
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 
 

 

 

 
 

Prace twórcze uczniów klas IV – VI 
 

 

 

 

 
iuletyn 

 

 

 

 
 
 

Łomża, czerwiec 2014 r. 

nr 18 



Biuletyn prac twórczych nr 18 – 2013/2014 2 

 
 

 

 
 
 

 
 
SPIS TREŚCI 
 

1. „Nie każdego dnia można zrobić coś 

wielkiego, ale każdego dnia można zrobić 

coś dobrego.” 

2. Co jest dla mnie najważniejsze 

3. Karol – człowiek, który dotknął nieba 

4. Niezwykłe przygody w szkole i nie tylko 

5. Limeryki i inne wierszyki 

 
 

 

Opracowanie: 

Mirosława Bieniecka, Wiesława Domalewska, Barbara Dębosz 

Współpraca: 
Katarzyna Koziatek, Joanna Lewczuk, Dorota Żbikowska 

Skład komputerowy: 

Klasa IV c : Adam Górski, Hubert Kamiński, Jakub Brzeczko, Jakub Dąbkowski, Adrian Ptak, Karol Grabowski,  
Mikołaj Kossakowski, Jakub Bugnacki, Tomasz Brzóska, Rafał Magdziak 

 



Biuletyn prac twórczych nr 18 – 2013/2014 3 

 

1. „Nie każdego dnia można zrobić cos wielkiego,  
ale każdego dnia można zrobić coś dobrego.” 

 
Gwiazdy 

Pan Tomasz, tata Bartka, miał duży 

teleskop do oglądania gwiazd i innych ciał 

niebieskich. Co wieczór wyciągał sprzęt 

obserwatorski i godzinami wpatrywał się  

w galaktykę. 

Często pokazywał synowi różne 

gwiazdy. Tłumaczył mu, jak każda z nich 

się nazywa. Chłopiec uważnie słuchał tego, 

co mówił jego ojciec. Astronomia bardzo 

zainteresowała Bartka. 

Największym marzeniem chłopca było 

odkrycie jakiejś nowej gwiazdy. Zapytał 

tatę, czy wyraża zgodę na samodzielną 

obserwację. Bartek bardzo się ucieszył, 

ponieważ jego tata się zgodził. Przez cały 

dzień przygotowywał się do poznawania 

gwiazd. Zrobił kanapki z masłem 

orzechowym, wlał picie do bidonu  

i rozstawił namiot, by móc w nim 

przenocować. Wieczorem wyniósł teleskop 

na podwórko przed dom. Całą noc 

próbował znaleźć nieznany nikomu obiekt. 

Pragnął być znany. Niestety, tej nocy 

niczego nie odkrył. Był z tego powodu 

bardzo smutny. 

Następnego chłopiec postanowił 

przejść się do parku w centrum miasta. Po 

drodze zobaczył staruszkę wracającą ze 

sklepu. Miała ciężkie torby z zakupami. 

Bartek szybko podszedł do starszej pani  

i zaoferował swoją pomoc. Staruszka 

ucieszyła się, że młody człowiek chce jej 

pomóc. Bartek wziął zakupy kobiety  

i poszli w stronę jej domu. Na miejscu 

staruszka serdecznie podziękowała 

Bartkowi za pomoc. Chłopiec rozstał się  

z kobietą. Poszedł do parku, gdzie spotkał 

kolegę – Michała. Opowiedział mu  

o bezskutecznym poszukiwaniu nowego 

ciała niebieskiego i o pomocy staruszce. 

Michał porozmawiał z Bartkiem jeszcze 

przez chwilę, jednak musiał już iść. Bartuś 

wrócił do domu i opowiedział rodzinie, jak 

minął mu dzień. Rodzice pochwalili 

zachowanie chłopca. 

Sądzę, że Bartek zachował się jak 

prawdziwy bohater. Nie każdego dnia 

można zrobić coś wielkiego, ale zawsze 

można zrobić coś dobrego. 
Aleksandra Borawska, kl. VI c 

 

Każdy z nas przeżył kiedyś fajną 

przygodę. Czasami ciekawe sytuacje 

spotykają nas w niespodziewanym 

momencie. Nazywam się Hubert  

i chciałbym opowiedzieć o wydarzeniach, 

które miały miejsce w minione wakacje. 

Bardzo często wracam myślami do tego 

dnia. Zacznę wszystko od początku.  

 
Był piękny niedzielny poranek. Jak 

każdej niedzieli poszliśmy całą rodziną do 

kościoła. Moja rodzinka to mama, tata, 

siostra Ola i ja. Po obiedzie mama 

wymyśliła, że wybierzemy się do mojego 

wujka na wieś. Bardzo lubimy te wyjazdy, 

gdyż mieszka tam też babcia i dziadek oraz 

moja siostra cioteczna Kasia. Zawsze we 

trójkę (Ja, Ola, Kasia) bardzo wesoło 

spędzamy czas. Tak było też tym razem. 

Dorośli odpoczywali sobie w ogrodzie,  
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a mu postanowiliśmy pójść do lasu,  który 

znajdował się bardzo blisko. O tej porze 

roku na wsi jest cudownie, pełno zieleni 

kwiatów. Gdy tak wędrowaliśmy sobie 

przez łąkę, nagle dziewczyny zobaczyły 

coś niesamowitego. W wysokiej trawie 

siedziały dwa małe pieski czarny i rudy. 

Wyglądały na bardzo wystraszone  

i głodne. Ponieważ wszyscy kochamy 

zwierzęta, postanowiliśmy im pomóc.  

Ale co tu zrobić? Po krótkiej naradzie 

stwierdziłem, że trzeba je nakarmić  

i zapytać dorosłych, co dalej. Piesków nie 

trzeba było długo namawiać, aby poszły za 

nami. Musieliśmy im trochę pomóc  

w przedostaniu się do drogi. Gdy w końcu 

dotarliśmy na podwórko, wszyscy zrobili 

duże oczy ze zdziwienia. W mgnieniu oka 

pieski dostały jeść i pić. Mój mały 

przyjaciel Alfik bardzo szybko próbował 

nawiązać z nimi kontakt. Dopiero teraz 

zaczęła się debata, co z nimi zrobić. Moi 

rodzice nie chcieli zgodzić się na 

kolejnego psa w domu, u wujka Bogdana,  

także mieszkał ogromny pies, o śmiesznym 

imieniu Grzyb. Dziewczyny rozpłakały się. 

Wtem moja mama wpadła na genialny 

pomysł. Postanowiła zadzwonić do 

schroniska i poprosić o przyjęcie tam 

znalezionych przez nas psów. Zaczęliśmy 

szybko szukać numeru telefonu. W końcu 

udało się. Mama zadzwoniła, bardzo długo 

prosiła pana o przyjęcie piesków do 

placówki. To były najdłuższe minuty  

w naszym życiu. Jaka była ogromna radość 

wszystkich, gdy mama oznajmiła nam, że 

w schronisku przygarną psy. W niecałą 

godzinę zapakowaliśmy zwierzaki do 

kartonu i ruszyliśmy w drogę. Wszystko 

poszło jak z płatka. Pan w schronisku był 

bardzo miły, myślę, że Baxter i Łaxster 

trafili dobre ręce. Aż strach pomyśleć, jaki 

byłby ich los, gdybyśmy ich nie znaleźli. 

Ta przygoda na długo pozostanie  

w mojej pamięci. Nauczyła mnie dwóch 

rzeczy,  tego, jacy ludzie potrafią być 

okrutni, a z drugiej strony tego,  iż potrafię 

okazać wielkie serce. Myślę,   

że uratowaliśmy życie tym pieskom, 

zginęłyby z głodu same w lesie. Niesienie 

pomocy innym to bardzo miłe i budujące 

uczucie. Nie każdego dnia można zrobić 

coś wielkiego, ale każdego dna można 

zrobić coś dobrego. 
 Daria Godlewska, kl.  V a  

 

Dobre uczynki 

Każdego dnia robimy różne rzeczy. 

Czasem odnosimy mniejsze lub większe 

sukcesy. 

Najważniejsze jest, abyśmy zawsze 

postępowali uczciwie, nie ranili innych 

osób, a nawet żebyśmy spełniali dobre 

uczynki względem koleżanek, kolegów  

i rodziny.  

          Ostatnio postanowiłam, że każdego 

dnia będę robić coś pożytecznego.  

 
W poniedziałek posprzątałam swój pokój, 

we wtorek pomogłam mamie zrobić 

zakupy, a w środę rozwiesiłam pranie. 

