dziadka. Byliśmy bardzo
zdziwieni.
Sierściak
popatrzył
na
smakołyki i już chciał się do nich dobrać,
gdy stanął na salaterce z rybą, której
zawartość błyskawicznie znalazła się na
suficie. Wybuchnęliśmy śmiechem, a
przestraszony zwierzak uciekł za kanapę.
Tej śmiesznej przygody nigdy nie
zapomnę. Myślę, że moja rodzina też.
Anita Szepelska Klasa VI E
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Wielkanoc
Moja młodsza siostra Ela robi pisanki,
A ja wkładam do koszyczka nieduże
kiełbaski.
Mama nad mazurkiem długo główkuje,
A tata jajeczka farbkami maluje.
Babcia, jak to babcia, czyta bajki na
dobranoc,
Coś zbliża się wielkimi krokami, wiadomo
– WIELKANOC!
Oliwia Sawicka Kl.IV B

Następnie zwołałabym wszystkich
moich przyjaciół i popłynęlibyśmy na
Madagaskar. Tam zbudowalibyśmy dom z
palmy i wesoło byśmy się bawili. Po
powrocie poszlibyśmy na lody malinowe
i czekoladowe.
Chciałabym też wybrać się do
Paryża z moją kochaną rodziną.
Zwiedzilibyśmy tam zabytkowe budowle,
a także wybralibyśmy się do wesołego
miasteczka.
Nie zapomniałabym o dzieciach

Ten, kto nic nie wie
Nikogo nie kocha,
Ten, kto nic nie robi,
Niczego nie rozumie.
Paulina Matuszczyk Kl. VI B

Przedostatnia klasa
Nasza przedostatnia klasa
mogłaby być mniej pyskata.
Mniej sprawdzianów, testów, pracy,
ale dużo więcej laby.
Krótsze lekcje, dłuższe przerwy,
Nikt nie działałby na czyjeś nerwy.
Żadnych próbnych egzaminów,
Tylko krzyki, śmiechy, wrzaski.
Pani od w-f-u razem z nami
Ruszy zgrabnie w szkolne tany.
Skakać, biegać i rozrabiać
Można będzie już od rana.
To jest wymarzona klasa
Dla piątoklasisty – dużego bobasa.
Konrad Nawrotek, V D
Co bym zrobiła,
gdybym została królem Maciusiem I?
Gdybym została królem Maciusiem
I, najpierw pomyślałabym, dlaczego jestem
królem. Pewnie dlatego, że moja mama
i mój tata są z rodziny królewskiej.
Potem wybrałabym się na spacer po
pałacu i obejrzałabym wszystko dokładnie,
nawet najmniejszy kąt tego zamku.

chorych i nieszczęśliwych. Otrzymaliby
ode mnie najwspanialsze zabawki świata
i duże kolorowe lizaki.
Bardzo chciałabym zostać królem
Maciusiem I, ponieważ mogłabym
zrealizować wszystkie swoje plany.
Kinga Malinowska, IV B
Szczęśliwy motyl
W pewien słoneczny dzień wstałam
z łóżka, ubrałam się i poszłam zjeść
śniadanie. Po chwili wpadł mi do głowy
pewien pomysł.
Zabrałam
ze
sobą
moją
przyjaciółkę Oliwię i wybrałyśmy się na
łąkę. Kiedy tam dotarłyśmy, moją uwagę
zwróciły czerwone kwiaty. Oliwia
podeszła, by je powąchać. Początkowo i ja
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również chciałam tak zrobić, lecz wtem
coś przeleciało mi koło głowy. Tak się
przestraszyłam, że o mało co wpadłabym
w pokrzywy.
Po chwili zobaczyłam, że był to
kolorowy motyl. Był taki piękny!
Postanowiłam przyjrzeć mu się z bliska.
Kiedy do niego podeszłam, stworzenie
niespodziewanie
się
odwróciło
i przemówiło ludzkim głosem.
- Czy możesz mi nie przeszkadzać?
Właśnie szukam owada, który chętnie
pobawi się ze mną w berka – szepnął
motyl.
- Chętnie ja się pobawię – odparłam.
Motyl zgodził się i nagle odleciał.
Natychmiast pobiegłam, by go
złapać, ale nie udało mi się to. Długo
ponawiałam próby, lecz wszystko na nic.
Nie byłam w stanie go dogonić.
- Czekaj! – zawołałam głośno.
Motyl podleciał do mnie i razem
uzgodniliśmy, że uczciwie wygrał. Był
bardzo
szczęśliwy!
Stworzonko
podziękowało za zabawę i odleciało.
W tym
momencie
wróciła Oliwia,
a
ponieważ
było już późno,
wróciłyśmy do
domu To była
cudowna
przygoda.
Nigdy jej nie
zapomnę.
Natalia
Konopka, IV B