Kolejnego dnia tygodnia koleżanka z bloku 

poprosiła mnie o pomoc w rozwiązywaniu 

zadania z matematyki, którego kompletnie 

nie rozumiała. W piątek mój brat, który 

trzy tygodnie temu doznał poważnej 

kontuzji, zapytał mnie, czy pomogłabym 

mu zejść po schodach na podwórko. Chciał 

zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. 

Zgodziłam się bez wahania. Minęło pięć 

dni i z zadowoleniem stwierdziłam,  

że udało mi się dotrzymać danego sobie 

samej słowa. Moje dobre uczynki 

względem innych osób nie wymagały ode 

mnie zbyt wielkiego poświęcenia, ale 

sprawiły mi wielką satysfakcję. 

Zrozumiałam, że pomaganie bliskim może 

być przyjemne. 

        Dobre uczynki, które spełniamy nie są 

może czymś wielkim, ale bardzo 

przyjemnym. Jeden dzień to za mało, żeby 
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dokonać czegoś wielkiego. Na sukcesy 

potrzeba czasu, ogromnej pracy  

i zaangażowania. Myślę, że: „Nie każdego 

dnia można zrobić coś wielkiego,  

ale każdego dnia można zrobić coś 

dobrego”. 
Aleksandra Rogowska, kl. V e 

 

            W pewnym małym mieście 

mieszkał chłopiec o imieniu Adrian. Jego 

rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi. 

Rozpieszczali syna. Jednak pewnego dnia 

zdarzyło się coś, co zmieniło jego 

postępowanie. 

              Tego dnia jak zawsze poszedł do 

szkoły. Miejsce jego nauczania było 

skromne. Budynek miał 2 piętra. W środku 

znajdowały się  dwadzieścia dwie sale. 

Elewacja na budynku była w odcieniu 

zszarzałej brzoskwini. Uczniowie 

podzielili się na grupki. Każda z nich miała 

swoją ważność w szkole. On należał do 

najpopularniejszej. Pierwsze zajęcia 

minęły mu szybko. Jednak gdy przechodził 

korytarzem, potknął się o plecak 

młodszego kolegi. Chłopiec na imię miał 

Emil. Adrian zawsze mu dokuczał, 

ponieważ pochodził z ubogiej rodziny. 

-  Uważaj gdzie rzucasz swoje rzeczy, 

chłopczyku!-   rzekł z pogardą.-   Czy nie 

wiesz, kim są moi rodzice?! 

-  Są to bardzo zamożni ludzie. Dorobili się 

tego ciężką pracą. Musisz zadać sobie 

pytanie: co osiągnąłem w życiu? Zapewne 

tyle, co ja, więc, nie jesteś lepszy ode 

mnie. 

Adrianem wstrząsnęły słowa kolegi. Ciągle 

zadawał sobie pytanie: 

-  Kim jestem? 

Odpowiedź zawsze była taka sama: 

-  Nikim ważnym. 

Gdy wszyscy zebrali się w stołówce na 

obiad, Adrian zauważył, że Emil siedział 

kilka stolików dalej. Był bardzo ubogi, 

więc nie miał pieniędzy na jedzenie. Nagle 

wpadła Adrianowi pewna myśl do głowy: 

-  Zmień swoje postępowanie! 

Wstał i podszedł do młodszego kolegi. 

-  Przepraszam, że byłem taki niemiły. 

Twoje słowa sprawiły, że zastanowiłem się 

nad swoim zachowaniem. 

-  Rozumiem, przyjmuję przeprosiny. 

Może usiądziesz ze mną?-   odparł Emil 

Adrian przystał na propozycję. Wyjął  

z plecaka kanapki. Wyglądały bardzo 

smakowicie, ale odmówił sobie zjedzenia 

ich i oddał je koledze. Emilowi zrobiło się 

tak miło, że prawie się rozpłakał. Chłopcy 

zaczęli rozmawiać. Okazało się, że mają 

wiele wspólnych zainteresowań. 

             Zdarzenie to sprawiło, że Adrian 

zmienił się. Od tamtego momentu zawsze 

dzielił się śniadaniem z Emilem. Do tego 

opowiadania pasuje przysłowie:  

„Nie każdego dnia możesz zrobić coś 

wielkiego, ale zawsze możesz zrobić coś 

dobrego”. 

 

*** 

 
Nazywam się Lena i chodzę do 

klasy VI c w pewnej łomżyńskiej szkole 

im. Jana Pawła II. Parę dni temu w mojej 

szkole odbył się międzyszkolny konkurs  

z języka angielskiego. 

Wzięłam w nim udział, a ponieważ jestem 

szóstkową uczennicą i jak to powiedziała 

moja nauczycielka: stać mnie na więcej niż 

myślę, nie miałam wyjścia. Przystąpiłam 

do niego bez obaw, będąc pewna,  

że zdobędę I lub co najmniej II miejsce. 

Jednak sprawy przybrały trochę inny obrót 

niż chciałam… 

 Zaczęło się od tego, że nazajutrz po 

ogłoszeniu konkursu w ogóle nie mogłam 

skupić się na lekcjach i na niczym innym 

niż rozmyślanie o konkursie i wygranej. 

Przez to zdobyłam w szkole kilka złych 

ocen, a że nie uważałam, dostałam też 

dwie uwagi, co dotychczas nigdy mi się 

nie przytrafiło. Po powrocie do domu 

postanowiłam od razu odrobić pracę 
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domową i pamiętając o jutrzejszej 

klasówce z angielskiego, jak najprędzej 

rozpocząć naukę do sprawdzianu. Jednak 

wiedza wcale nie wchodziła mi do głowy. 

Pojawiły się również ważniejsze sprawy 

niż nauka. Skorzystałam z okazji  

i wybrałam się z mamą na zakupy po 

bardzo niezbędne w tej chwili rzeczny,  

np. klapki na basen. Następnie złożyłam 

wizytę cioci Magdzie, z którą nie 

widziałam się przecież od wczoraj. Tak 

minął mi cały wieczór, a o sprawdzianie  

z angielskiego przypomniałam sobie 

dopiero następnego dnia w szatni, słysząc 

rozmowę Izy i Zuzy. Była tam również 

Anita, dziewczyna, która doszła do nas 

dopiero we wrześniu. Ja i moje koleżanki 

od początku jej nie lubiłyśmy. Była jakaś 

inna, taka nieśmiała, i spokojna. Nie to co 

my, które już jako pierwszaki miałyśmy 

szalone pomysły. Fakt, była dosyć mądra. 

Też wzięła udział w międzyszkolnym 

konkursie, jednak jej konkurencji się nie 

obawiałam. Bo co ona może umieć po 

miesiącu wspólnej nauki. Bardziej 

wystraszyło mnie to, że w konkursie 

wystartowała również Agata Szalewska  

z VI d. Z moich wielce ciekawych 

rozmyślań wyrwał mnie dzwonek na 

lekcję. Wtedy mnie olśniło: Przecież ja nic 

nie umiem !!! Teraz błagałam w duchu, 

aby lekcję odwołali, ogłosili ewakuację 

szkoły lub aby pani Miko przełożyła 

sprawdzian albo nie przyszła do szkoły. 

Ale nic z tego! Jak zwykle usłyszałam 

surowy głos pani Miko, która kazała 

ustawić się w pary. Spodziewałam się 

czegoś bardziej oryginalnego,  

np. Odwołujemy klasówkę… Moje 

marzenia legły w gruzach. Kiedy 

weszliśmy do klasy, pani rozdała nam 

sprawdziany i życzyła miłej pracy.  

-   Zależy dla kogo! – pomyślałam. To, co 

ujrzałam na arkuszu, było dla mnie czarną 

magią. Czas dłużył się, a ja nic nie 

pisałam. W końcu zadzwonił dzwonek. Jak 

nigdy dotąd oddałam pustą kartkę. Tego 

dnia miałam jeszcze sześć kolejnych lekcji, 

które innym upłynęły w spokoju. Ja jednak 

spokoju nie znałam. Wciąż przeżywałam 

swoją porażkę.  

 Kilka dni później nauczycielka 

rozdała nam sprawdziany. Ja oczywiście 

dostałam jedynkę. Po lekcji pani Miko 

poprosiła mnie, abym chwilę z nią 

porozmawiała. Powiedziała mi, że mocno 

się na mnie zawiodła, a na koniec semestru 

przewiduje dla mnie jedynie ocenę dobrą! 

Uratować mnie może tylko wygrana  

w konkursie. Teraz moja głowa była 

jeszcze bardziej zaprzątnięta myślami. 

Wygram czy nie ? – oto jest pytanie. 

 W końcu nastał upragniony, długo 

oczekiwany dzień: poniedziałek. Wtedy na 

apelu pani dyrektor Fabiańska miała 

przedstawić wyniki konkursu.  

Z niecierpliwością oczekiwałam, czy 

pojawi się moje nazwisko. Lista 

konkursowiczów była długa, więc 

wyczytanie wszystkich nazwisk zajęło 

trochę czasu. Ale wszystko ma swój kres. 

Pani dyrektor przystąpiła do wyczytania 

laureatów. Okazało się, że II miejsce zajęła 

Iza Grudzińska z VI e, II miejsce 

przypadło Patrycji Malewskie z VI a. I jak 

myślicie, kto zajął miejsce I? Może ja? Nic 

z tego. Wygrała Anita Miller. Tak, to 

prawda. Ja zajęłam jedynie VI miejsce. 

Wiedziałam, że o piątce na koniec 

semestru mogę zapomnieć. Byłam 

wstrząśnięta. Anita niedawno do nas 

doszła, a już zdążyła wygrać konkurs  

i pogrzebać moje nadzieje związane  

z oceną semestralną. W zasadzie zajęłam 

VI miejsce, więc może pani Ania się 

zlituje… Co ja mówię, miałam być 

pierwsza, a nie szósta! Dobrze, że pani 

Miko nie było dziś w szkole. Za to jutro 

mamy dwie lekcje języka angielskiego. 

Wiedziałam, że czeka mnie trudna 

rozmowa z wychowawczynią. Dobrze,  

że ten fatalny dzisiejszy dzień w szkole już 

się kończył i mogłam pójść do domu  

i wszystko opowiedzieć mamie. Ona na 

pewno mnie zrozumie. Tak też było. 

Powiedziała, że to nic i że tak jest ze mnie 

bardzo dumna. Widziała, ile pracy 

włożyłam w przygotowanie się do tego 



Biuletyn prac twórczych nr 18 – 2013/2014 7 

konkursu. A na piątkę na koniec semestru 

może uda mi się jeszcze zapracować.  

-   Oby tak było – pomyślałam i szybko 

zabrałam się za pracę domową. 

 Nastał feralny wtorek. Naszą 

pierwszą lekcją tego dnia był język 

angielski. Strasznie się bałam  

i wstydziłam. Nie wiedziałam, jak mam 

wytłumaczyć się nauczycielce ze swojej 

konkursowej porażki. Ale nie było tak źle, 

jak sobie wyobrażałam. Pani powiedziała, 

że każdemu może się to zdarzyć i nie 

uradowana Anita zbiera gratulacje od całej 

klasy. Widok ten nie był dla mnie zbyt 

przyjemny, ale pocieszałam się 

możliwością poprawy oceny. Tego dnia 

miałam jeszcze sześć lekcji i dwie godziny 

chóru, ale jakoś przez to przebrnęłam. 

Pędem pobiegłam do szatni, błyskawicznie 

się ubrałam i wypadłam ze szkoły jak 

strzała. Już miałam skręcić w boczną 

alejkę, gdy nagle usłyszałam płacz. 

Przypomniałam sobie, ze uczęszczam do 

Szkoły im. Jana Pawła II i że to właśnie 

Patron nauczał, byśmy wzajemnie sobie 

pomagali.  

 
Szybko pobiegłam więc do koleżanki, 

podałam jej chusteczkę, aby mogła otrzeć 

łzy i natychmiast zadzwoniłam do jej 

mamy. Powiedziała, że będzie za pięć 

minut. Ja w tym czasie dopytywałam się 

Anity, co się stało. Okazało się,  

że schodząc ze schodów, potknęła się  

i upadła niefortunnie na twarz. 

Dowiedziałam się również, że bardzo boli 

ją ręka, a nogą nie może poruszać. Całe 

szczęście, że przyjechała mama. Ja nie 

wiedziałabym, co mam robić. Natychmiast 

pojechaliśmy na pogotowie. W poczekalni 

mama poinformowała o wypadku 

rodziców mojej koleżanki. Przyjechali, a ja 

po raz szósty musiałam opowiadać tę samą 

historię. Powiedzieli, że są mi bardzo 

wdzięczni  

i że bardzo mi dziękują. Po chwili przyszła 

pani doktor, by zabrać Anitę na 

prześwietlenie. Jak się później okazało, 

koleżanka doznała poważnego złamania  

i co najmniej dwa miesiące nie będzie 

mogła chodzić do szkoły. Ja od razu 

zaoferowałam jej pomoc w nadrabianiu 

zaległości szkolnych. Byłyśmy z mamą  

w szpitalu jeszcze jakiś czas do momentu, 

kiedy Anicie założyli gips.  

 Wracając do domu myślałam  

o wszystkim, co się wydarzyło. Byłam  

z siebie dumna i doszłam do wniosku,  

że postąpiłam bardzo dobrze. Mama też tak 

uważała. Powiedziała mi jedną ważną 

myśl, którą na pewno zapamiętam  

do końca życia. Brzmiała ona tak: Nie 

każdego dnia można zrobić coś wielkiego, ale 

każdego dnia można zrobić coś dobrego.  
Karolina Zakrzewska, kl. VI  b 

  

*** 

     Pamiętam pewien dzień, który nie 

zapowiadał się wprawdzie szczególnie, ale 

zakończył się bardzo niezwykłym 

wydarzeniem, które głęboko zapadło mi  

w pamięć. 

     Był piękny słoneczny dzień. 

     Wraz z siostrą postanowiłyśmy 

przespacerować się i przy okazji odwiedzić 

mamę w pracy. Po śniadaniu szybko 

posprzątałyśmy w swoich pokojach i około 

południa wyruszyłyśmy na zaplanowany 

spacer. 

     Po wyjściu z domu stwierdziłyśmy,  

że jest zbyt piękna pogoda, aby 

przesiedzieć cały dzień pod dachem, więc 

postanowiłyśmy iść do mamy dłuższą 

drogą przez park.  
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Podziwiałyśmy ogromne stare drzewa, 

szczególnie rozłożyste lipy oraz wysokie 

topole i klony. Z parku dobiegały nas 

odgłosy ptaków, wesoły świergot wróbli   

i groźne krakanie kruków i kawek.  

W krzakach mogłyśmy zauważyć 

tajemnicze ruchy, zapewne były to wróble, 

które szukały materiału na swe gniazda.  

W pewnym momencie siostra zauważyła  

w oddali wystraszonego małego pieska. 

Wyglądał on na bardzo zabiedzonego, 

zapewne był bezdomny i nie miał swojego 

pana. W  jego oczach była widoczna 

ufność i chęć zaprzyjaźnienia się. Gdy tak 

powoli zbliżał się do nas w pewnym 

momencie zza zakrętu szybko wyszedł 

jakiś pan. Wyglądał na bardzo niemiłego 

człowieka. W jego ocenie wcale się nie 

pomyliłyśmy. Zaczął on głośno krzyczeć  

i rzucił kamieniem w stronę tego pieska, 

który szybko gdzieś znikł nam z oczu. 

Byłyśmy bardzo zaskoczone zachowaniem 

tego człowieka. Ja i siostra czułyśmy 

smutek i rozczarowanie, lecz dalej 

ruszyłyśmy w drogę. W pewnym 

momencie usłyszałyśmy pisk opon 

samochodowych oraz żałosny skowyt psa. 

Szybko pobiegłyśmy w stronę ulicy. Na 

miejscu zauważyłyśmy leżącego na 

chodniku pieska, którego przed chwilą 

przywoływałyśmy wraz z siostrą. Leżał on 

tam bezradnie, a samochód, który go 

potrącił, odjechał. Powoli zbliżyłyśmy się 

do niego i zobaczyłyśmy, że jego tylna 

łapa leży w jakiejś dziwnej pozycji. Bardzo 

chciałyśmy pomóc mu w tym cierpieniu, 

więc zaczęłyśmy szybko szukać pomocy. 

W pewnym momencie po drugiej stronie 

ulicy zauważyłam gabinet weterynaryjny. 

Ostrożnie podniosłyśmy z chodnika pieska 

i powoli zaniosłyśmy go do gabinetu. Pan 

doktor po wysłuchaniu całej historii psa  

i zbadaniu go obiecał, że się nim zajmie  

i doprowadzi go do zdrowia. 