Pewnego
słonecznego
dnia na łące odbyły się rozmowy o
wyścigu o tytuł najlepszego biegacza
polany.
Łąka była przepiękna. Dookoła
trasy biegowej rosły różnobarwne kwiaty:
żółte mlecze i jaskry,
błękitne
niezapominajki i fioletowe fiołki. Trybuny
były zrobione z biało – kremowego bzu.

Jeden malutki kwiatuszek był siedzeniem
dla jednej osoby.
Na łące panował wielki hałas.
Pasikoniki
grały
na
skrzypcach.
Biedroneczki
machając
flagami
wykonanymi z płatków z niecierpliwością
czekały na start. Inne owady biegały tam
i z powrotem.
Nagle nadleciał piękny motyl.
Zapadła cisza. Nikt jeszcze nie widział
takiego owada! Motylek miał na
skrzydłach wszystkie kolory tęczy. Tłum
przyglądał się nowemu przybyszowi. W
końcu podszedł do niego sędzia, pytając,
czy owad bierze udział w zawodach.
Motyl wyraził zgodę i stanął na
linii startu. Wtem rozległ się gwizdek
i motylek zaczął biec, ale niestety, był
ostatni. Dopiero gdy usłyszał doping
kibiców, zaczął biec coraz szybciej. W
końcu wyszedł na drugą pozycję. Miał już
stanąć na drugim stopniu podium, gdy
niespodziewanie tak przyspieszył, że
wyszedł na prowadzenie.
Stojąc na podium otrzymał puchar
z
rąk
królowej
polany. Nie
uwierzycie,
jak
się
cieszył!
Skakał
z
radości
i
śmiał
się
głośno. Nie
mógł
nacieszyć
się nagrodą.
Czy
ciebie
przypadkie
m tam nie
było?
Bo ja byłam
i miód z kwiatów piłam,
a zabawa na polanie
trwała do białego rana.
Aleksandra Klemczak, IV B
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Działo się to pewnego słonecznego,
wiosennego dnia.
Niedaleko wsi rozciągała się cudna
łąka. W powietrzu unosiły się zapachy
traw
i kwiatów, które miały najpiękniejsze
barwy. Wiatr muskał delikatnie malutkie,
zielone listeczki. Prawie na każdym
drzewie wisiał ul lub znajdowało się ukryte
wśród gałęzi ptasie gniazdo. Wszędzie
latały pracowite pszczółki, wściekłe osy
i komary oraz piękne motyle.
Jeden z motyli rozłożył swoje duże
jaskrawe skrzydła i szybował jak samolot.
Skrzydełka przypominały płatki kwiatów
i mieniły się zielenią, błękitem i różem.
Tułów motyla wyglądał jak sznur
paciorków, a krótkie czułki były niczym
źdźbła trawy.
Wtem zza krzaków wyskoczyła
mała dziewczynka i niespodziewanie
machnęła siatką. Wszystkie zwierzątka
ukryły się w najbliższym otoczeniu.
Dziewczę uderzyło w ziemię i wystraszyło
motyla, który natychmiast wzbił się
w górę. O mało nie został złapany.
Początkowo
trudno
mu
przychodziło uciekanie przed siatką, gdyż
dziewczyna machała nią z wielkim
rozmachem. Następnie, by zmylić dziecko,
motyl oblatywał je, robiąc uniki.
- Pomocy! Ratunku! Czy jest ktoś,
kto mi pomoże? – wołał, lecz nikt nie
odpowiadał.
W końcu motyl wsunął się
pomiędzy gałęzie drzewa i mała
dziewczynka długo błądziła, aż wreszcie
zrezygnowała i wróciła do domu.
Przerażony owad wyfrunął ze swojej
kryjówki dopiero późnym wieczorem,
upewniając się, że nie ma już
niebezpieczeństwa.
Na szczęście wszystko skończyło
się dobrze. Motyl zapamiętał, że na widok
człowieka trzeba szybko uciekać.
Wiktoria Koniecko, IV B