      Kiedy usłyszałyśmy zapewnienie pana 

doktora, ruszyłyśmy dalej w stronę mamy 

pracy z nadzieją, że mały przyjaciel 

wyzdrowieje. Na miejscu 

opowiedziałyśmy mamie całą historię, 

która nas spotkała po drodze do niej. 

Podsumowała ona naszą przygodę 

następującymi słowami : „Nie każdego 

dnia można zrobić coś wielkiego,  

ale każdego dnia można zrobić coś 

dobrego”. 
Alicja Popkowska, kl. V e 

 

Sara 

  Pewnego dnia do naszej klasy 

dołączyła nowa uczennica. Nazywała się 

Sara Korytko. 

 Dziewczynka była miła, 

sympatyczna i nieśmiała. Kiedy pojawiła 

się po raz pierwszy w szkole, podeszłam 

do niej i zaczęłam rozmowę. Polubiłyśmy 

się. Poprosiłam ją, żeby usiadła ze mną   

w ławce. 

 Jednak nie wszyscy ją polubili, 

szczególnie chłopcy. Zaczepiali ją  

i przezywali. 

Postanowiłam, że pomogę Sarze. 

Następnego dnia, gdy chłopcy zaczęli 

znowu dokuczać mojej nowej przyjaciółce, 

zaczęłam jej bronić. Doradziłam im, żeby 

najpierw postarali się ją lepiej poznać. 

Chłopcy uspokoili się przeprosili się  

i przeprosili Sarę. Nasza wychowawczyni 

była bardzo dumna z tego, że ma tak 

mądrych uczniów w klasie. 

 
Nie każdego dnia można zrobić coś 

wielkiego, ale zawsze można zrobić coś 

dobrego. I mnie się to udało. 
Karolina Kosobucka, kl. V e 
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2. Co jest dla mnie najważniejsze 

  Łomża, dn. 11.09.2013r. 

 

Droga Julio! 

 Na wstępie mego listu pozdrawiam 

Cię serdecznie i pragnę pocieszyć – głowa 

do góry – wszystko się ułoży. Opisałaś mi 

historię swojej koleżanki i postawę, jaką 

Ty zajęłaś w jej sprawie. Teraz 

zastanawiasz się, czy szczerość popłaca? 

 Otóż człowiek ma to do siebie,  

że odczuwa. „Mów zawsze, co czujesz,  

i czyń, co myślisz.” Tak napisał znany 

kolumbijski pisarz. Ty postąpiłaś zgodnie  

z tą zasadą. Powiedziałaś koleżance 

szczerze, co myślisz, a nie to, co ona 

chciała usłyszeć. Dla Ciebie szczerość była 

zawsze najważniejsza, Targają teraz Tobą 

wyrzuty sumienia, myślę że niepotrzebnie.  

Pytasz mnie, co dla mnie jest 

najważniejsze?. Każda wartość w życiu 

człowieka jest tak samo ważna. Ale ich 

uszeregowanie i wyniesienie na piedestał 

wartości najważniejszych zależy, moim 

zdaniem od tego, czy ktoś kieruje się  

w życiu rozumem, czy sercem. 

Wiesz, że ja staram się podążać za głosem 

serca, Najważniejszą wartością dla mnie 

jest miłość. To ona nadaje życiu sens. Tak 

do końca nie można jej opisać słowami. 

Zawsze była, jest i będzie w życiu każdego 

z nas. Zawsze osnuta jest tajemnicą, którą 

może rozwikłać jedynie osoba kochająca 

lub kochana. Słowa w tym wypadku nic 

nie znaczą. „Kocham” już dawno przestało 

mieć wartość dla ludzi żyjących  

w dzisiejszym świecie. Jednak młodzież 

zaczyna rozumieć, że słowa mają wielką 

cenę. W końcu kochać, to dzielić się 

radością tu i teraz... a ludziom coraz 

częściej potrzeba szczęścia. Sprawia,  

że paleta barw nie ogranicza się do 

wszystkich odcieni szarości, ale wręcz 

tryska przepychem kolorów. Sprawia, że 

unosimy się trzydzieści centymetrów 

ponad chodnikami. Sprawia, że Ziemia się 

obraca. Jest motorem napędowym całego 

świata i dlatego dla mnie jest 

najważniejszą wartością. 

 Kolejne miejsce w mojej hierarchii 

wartości zajmuje przyjaźń. Jest owocem, 

który dojrzewa bardzo powoli, jednak gdy 

dojrzeje, daje wiele szczęścia. Każdy ma 

złe dni, kiedy nie chce żyć. Na szczęście 

jest taka instytucja, jaką jest przyjaciel 

(dziękuję, że jesteś Julio).Wtedy każdy 

zakręt na naszej życiowej drodze ulega 

wyprostowaniu. Łatwiej dzielić smutek na 

dwoje, a przynajmniej łatwiej dzielić 

radość z drugą, bliską nam osobą, Jest 

lekarstwem na nasze dolegliwości, Jest ona 

potrzebna w naszym życiu. Przyjaźń uczy. 

I to dzięki Tobie, kochana Julio, 

zrozumiałam, że mam prawo stać się 

innym człowiekiem. 

 Rodzina, choć równie ważna, 

znajduje się na trzecim miejscu. Dlaczego? 

Ponieważ opiera się zarówno na miłości 

jak i przyjaźni. Bliscy otaczają nas 

uczuciem od momentu poczęcia. Chronią 

nas w miarę możliwości przed złem tego 

świata. Dają też poczucie szczęścia tak 

potrzebne, aby być dobrym człowiekiem. 

Rodzice są pierwszymi osobami, które 

obdarzamy uczuciami. 

 
„Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka, 

bo kto rodzinkę fajną ma, 

nie wie co to bieda, bo gdy potrzeba, 

to mu rodzinka zawsze da!”  

 Te humorystyczne słowa Jana 

Chełmickiego obalają mit, że z rodziną 
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wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu. To 

bardzo niesprawiedliwe określenie. 

Rodzinka jest pewnym zobowiązaniem. 

Uczy dawać to wszystko, co mamy 

najlepsze: szczerość, zrozumienie, ciepło, 

poczucie bezpieczeństwa. Ale daje nam  

w zamian jeszcze więcej. Gdy w domu 

panuje zgoda, jest to największy dar, 

którego nie możemy zmarnować. 

 

Drugim domem dla człowieka jest jego 

kraj. Ojczyzna i patriotyzm to kolejne 

wartości ważne dla mnie. Nasze państwo 

jest, jakie jest, ale musimy nauczyć się 

kochać Ojczyznę, którą przed 

kilkudziesięcioma laty z rąk okupantów 

wyzwolili własną krwią nasi 

pradziadkowie. Czuję się odpowiedzialna 

za nasz kraj. Chociaż czasami serce mi się 

kraje, gdy widzę, co się dzieje, np. na 

scenie politycznej. Wierzę, że będzie 

lepiej. Brak miłości do kraju, w którym 

przyszło nam żyć powoduje niepotrzebne 

biadolenie i marudzenie. Nie możemy 

tylko narzekać. Musimy zrobić coś, żeby 

było lepiej. 

 

 
Taka właśnie jest moja hierarchia wartości. 

Wartości, którymi kieruje się w życiu 

pokazują, jakim jestem człowiekiem. Dla 

ludzi biorących udział w tzw. „wyścigu 

szczurów” najważniejsze będą pieniądze, 

dla ludzi ceniących drugiego człowieka 

będzie to przyjaźń lub miłość. 

 Mam nadzieję, że moje słowa 

dodadzą Ci trochę otuchy, a koleżanka 

pewnego dnia zrozumie Twoją szczerość  

i zostaniecie takimi przyjaciółkami, jakimi 

my jesteśmy. Tego Ci życzę i pozdrawiam.

 Nikola 
  Nikola Bagińska kl. VI f 

   
Mój  tata  opowiedział mi pewną 

historię o II wojnie światowej, które 

przekazał mu jego dziadek. Pewnego 

zwykłego dnia mój pradziadek Władek 

siedział na ławce przed domem. Nagle do 

wioski przyjechali Niemcy.  Cała wieś była 

bardzo przerażona. Ponieważ wzięli 

mojego pradziadka na rozstrzelanie,  

bo taki mieli rozkaz. Nagle jeden z nich 

machnął ręką i kazał mu  uciekać. 

Pradziadek z wielkim strachem zaczął 

uciekać do lasu. Po chwili usłyszał dwa 

strzały, które były przeznaczone dla niego. 

Usiadł przy drzewie  i się modlił,  

że przeżył. 

W taki sposób pradziadek Władek 

przeżył sytuacje zagrażającą jego życiu  

w  II wojnie światowej.                                            
Zuzanna Choińska, kl. V c 

 

Droga Kasiu! 

Od ostatniego listu od Ciebie 

minęły trzy tygodnie. W tym czasie dużo 

zmieniło działo się w moim życiu. 

 Wszystko zaczęło się od mojego 

wspólnego wyjazdu z rodziną w góry, 

podczas, którego jeździliśmy na nartach  

i sankach. Zabawa była „przednia”. 

Niestety, w poniedziałkowy ranek obudził 

nas telefon. Okazało się, że babcia trafiła 

do szpitala. Wszyscy byliśmy zasmuceni  

i musieliśmy szybko wracać. W drodze do 

domu zadzwoniła do mnie Hania, która 

próbowała mnie pocieszyć i rozweselić. 

Umówiłyśmy się przed szpitalem. Czekała 

na mnie, mocno przytuliła i powiedziała, 

że będzie dobrze. Codziennie dzwoniła  

i ofiarowała swą pomoc. Na szczęście 

babcia wyzdrowiała.   

 Sytuacja ta dała mi wiele do 

zrozumienia. Wiem,  że w życiu 
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najważniejsza jest rodzina i prawdziwi 

przyjaciele, na których zawsze można 

liczyć. 

Pozdrawiam i całuję  

Ania 
Anna Szczurek, kl. V e 

 

Zagoić rany 

 Pierwszy dzień szkoły. Dla wielu 

dzieci to ogromne przeżycie, zostawiają 

przedszkole, by rozpocząć nowy etap  

w swoim życiu. 

 W tym niezwykłym dniu spotkały 

się dwie dziewczynki, obie tak samo 

zagubione, a jednocześnie ciekawe nowego 

miejsca. 

-   Cześć, jak masz na imię? -   te słowa 

usłyszał chyba każdy z nas, nie wiedząc 

jeszcze, że to niewinne zdanie może 

zmienić nasze życie. 

 

 Basia miała 

ognistorude włoski. 

Kochała się bawić i czytać 

książki. Wyobraźnia 

przenosiła ją  

w najrozmaitsze miejsca, 

zaczynając od królewskich 

dworach, a kończąc  

w Nibylandii z Piotrusiem 

Panem. 

 Marysia natomiast 

miała blond włosy, które 

często związywała  

w koński ogonek. Była 

cichym, spokojnym dzieckiem i bardzo 

interesowała ją natura. Godzinami 

siedziała na ulubionym polu i marzyła. Nie 

o księciu czy pięknej lalce, lecz  

o prawdziwej przyjaciółce. 

 Jednak dziewczynki stale się z sobą 

kłóciły. Były jak dwa magnesy: z jednej 

strony ich różne zainteresowania 

odpychały je nawzajem, a z drugiej coś ich 

ciągnęło ku sobie. 

 Problem rozwiązał się sam, kiedy 

pani wychowawczyni posadziła je razem  

w ławce. Popatrzyły na siebie srogim 

wzrokiem i nie rozmawiały ze sobą. Basia 

nie potrafiła wytrzymać tyle minut bez 

jakiejkolwiek rozmowy. Nagle zauważyła, 

że Marysia rysuje dwie wiewióreczki, 

które z uśmieszkiem na pyszczkach podają 

sobie łapki. Dziewczynka pochwaliła 

obrazek i zaraz wróciła do swoich zadań. 

Jasnowłosa cichutko podziękowała  

i zamknęła notesik. Po chwili namysłu 

spytała, czemu tak się nie lubią. Basia nie 

miała pojęcia co odpowiedzieć. 

-  Może czas się polubić, zgoda?-   te słowa 

wszystko zmieniły. 

 Dziewczynki wreszcie zaczęły ze 

sobą rozmawiać. Łączyły swoje 

zainteresowania i zabawy, aż w końcu 

pojawiła się przyjaźń trwająca pięć lat. 

 Jednak wszystko się kiedyś kończy. 

Basia coraz więcej czasu spędzała  

z nowymi przyjaciółkami. Marysia sądziła, 

że muszą od siebie odpocząć. Mijały dni,  

a już wkrótce miały być 

urodziny Basi. Blondynka kupiła 

już prezent i czekała na 

zaproszenie urodzinowe. Później 

dowiedział się, że przyjęcie już 

się odbyło bez niej. 

 Serce Marysi pękało  

z bólu. Po lekcjach dziewczynka 

płakała w ukryciu. Tyle 

pięknych chwil, tyle wspomnień 

i śmiechów przepadło na 

zawsze. Jednak postanowiła,  

że będzie silna. 

 Dziewczynki nie 

rozmawiały ze sobą ponad 

miesiąc. Srogie spojrzenia 

wróciły. Basia miała nowe koleżanki, nie 

przejmowała się dawną przyjaciółką. Lecz 

Marysia ciężko to znosiła, sama szła przez 

korytarz wspomnień, ze smutkiem na 

twarzy. Wiedziała co ma robić. 

 Pewnego pięknego dnia Marysia 

wstała rano z postanowieniem, że dziś 

porozmawia z dawną przyjaciółką.  

W szkole na przerwie podeszła do Basi  

i powiedziała: 

- Posłuchaj, ja tak dalej nie wytrzymam, 

nie proszę cię o to, byśmy znów się 

przyjaźniły, nie da się cofnąć czasu. 

Jednak możemy dalej być koleżankami. Co 

było nie wróci, ale nie oznacza to, że 
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mamy się nienawidzić. Skończmy tę 

dziecinadę. 

 Basia ze łzami w oczach przytuliła 

się do Marysi i stały tak przez chwilę. 

Blondynka dała koleżance kartkę z 

napisem: „Zaproszenie na moje urodzinki”. 

-  Ale ja nie zaprosiłam ciebie na swoje 

urodziny, choć była tam prawie cała nasza 

klasa – powiedziała Basia ze łzami  

w oczach. 

-  Nic nie szkodzi, bardzo bym chciała, 

żebyś była na moim przyjęciu-   odparła 

uśmiechnięta Marysia. 

 Drogi przyjaciółek rozeszły się. 

Poszły do innych szkół. Lecz na zawsze 

zostaną w ich pamięci bezcenne 

wspomnienia wspólnie spędzonych chwil. 

Kto wie, może kiedyś spotkają się jeszcze? 

Może przeżyją jeszcze piękne chwile  

w przyszłości. Razem. 

”Miłość do tych, którzy nas skrzywdzili 

rozbroi przeciwnika, a może przemienić 

nawet pole bitwy w miejsce solidarnej 

współpracy”. Jan Paweł II 

Julia  Kozłowska, kl. VI f 

 

Droga Kasiu!  
 

Od ostatniego listu od Ciebie 

minęły trzy tygodnie. W tym czasie dużo  

działo się w moim życiu.  

 
Wszystko zaczęło się od mojego 

wspólnego wyjazdu z rodziną w góry, 

podczas którego jeździliśmy na nartach  

i sankach. Zabawa była „przednia”. 

Niestety, poniedziałkowy ranek obudził 

nas telefon. Okazało się, że babcia trafiła 

do szpitala. Wszyscy byliśmy zasmuceni  

i musieliśmy szybko wracać. W drodze do 

domu zadzwoniła do mnie Hania, która 

próbowała mnie pocieszyć i rozweselić. 

Umówiłyśmy się przed szpitalem. Czekała 

na mnie, mocno przytuliła i powiedziała, 

że będzie dobrze. Codziennie dzwoniła  

i ofiarowała swą pomoc. Na szczęście 

babcia wyzdrowiała.  

 Sytuacja ta dała mi wiele do 

zrozumienia. Zrozumiałam,  że w życiu 

najważniejsza jest rodzina i prawdziwi 

przyjaciele, na których zawsze można 

liczyć.    

Pozdrawiam i całuję. Ania 
Anna Szczurek, kl. V e 

 
Wielkie serce uczniów ”Dziesiątki” 

 

Ostatnio zastanawiałam się nad 

krytyką współczesnej młodzieży. Dorośli 

zarzucają nam brak empatii, szacunku. Czy 

mają jednak rację? Myślę, że są w błędzie.  