Straszliwa burza podzwrotnikowa
Gdy posuwaliśmy się wolno
wąwozem, ku naszemu zdumieniu na
niebie pojawiły się chmury i spadły krótkie
dżdże. Kali przepowiedział wielką ulewę.
Postanowiłem więc wyjść z wąwozu i
wspiąć się na górę. Okazało się, że Murzyn
miał rację. Rozpaliliśmy ognisko i
rozstawiliśmy namiot dla Nel. W jednej
chwili krople deszczu spadły z liści. Nasz
przyjaciel zaczął dokładać całe naręcza
gałęzi do ogniska. Jednak robił to na
próżno, ponieważ płomienie i tak
przygasały. Zauważyłem, że oczy Nel stają
się szkliste, tak jakby zaraz miała się
rozpłakać.
- Nel, nic się nie martw. Jeśli deszcz zaleje
ogień, to pozostanie jeszcze zeriba –
mówiąc to zaprowadziłem ją do namiotu i
otuliłem kocem, by nie było jej zimno.
Nagle zauważyłem, że nie ma z
nami Kalego. Zastanawiałem się też, czy
wyprowadzić Nel z namiotu. Wtem
usłyszałem odgłos rozerwania jakiegoś
materiału. Obejrzałem się i zobaczyłem, że
dach namiotu, w którym siedziała
dziewczynka, został zerwany. Bez namysłu
wyprowadziłem ją z niedającego już
bezpieczeństwa schronienia. Zrobiłem to z
trudem,
gdyż
panowała
całkowita
ciemność z powodu braku ogniska i tego,
że nastała noc.
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Wiedziałem
już, ze rozszalała się
straszliwa
podzwrotnikowa
burza. Wtem ujrzałem
niesamowitą błękitną
kulę. Domyśliłem się,
że był to tak zwany
piorun kulisty. Nagle
wybuchł on z wielkim
hukiem.
W
tejże
chwili usłyszałem głos
Kalego:
- Panie wielki, na
drzewo, na drzewo!
Odwróciłem się i
ujrzałem wielkie jak
dom
drzewo,
na
którym
siedział
Murzyn. To dlatego
zniknął!
Zaproponował,
że
wciągnie Nel i mnie.
Po chwili dziewczynka była już na górze.
Miałem wejść następny, lecz jako
„kapitan” nakazałem Mei wdrapać się
pierwszej.
Gdy już wszyscy byliśmy na
drzewie, rozległ się przeraźliwy dźwięk.
Do moich uszu dobiegł kwik koni
napełniony przerażeniem. Kali oznajmił,
że to lwy zabijają nieszczęsne zwierzęta.
Przestraszyłem się. Nagle dźwięki ucichły.
Miałem nadzieję, że chociaż jeden koń
ocalał. Zapach krwi w jednej chwili
wypełnij całe obozowisko. W końcu
miałem już dość. Wziąłem strzelbę i
wystrzeliłem w stronę dobiegających
odgłosów. Niespodziewanie piorun uderzył
niedaleko zeriby. W tejże chwili ujrzałem
świecące
oczy
hien,
najwyraźniej
czekających na swoją kolej, aby zjeść
chodźmy kawałek surowego mięska.
Ulewa mijała bardzo wolno. Po
kilku godzinach wyjrzało słońce i deszcz
przestał padać. Postanowiłem więc zejść z
drzewa i obejrzeć pobojowisko. Miałem
także nadzieję, że Saba, który został na
dole, przeżył burzę. Wyszedłem poza
połamaną zeribę i ku mojemu przerażeniu