Kilka tygodni temu dowiedziałam 

się o tym, że tata jednego z naszych 

uczniów jest chory na raka krwi. Pierwszą 

reakcją moich kolegów był smutek  

i przygnębienie. Następnie dni pokazały 

jednak, że dzieci z mojej szkoły, z pomocą 

rodziców zorganizowały szeroko zakrojoną 

akcję pomocy panu Janowi Kowalskiemu. 

Uczniowie zainicjowali zbiórkę pieniędzy 

na leczenie taty Filipa. Nie były to duże 

kwoty, ale byłam wzruszona, gdy 

widziałam, jak koledzy oddawali swoje 

kieszonkowe. Były też dzieci przynoszące 

całe skarbonki z oszczędnościami. Swój 

wkład wnieśli również rodzice, którzy 

zorganizowali w centrum handlowym 

dzień oddawania szpiku, Co prawda, dzieci 

i młodzież nie mogą być dawcami szpiku, 

ale cała społeczność szkolna przybyła do 
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Wenedy, aby uczestniczyć w części 

artystycznej. Uczniowie przygotowali 

montaż słowno-  muzyczny, w którym chór 

grał główną rolę. Wiosenne piosenki 

zachęcały rodziców, nauczycieli  

i wszystkich odwiedzających centrum 

handlowe do wzięcia udziału w akcji 

„Podziel się szpikiem”. 

Jestem pod wrażeniem 

zaangażowania i zapału uczniów mojej 

szkoły. Myślę, że są bardzo wrażliwi, 

gotowi do poświęceń. Zawsze wezmą 

udział w działaniach na rzecz innych. 

Jestem dumna z moich koleżanek  

i kolegów.  
Joanna Krysiak kl. VI  f 

 

 

 

 

 

 

3. „Karol – człowiek, który dotknął nieba

 
 

Jan Paweł II 

Nie zawsze prosta była jego droga, 

lecz już na początku wybrał kierunek  

– Boga. 

Serce miał dobre, całe ze złota, 

oddałby nawet życie za kota. 

Nauczał młodzież, jak życia nie 

zmarnować 

i dzieci na posłuszne Bogu wychować. 

Zawsze uśmiechnięty, żarty opowiadał, 

rozmawiał z ludźmi, wiersze układał. 

Zwiedził cały świat,  

Nie zwracając uwagi na to, ile miał lat. 

Każde dziecko przytulał do siebie,  

Uwierz, gdyby mógł, uściskałby i ciebie.  

Najczęściej odwiedzał polskie góry 

I swego rodzinnego miasta mury. 

Uzdrowił niejednego chorego,  

Uwierz mi na słowo, kolego. 

Błogosławionym został nazwany, 

Nasz Ojciec Święty ukochany. 

Wadowice -   rodzinne miasto jego, 

Tam każdego uważał za brata swego. 

Zawsze szczęśliwy był  

I każdej nocy Bóg mu się śnił. 

Każdy człowiek wiedział o jego 

pontyfikacie, 

Szkoda, że nie mógł opowiedzieć o tym 

tacie. 

Gdy był młody, znało go niewielu ludzi, 

Lecz już wtedy z myślami o Bogu się 

budził. 

Teraz znany jest na całym świecie, 

Każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie. 

Nigdy w sercu nie miał smugi, 

A kto to był ? Jan Paweł II! 
 Karolina Wójcik kl. VI f 

 

O nasz Ty Święty … 

 

 
Do ojczyzny często powracałeś 

z Watykanu nas nauczałeś. 

Słów Twych słuchali, 

ci duzi i ci mali. 
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Ziarna mądrości po świecie sypałeś 

i cierpliwie na plany czekałeś. 

Serca przy Tobie, jak kwiat 

rozkwitały 

dlatego przybyłeś świat cały. 
Aleksandra Klemczak, kl. V b 

 
 

Jan Paweł II w drodze, ku świętości 
 

Dłonie Jego złożone z nieba,  

w tej ciszy słychać serca bicie, 

więcej Mu nic nie było trzeba, 

On Bogu poświecił swoje życie.  

 

Jan Paweł II, rodak tak nam bliski. 

Jedyny Polak Stolicy Piotrowej. 

Do niego teraz modlimy się wszyscy, 

On nas nauczał modlitwy wzorowej.  

 

Jego pielgrzymki po całym świecie 

godziły narody, pocieszały tłumy,  

bogatym mówił - z biednymi się dzielcie, 

Skłaniał nas wszystkich do chwili zadumy. 

 

Zostawił  nam po sobie trudne zadanie. 

On - nasz dobry pasterz, 

nakazał wybaczanie, 

bezgraniczną miłość i codzienny pacierz. 

 

Bez niego przez życie szlibyśmy jak 

ślepcy, 

idąc po omacku, szukając drogi. 

On pokazał, że nawet grzeszni, 

mogą się nawrócić i wejść w nieba progi. 

 

Gdy Bóg Go powołał –Ziemia zamarła, 

niestrudzony pielgrzym w ostatnią ruszył 

drogę.  

Każdy chciał pożegnać papieża  brata,  

 tam mu jest najlepiej, bo gdzie jak nie u 

Pana. 

 

Dziś, gdy czekamy, aż świętym Go 

ogłoszą,  

modlitwy swoje do Boga kierujemy. 

Santo Subito!-  wszystkie tłumy głoszą, 

Jego świętość na zawsze żyjemy. 
Monika Brzeczko, kl. VI d 
 

Bóg sobie wybrał na pomocnika swego
  

Człowieka z Polski, Jana Pawła II 

Został on papieżem, służył Bogu stale. 

W tej roli spisywał się doskonale. 

Lubił dzieci, kochał ludzi… 

Każdego dnia miłość w sercach budził. 

Lecz z biegiem czasu był coraz bardziej 

chory, 

Więc Ktoś, z nieba patrząc, zwolnił go z 

tej roli. 

W końcu nadszedł smutek, żal, 

Bo nasz papież odszedł w dal. 

Słychać jęki, smutek, łkanie, 

Wielkiego było ich kochanie. 

Bóg nie chciał, by on cierpiał, 

Więc zabrał go do nieba. 

Odtąd papież prosto z Polski 

Patrzy na nas z niebios Boskich.  
Konrad Nawrotek, kl. VI d 

 
 

Przesłanie papieża dla świata 
 

Tak często dziś jest na świecie,  

Iż ludzie najprostszych dróg szukają. 

Idąc przez życie,  łokciami się przepychają
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I nic od siebie nie wymagają.  

A ja wam opowiem historię 

O wielkim naszym Rodaku, 

Który idąc przez życie, 

Dawał nam wiele wskazówek i znaków. 

 

Urodził się w Wadowicach,  w naszej 

polskiej krainie – 

Umiłowana przez Boga – z tego Ojczyzna 

słynie,  

Chłopiec Karolkiem Józefem nazwany. 

Był dzieckiem, a już nie miał mamy. 

Przez życie prowadził  GO tata, 

Wychowywał Karola  i jego brata 

Lecz potem tak się stało, 

 że życie brata nagle się złamało. 

 Bo Bóg powołał lekarza do wieczności, 

Zostawił ojca z Karolkiem w żałości. 

Karol był uczniem pilnym,  a przy tym  

kolegą solidnym, 

Lecz kroki swe kierował ku scenie, bo teatr 

ukochał szalenie. 

A gdy rzecz straszna się stała i śmierć ojca 

Karolowi zabrała, 

To nie załamał się przecież, bo z Bogiem 

został na świecie. 

Poświęcił swe życie Panu, pracował  

w trudzie i znoju, 

a przy tym chodzi po górach, bo tam 

odpoczywał spokojnie. 

I przyszył wichry wojenne, nastały dni 

smutne i ciemne.  

Wówczas pracował w kamieniołomie, do 

Boga składał swe dłonie. 

A gdy usłyszał głos Pana, z radością Mu 

odpowiedział 

I wstąpił do seminarium, choć mało kto  

o tym wiedział.  

 

A był z ludzi wybrany, przez Boga 

umiłowany, 

Więc Pan Mu wyznaczył zadanie, zasiąść 

na tronie w Watykanie . 

I głosić całemu światu, by zawsze Boga 

 i ludzi kochali: 

„Musicie wymagać od siebie, choćby inni 

od was nie wymagali!”   
Daria Godlewska, kl. V a 

 

 
 

Jan Paweł II 

Jan Paweł II to Papież świętości,  

Jego nauki są jak światło w ciemności.  

Jego słowa zmieniajmy w czyny,  

To ważne dla nas, kościoła rodziny.  