ujrzałem dwa pożarte
do połowy konie.
Wyruszyłem w dalsze
poszukiwania żywych
wierzchowców. Wtem
zobaczyłem
osła
pasącego się niedaleko
mnie.
Najwyraźniej
nie przejmował się
wszystkimi
wydarzeniami
nocnymi. Poszedłem
dalej z nadzieją, że
znajdę więcej żywych
wierzchowców. Nagle
ujrzałem odciski kopyt
końskich. Pobiegłem
wzdłuż
nich
i
zobaczyłem
dwa
rumaki.
Nieoczekiwani
e zza drzew wyskoczył
zdyszany Saba, który
trzymał w pysku zabitą hienę. Pomyślałem,
że czas już wracać do reszty przyjaciół. Po
chwili byliśmy na miejscu. Nel, widząc
Sabę, bardzo się ucieszyła.
Potem
zapakowaliśmy
i wyruszyliśmy w dalszą drogę. To będzie
niezapomniane przeżycie dla mnie, tak
samo jak dla reszty przyjaciół. Wiesz, tato,
mieliśmy szczęście, że Kali był z nami.
Bez niego na pewno byśmy nie przeżyli tej
nocy.
Gabriela Plona, kl. V F
Nowa rodzina

Jesteśmy dosyć dużą rodziną, a
dokładnie
sześcioosobową plus
jeden. Dlaczego plus jeden? Już
wyjaśniam. Ten jeden to nasz
przyjaciel rodziny, pies rasy YORK o
imieniu Tosia. Mieszka z nami od
pięciu lat. Ma czarny nosek,
sterczące uszy i błyszczące oczy. Jej
srebrna sierść świetnie do niej
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pasuje.
Jest
bardzo mądrą i
posłuszną
suczką.
Na imię mam
Adam, jestem
najmłodszym z
chłopców
w
rodzinie.
Psa
dostałem
od
rodziców
na
szóste
urodziny. Choć
to
niewielka
rasa psa, to
rósł razem ze mną. Uwielbiam się z
nim bawić, a najbardziej grać w piłkę.
Tośka robi to jak prawdziwy piłkarz.
Oczywiście opiekuję się nią należycie.
Pamiętam zawsze o spacerze po
podwórku, odpowiednim żywieniu oraz
zapewniam bezpieczny sen. Śpi razem
ze mną, tak było od samego początku.
Wtula się we mnie wieczorem , a rano
liże mnie po nosie. Czas szybko biegł,
a ja nie spostrzegłem, kiedy to moja
Tosia zostanie mamą. Termin porodu
nadchodził coraz szybciej. Całą ciążę
znosiła bardzo dobrze. Troszkę się
jej przytyło, troszkę spoważniała.
Wszyscy w domu się cieszyli, że
powiększy się nam rodzina. Tylko
tata miał obawy, kto będzie po nich
sprzątał.
Któregoś pięknego dnia wróciłem
ze szkoły i zabrałem się za odrabianie
lekcji. Od czasu do czasu zerkałem
na pupila. Tosia wydała mi się jakaś
inna, odpoczywała w swoim legowisku
i nie zwracała na mnie uwagi.
Zaniepokoiło mnie to, więc poszedłem

sprawdzić, co się dzieje. Tak, to się
już zaczęło, to zaczął się poród. W
krótkim czasie urodziła trzy pieski.
Wszyscy bardzo się cieszyliśmy z
nowych członków rodziny. Wróciłem
do odrabiania szkolnych zadań.
Mama z siostrą pojechały na basen,
a bracia poszli grać w piłkę na
podwórko. Co chwilę zaglądałem do
świeżo upieczonej mamy, czy
wszystko jest dobrze. Ale coś mnie
niepokoiło. Po trzech godzinach
porodu myślałem, że to już
wszystkie pieski się urodziły. Byłem
w błędzie. Pojawiły się pewne
komplikacje. Poród dalej trwał, a z
Tosią działo się coś niedobrego.
Zachowałem zimną krew. W domu
byłem
sam. Trzeba było
coś
zadecydować. Z telefonu mamy
zadzwoniłem do weterynarza, który
opiekował się moimi zwierzętami.
Opowiedziałem mu całe zdarzenie,
wszystko po kolei od samego
początku. Nie myślałem, że sytuacja
jest tak poważna i nie-bezpieczna dla
Tosi. Okazało się, że trzeba ją
zawieźć do gabinetu weterynarii na
tak zwane cięcie cesarskie, bo sama
więcej szczeniąt by nie urodziła.
Serce mi stanęło na myśl, co ja teraz
sam zrobię. Na szczęście nadjechała
mama z siostrą Ewą. Bardzo szybko
zabraliśmy Tosię do lekarza. W
gabinecie okazało się, że na świat
przyszły jeszcze dwa maleństwa. Były
to też dwa pieski, co dało razem
pięcioro szczeniąt. To był
ciężki
dzień dla wszystkich.
Ta przygoda mnie przerosła. Nie
myślałem, że to właśnie ja będę
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musiał
podejmować
tak
ważne
decyzje. Na szczęście wszystko
dobrze się skończyło. Uratowałem
Tosię i jej pięciu synów. Dziś to już
duże i urocze zwierzęta, które
rozrabiają i bałaganią w domu. To
wszystko jest bardzo miłe i
sympatyczne. Od tego dnia nasza
przyjaźń była tylko coraz mocniejsza
- tam gdzie byłem ja, tam też była i
ona, moja psina. Stała się jakby moim
cieniem, nie odstępowała mnie na
krok.
Jestem bardzo dumny z mojej
decyzji, na pewno zrobiłbym to
jeszcze raz, aby uratować jej życie.
Teraz już wiem, że posiadanie psaprzyjaciela to ogromna radość, ale
również wiążący się z tym trud i
poświęcenie.

Adam Gosk, kl. V A

Spotkanie z kozłem
W tegoroczne wakacje wybrałam się
z moją siostrą na
kolonie w
góry.
Wyjechałyśmy
autobusem
przed
świtem do pięknego
miasta
na
upragniony
wypoczynek. Podróż
minęła szybko.
Gdy
już
dojechałyśmy
do
Zakopanego,
zameldowałyśmy się
w recepcji. Pani
zanotowała
coś
szybko i podała nam
srebrny,
ładny
kluczyk.
Byłyśmy
podekscytowne, nie
mogłyśmy
się