Jego odejście to wielka strata,  

Każdego traktował jak własnego brata.  

Uczył dobroci, miłości do Maryi,  

Aby się dzieci do kochanej matki modliły.  

Wielki Papież cały świat chciał 

zjednoczyć,  

By dobry Bóg swoją miłością wszystkich  

mógł otoczyć.  

Karol Wojtyła mówił o równości,  

o wybaczaniu.  

To przecież jest niezbędne przy 

pojednaniu. 

Więc tak jak on nie dzielmy ras, 

Postępujmy godnie już cały czas. 

O Boże! Zabrałeś go nam, ludziom 

biednym, 

O Boże! Kiedy uczynisz go naszym 

świętym? 
Monika Brzeczko, kl. VI d 
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Nasz patron 

 

O, Janie Pawle II, papieżu nasz,  

Patronem naszym jesteś już od wielu lat.  

A miłość do Ciebie w naszych sercach 

rośnie jak kwiat,  

Bo wspaniałym człowiekiem byłeś, 

potwierdzi to cały świat. 

 

W Egipcie, Azji, Afryce byłeś 

I radość tamtym ludziom sprawiłeś.  

Na skórę ich wcale nie zważałeś,  

Tylko robiłeś to, co uważałeś. 

 

Gdy przybyłeś do naszego miasta,  

Miłość od tamtego dnia do Ciebie wzrasta. 

Papieżem byłeś najlepszym ze wszystkich 

na ziemi,  

Krzyż na twej szyi jak złoto się mieni. 
Aleksandra  Klemczak  kl. V b    

 

 

Droga Wiktorio! 

    Postanowiłam do Ciebie napisać, 

ponieważ bardzo brak mi naszych długich 

rozmów na różne tematy. Wiem, że nie 

masz telefonu komórkowego, więc 

pozostał mi list jako jedyna forma kontaktu 

z Tobą. 

    Dzisiaj na lekcji języka polskiego 

mówiliśmy o Janie Pawle II. Dla nas  

-   uczniów klasy szóstej, był to nowy,  

ale bardzo ciekawy temat. Gdy po lekcjach 

wracałam do domu, cały czas myślałam  

o tym, co mówiła nasza pani. 

Dowiedziałam się, że Jan Paweł II był 

nazywany papieżem rodziny. Uczył,  

że trzeba doceniać człowieka. Papież 

powtarzał  też, aby nie czynić nikomu 

krzywdy, nawet największym wrogom. 

Sam oczywiście dawał przykład swoimi 

czynami, w których można znaleźć Jego 

nauczanie. 

    Ojciec  Święty wypowiedział wiele 

mądrych i pouczających słów, dlatego 

dużo osób pamięta je i przekazuje innym. 

Ja w słowach Papieża -   Polaka znajduje 

siłę do nauki i życia codziennego.  

W głowie cały czas mam  

Jego słowa : „Wymagajcie od siebie, nawet 

gdyby inni od was nie wymagali”  

i powtarzam je sobie, gdy coś mi się nie 

udaje. 

    Nauczanie Jana Pawła II jest znane 

wielu ludziom, ponieważ papież potrafił 

dotrzeć nawet do prostego człowieka. 

Postać Jana Pawła II jest dla mnie ideałem, 

do którego każdy człowiek powinien 

dążyć. 

    Mam nadzieję, że podzielisz się ze mną 

swoimi przemyśleniami na temat postaci 

tego Wielkiego Polak. Z niecierpliwością 

czekam na Twój list. Pozdrawiam! 
Paulina Rabek,kl. VI f 
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Jan Paweł II światu 

Tak często dziś jest na świecie, 

Że ludzie najprostszych dróg szukają. 

Idąc przez życie, łokciami się przepychają 

I nic od siebie nie wymagają. 

 

A ja wam opowiem historię 

o wielkim naszym Rodaku, 

który idąc przez życie,  

dawał wiele wskazówek i znaków. 

 

Urodził się w Wadowicach, 

W naszej polskiej krainie -  

Umiłowanej przez Boga  

-  z tego Ojczyzna słynie. 

 

Karolkiem Józefem został nazwany, 

Był dzieckiem, a już nie miał mamy. 

Przez życie prowadził Go tata, 

Wychowywał Karolka i jego brata. 

 

Lecz potem tak się stało,  

że życie brata nagle się załamało. 

Bo Bóg powołał lekarza do wieczności, 

Zostawił ojca z Karolkiem w żałości. 

 

Karol był uczniem pilnym, 

A przy tym kolegą solidnym, 

Lecz kroki swe kierował ku sceny, 

Bo teatr ukochał szalenie. 

 

 

 

A gdy rzecz straszna się stała 

i śmierć ojca Karolowi zabrała, 

to nie załamał się przecież, 

bo z Bogiem został na świecie. 

 

Poświęcił swe życie Panu,  

Pracował w trudzie i znoju, 

A przy tym chodził po górach, 

Bo tam odpoczywał w spokoju. 

 

I przyszły wichry wojenne, 

Nastały dni smutne i ciepłe. 

Wówczas pracował w kamieniołomie, 

Do Boga składał swe dłonie. 

 

A gdy usłyszał głos Pana, 

Z radością Mu odpowiedział. 

I wstąpił do seminarium, 

choć mało kto o tym wiedział. 

 

A był On z ludzi wybrany, 

przez Boga umiłowany,  

więc Pan Mu wyznaczył zadanie, 

zasiąść na tron w Watykanie. 

 

I głosić całemu światu, 

By zawsze Boga i ludzi kochali, 
„Musicie wymagać od siebie, choćby inni od 

was nie wymagali!”   
Daria Godlewska, kl.  V a  
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4. Niezwykłe przygody w szkole i nie tylko 

 
Niezwykły sen 

 

Pewnej nocy Maciek miał fascynujący  

i niezwykły sen. 

Dziecko znalazło się w krainie, która była 

cała z cukru. Widziało góry z galaretek, drzewa  

z lizaków i krzewy z cukierków. Chłopiec nie 

czekał ani chwili, od razu zaczął jeść słodycze. 

Jednak wkrótce zachciało mu się pić. W oddali 

zobaczył jezioro pełne lemoniady i zaczął biec  

w jego stronę. Drogę zagrodziła mu straż króla 

Cukrowej Krainy. Władca był bardzo chciwy, 

nie chciał, żeby ktoś jadł smakołyki z jego 

królestwa  

i dlatego wtrącił Maćka do lochu. Chłopiec 

był wystraszony i przygnębiony. 

Niespodziewanie pojawiła się dobra Wróżka, 

która chciała go uwolnić z więzienia. 

-   Dzień dobry mój drogi – rzekła. -   Co ci 

się stało? 

-   Jadłem cukierki i zachciało mi się pić, ale 

gdy szedłem do jeziora z lemoniadą, złapali 

mnie strażnicy. Król kazał mnie tutaj zamknąć  

– opowiedziałem ze strachem w głosie.  

- Zaczekaj, zaraz coś wyczaruję. 

Gdy Wróżka wypowiedziała zaklęcie, stary, 

połatany dywan, który leżał na podłodze 

nagle ożył i zaczął latać. Młodzieniec 

przyleciał na nim pod  dziwną, starą bramą. 

Gdy ją otworzył, obudził się i uświadomił 

sobie, że to był tylko sen. Nie chciał,  aby to 

się powtórzyło jeszcze raz. 
Jakub Czarny, kl. IV c 

 

 

Olimpiada 

              Był słoneczny poranek – czwartek, 

więc jak zwykle musiałam iść do szkoły. 

Ubrałam się, zjadłam śniadanie i wyszłam  

z domu. 

              Przed furtką czekała na mnie Kasia,  

z którą zazwyczaj chodziłam do szkoły. 

-   Słyszałaś?! Dzisiaj odbędzie się olimpiada! 

– wykrzyknęła podekscytowana. 

-   Jaka olimpiada ? Skąd o tym wiesz ? – 

dopytywałam się. 

-   Basia dzwoniła. Olimpiada wiedzy… Eee – 

zaczęła jąkać się Kasia. 

-   Ogólnej ? 

-   Tak, tak – wykrzyknęła uradowana. 

Uśmiechnęłam się i poszłyśmy dalej. Prawie 

biegłyśmy,  po czym wpadłyśmy do budynku 

równo z dzwonkiem na lekcje. Na pierwszej 

przerwie zebraliśmy się w sali gimnastycznej,  

gdzie każda klasa miała wyznaczyć swojego 

reprezentanta, w naszej padło na mnie. 