doczekać, aby zobaczyć pomieszczenie.
Kiedy weszłyśmy do naszego cuda,
padłyśmy
z
wrażenia.
Byłyśmy
wniebowzięte. Po prawej stronie stały duże
żółte łóżka. Obok nich brązowe , zamykane
na kluczyk szafki nocne. Na środku pokoju
królowały dwa, zielone fotele. Pomiędzy
nimi był beżowy, okrągły stół. Pod oknem
widniała śliczna toaletka zaś na ścianie wisiał
cienki, czarny telewizor. Postanowiłyśmy w
tak
dobrze
urządzonym
pokoju
poleniuchować. Po kilku godzinach
bezczynnego leżenia przebrałyśmy się w
pidżamy i zasnęłyśmy. Następnego dnia
zerwałyśmy się z łóżek bardzo wcześnie
rano, ubrałyśmy się i wyszłyśmy z hotelu. W
biurze turystycznym poprosiłyśmy pana
przewodnika, aby pokazał nam okolicę.
Mężczyzna chętnie się zgodził. Tylko
wyszłyśmy na wąską, nierówną dróżkę,
niespodziewanie
zauważyłam
pomarańczowego, ślicznego kwiatuszka.
Zapomniałam o wszystkich troskach, bo był
taki piękny. Nagle spostrzegłam, że jestem
sama. Nie wiedziałam, co mam zrobić. W
pewnej chwili ujrzałam za krzakami
brązowego kozła. Najpierw bałam się do
niego podejść, ale po krótkiej chwili
przełamałam strach. Gdy podszedł bliżej,
zobaczyłam, że zwierzę ma ranną nogę.
Rozpłakałam się na myśl, co ono musiało
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przeżyć. Błyskawicznie podbiegłam do
koziołka. Nie bał się mnie. Chyba czuł, że
chcę mu pomóc. Przyjrzałam się mu bardzo
dokładnie. Był nieduży. Sierść miał koloru
brązowego. Na grzbiecie ładne żółte plamki.
Z tyłu widniał beżowy, malutki ogonek. Jego
oczka błyszczały zielenią. Na głowie
sterczały dwa czarne różki. Na brzuszku
była łatka w kolorze jasnożółtym. Gdy tak
bacznie
mu
się
przyglądałam,
przypomniałam sobie, że mam małą
apteczkę. Szybko wyjęłam z niebieskiego
plecaka bandaż i owinęłam nieszczęśnikowi
niesprawną nogę. Chwilę później wstał
powoli i kulejąc chodził dookoła mnie.
Ciągle
popłakiwałam,
ponieważ
przypomniałam sobie, że się zgubiłam. Nie
wiedziałam, co robić. Ni stąd, ni zowąd
poczułam, jak zwierzak liże moją rękę.
Postanowiłam mocno przytulić się do niego.
Nie mogłam się nim nacieszyć. Nawet się
nie spostrzegłam, jak zaczęliśmy się bawić.
Nazwałam go Miluś. To imię najbardziej
pasowało do jego charakteru. W pewnym
momencie zza drzew wyłoniła się Ola z
przewodnikiem. Bardzo się ucieszyłam.
Zaraz pokazałam im mojego najlepszego
przyjaciela. Razem z siostrą pobawiłyśmy się
z nim. Później pożegnałyśmy się z Milusiem
i poszłyśmy do domu.
I tak mam swojego najlepszego
przyjaciela. Długo nie zapomnę tej
przygody. Szkoda, że nie mieszkam w
górach na stałe. Może kiedyś udałoby mi się
zobaczyć Milusia. Często jednak czuję, że
gdzieś tam w głębokim, zielonym lesie bije
szczęśliwe i bezpieczne serce koziołka.
Klaudia Korytkowska, kl. V D

Limeryki
Pewien pan, co mieszkał w Łomży,
często chodził w białej komży,
kochał on swą szatę,
myślał, że w niej lata,
ten pan z Łomży, co chodził w komży.
Agata Żelachowska VI E

Pewnej pani z Częstochowy
dziwny pomysł przyszedł do głowy,
że przestanie jeść i pić,
bo będzie jej taniej żyć
i już nie ma tej pani z Częstochowy.
Żył raz pewien pan w Starej Łomży,
który myślał, że wszędzie zdąży,
więc się nie śpieszył,
z życia się cieszył.
A wieść o nim wciąż po Łomży krąży.
Pewien chłopiec, co ich wielu w klasach,
chodził do szkoły w nowych adidasach.
Chodził i się cieszył,
lecz wiedzą nie grzeszył
i nie przeszedł do następnej klasy
(choć miał całkiem nowe adidasy).
W. Domalewska

Niezwykłe spotkanie
Pewnego jesiennego przedpołudnia
całą rodziną postanowiliśmy wybrać się do
lasu. Dzień był słoneczny, ciepły
i zachęcał do wyjścia z domu.
Zaczęliśmy więc przygotowania do
wyjazdu.
Mama
oczywiście
nie
zapomniała o prowiancie, który spakowała
do dużego, wiklinowego koszyka. Kiedy
już wszystko znalazło się w samochodzie,
tata zdecydował, że odjeżdżamy. Nagle
przypomniało mi się, że planowałam
zabrać ze sobą mojego chomika, gdyż
miała to być jego pierwsza wycieczka. Już
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miałam po niego wracać, ale rodzice
stwierdzili, że bezpieczniej będzie, jeżeli
Mynia zostanie w domu, z uwagi na
kleszcze. Gdy już byliśmy w lesie, tata
niespodziewanie
zarządził
zbieranie
grzybów. Po chwili wszyscy rozglądali się
w poszukiwaniu darów jesieni, ponieważ
dla tego, kto nazbiera więcej, miała być
nagroda. Oczywiście muchomorów i
innych trujących grzybów było bez liku.
Po kilku minutach usłyszałam
dziwny szelest dobiegający zza kępy
krzaków. Przestraszyłam się okropnie,
serce zaczęło mi mocno kołatać i aż głośno
krzyknęłam. Wszyscy natychmiast do mnie
pod-biegli. Wtedy okazało się, że to mała
sarenka dostała się w sidła. Jej jedna noga
była uwięziona i sączyła się z niej krew.
Była bardzo młoda i wystraszona. Sarenki
są z natury płochliwe, a kiedy usłyszą jakiś
ruch lub nieznany dźwięk uciekają. Ta
jednak na nasz widok nie zerwała się i nie
pobiegła, widocznie była bardzo głodna i
zmęczona. Wydawała dziwny głos, jakby
to było szczekanie. Dopiero później dowiedziałam się, że sarenki wydają taki
dźwięk, który jest oznaką niepewności,
zaniepokojenia,
gniewu
lub
też
zdenerwowania. Jej czarne jak węgiel oczy
patrzyły na nas smutno i jakby prosiły, by
jej pomóc i nie zrobić krzywdy, a
nastroszone uszka świadczyły, że się
bardzo boi. Drobne ciałko drżało, oddech
wydawał się płytki i nerwowy. Pyszczek
miała spiczasty i taki słodki, że od razu
chciałam iść do niej, pogłaskać i przytulić
się do brązowego futerka. Musieliśmy jej
pomóc, nie mogła dłużej tak cierpieć i
męczyć się uwięziona w pułapce
zastawionej przez złych ludzi. Nagle
mamie przypomniało się, że ma numer
telefonu do znajomego weterynarza, który
polecił nam czekać i nie dotykać
zwierzątka, gdyż nasz zapach może
odstraszyć jej mamę, która niebawem
wróci, by troskliwie ją oblizać i uspokoić.
Nie-długo potem pan Mrozek - lekarz był
na miejscu i opatrzył nogę sarenki. Ja w
tym czasie głaskałam ją i pomogłam
weterynarzowi
założyć
opatrunek.

Zwierzak jakby czuł, że jestem przyjaźnie
nastawiona, polizał moją rękę, co bardzo
mnie wzruszyło, aż łzy pociekły mi po
policzkach. Na szczęście noga nie była
złamana, więc po uwolnieniu z sidła i po
założeniu opatrunku ranne zwierzątko
pobiegło lekko utykając w stronę gęstych
zarośli. Zatrzymało się jeszcze na chwilę,
odwróciło swój mały pyszczek w naszą
stronę,
popatrzyło,
jakby
chciało
podziękować i zaraz zginęło nam z oczu.
Dostrzegliśmy ją jeszcze raz, kiedy wraz z
dużą, dorosłą sarną zajadały liście jagód.
Wtedy powiedziałam:
- To na pewno jest jej mama!
Po tym wydarzeniu nie mieliśmy już
ochoty na zbieranie grzybów, więc
postanowiliśmy wrócić do domu, a sidło
wzięliśmy ze sobą, aby już żadne
stworzenie w nie się nie złapało. Jak to
dobrze, że wtedy pojechaliśmy do lasu i
mogliśmy pomóc cierpiącemu stworzeniu.
Nigdy nie zapomnę tej przygody,
chciałabym tylko spotkać tę sarenkę
jeszcze raz, ale już zdrową. Może będzie
miała młode koźlęta?
Monika Brzeczko, kl. V D
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