Ucieszyłam się, ale też i zestresowałam, 

ponieważ nie wiedziałam, na jakiego typu 

pytania będę musiała odpowiadać. 

             Usiedliśmy przy specjalnie 

przygotowanych stolikach, po czym 

wyjaśniono nam zasady – każdy z nas usłyszy 

inne pytanie, jeśli nie odpowiemy na nie 

poprawnie, to odpadamy z gry. 

-   Z jakich dziedzin będą te pytania? – 

zapytała jakaś dziewczynka. 

-   Wszystko się może zdarzyć – odparł 

chłopiec siedzący obok niej. 

Na początku konkursu pytania były dość 

proste, dopiero potem zaczęły się schody. Po 

kilku kolejkach zadania stawały się coraz 

trudniejsze i coraz więcej osób nie potrafiło 

na nie odpowiedzieć. 

-   Tylko nie przyroda,  tylko nie przyroda -   

powtarzałam w myślach. 

-   Kategoria : przyroda. – powiedziała pani 

prowadząca. 

-   O nie… -   jęknęłam cicho 

- Wymień 3 zwierzęta mieszkające na 

sawannie. 

-  Żyrafy, zebry, słonie – odparłam niepewnie. 

-   Bardzo dobrze! 
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Odetchnęłam z ulgą. Po kilku kolejnych 

rundach zostałam już tylko ja i jakaś 

dziewczynka z piątej klasy. Okazało się,  

że mamy tyle samo punktów. 

-  Ostatnie pytanie. Która z was szybciej 

podniesie rękę i poprawnie odpowie na 

pytanie, wygra. Jak brzmi rzeczownik 

przyjaciel w C. l. mn. ? Zamknęłam oczy. 

-   No przecież ćwiczyliśmy to z panią – 

myślałam. 

Moja ręka wystrzeliła w górę. Udało się, 

byłam pierwsza. 

-   Odpowiedź brzmi: przyjaciołom – 

odpowiedziałam drżącym się z emocji 

głosem. 

Nastąpiła cisza. Serce podeszło mi do gardła. 

To była najdłuższa chwila w moim życiu. 

-   Mamy zwycięzcę ! – powiedziała radośnie 

pani prowadząca. 

Bardzo się ucieszyłam, ponieważ 

wygrałam książkę, którą od dawna chciałam 

dostać. To był mój najlepszy dzień w szkole! 
Paulina Rabek kl. V I f 

 

 
 

Biała Czarownica 

 Biała Czarownica jest kluczową 

postacią jednego z tomów „Opowieści  

z Narnii” pt. ”Lew, Czarownica i stara szafa.” 

 To bardzo wysoka kobieta o białej jak 

śnieg twarzy i krwistoczerwonych ustach. 

Swoim sposobem bycia sprawia wrażenie 

osoby dumnej, surowej i niedostępnej.  

W połowie pochodzi od dżinów, a w  połowie 

od olbrzymów. Jeździ po kraju w saniach 

zaprzężonych w reny, ze swoją czarodziejską 

różdżką i w koronie z lodu na głowie. Jest 

bezwzględna, zła    i okrutna. Wykorzystuje 

słabość innych, by osiągnąć swój cel. 

Podstępem podporządkowuje sobie Edmunda. 

Najpierw jest dla niego dobra, troskliwa  

i wspaniałomyślna. Obiecuje mu,   że zostanie 

królem Narnii. Gdy chłopiec uzależnia się od 

jej czarodziejskiego ptasiego mleczka, 

wykorzystuje go do swych niecnych celów. 

Nie liczy się z niczyim zdaniem. Chce 

pokonać Aslana, bo tylko on zagraża jej 

władzy. W walce posługuje się czarami, 

zamienia przeciwników w posągi. 

 To bardzo negatywna postać, jednak 

mądrość i szczerość dzieci pokonała fałszywą 

czarownicę. Nie chciałbym mieć takiej 

przyjaciółki. 
 Jakub Dobrzycki, kl. IV c 

 

Fruwająca przygoda 

Pewnego wieczoru, gdy poszedłem 

spać, stało się coś niezwykłego. 

 
Nagle okazało się, że moje łóżko unosi 

się w powietrzu. Wokół mnie krążyły 

najróżniejsze przedmioty, dziwne zwierzęta  

i postacie: meble, książki, obrazy, zegar, 

walizka oraz rybo-ptaki i skrzydlaty anioł. 

Wtem odlecieliśmy w nieznane. Po chwili 

okazało się, że wylądowaliśmy we wspaniałej 

krainie pełnej karuzel i słodyczy. Wstałem  

z łóżka i chciałem wsiąść na konika. Nagle 

podszedł do mnie dziwny ptak z długim 

dziobem. Na głowie miał duży, ciemny 

kapelusz. Powiedział, że ma na imię Maciek, 

a to są jego przyjaciele. Jak grom z jasnego 

nieba wpadli na mnie i zaproponowali,  

że razem będziemy się bawić. Jeździliśmy na 

wszystkich karuzelach, a później poszliśmy 

do labiryntu krzywych luster. Śmialiśmy się 

do rozpuku z naszego wyglądu. Każdemu 

dopisywał humor. Następnie poszliśmy kupić 

słodycze. Ja wybrałem kolorową watę 

cukrową, a Maciek lody. Wszyscy mieli coś 

pysznego. Po wspaniałej uczcie musieliśmy 

już wracać do domu. Usiadłem na swoje 

łóżko, a wokół mnie zebrali się moi nowi 

przyjaciele. 
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Wyruszyliśmy w drogę powrotną. 

Rano, gdy się obudziłem, wszystko stało na 

swoim miejscu, a ja mogłem tylko wspominać 

nowych znajomych i niezwykłe przygody. 
 Klaudia Plona, kl. IV c 

 

Niezwykła podróż 

 Był piękny, ciepły wieczór. Tomek 

postanowił trochę odpocząć. 

 Po chwili położył się i szybko zasnął. 

W pewnym  momencie uniósł się wraz  

z łóżkiem  bardzo wysoko w kierunku 

magicznej krainy. Spostrzegł obok siebie 

metalowe rybki. Wokół niego unosiły się 

również inne przedmioty, takie jak: srebrny 

puzon, kolorowy obraz, stolik, na którym 

stało wino i ptak palący fajkę. Nagle 

podfrunął do niego aniołek, który zatrąbił 

groźnie i powiedział: „Nie leć do tej krainy, 

ona jest bardzo niebezpieczna i na każdym 

kroku czai się zło”. Jednak chłopiec nie 

posłuchał i odleciał. Było już za późno na 

wycofanie się. W pewnym momencie 

przestraszył się, gdyż poczuł, że łóżko 

przekręca się w dół, a on spada na ziemię.  

Z przerażenia trząsł się jak galareta. Okazało 

się, iż zły czarownik uderza w łoże magiczną 

kulą. Nagle zauważył, że zaczarowane krzesło 

zbliża się do niego i pozwala mu na sobie 

usiąść. Był bardzo szczęśliwy. Po kilku 

minutach znalazł się na ziemi,  gdzie powitał 

go aniołek. Ucieszył się, że Tomkowi nic się 

nie stało. Następnie pożegnał się i odfrunął.  

 Po chwili chłopiec obudził się  

i pomyślał, że to był tylko zły sen. Od tej pory 

postanowił słuchać dobrych rad innych. 
 Łukasz  Nowakowski, kl. IV c 

 

Podróż do krainy snów 
                    Pewnej nocy łóżko, na którym 

spał mały Jaś, zaczęło się unosić. Leciało 

wysoko między chmurami. Razem z nim 

wznosiły się inne przedmioty znajdujące się 

w pokoju chłopca, m.in. puzon, ruletka, stół, 

zegar, walizka, obraz, książki i inne 

drobiazgi. Wszystko odbywało się za sprawą 

anioła, który prowadził ich do krainy snów. 

Gdy się już tam znaleźli, chłopiec zwiedzał 

piękne, kolorowe sny. Był we śnie księcia. 

Trafił na bal, na którym ożyły przedmioty. 

Puzon wydobywał z siebie dźwięki, 

parasolka tańczyła, książki mówiły. 

Najbardziej zadziwiające było to, jak pędzle 

malowały, wyczarowywały cudne widoki. 

Nagle zegar zaczął głośno bić. Janek 

przeniósł się do innej wizji sennej. Znalazł 

się wśród zwierząt, które zachowywały się 

jak ludzie. Mieszkały w domach, spały w 

łóżkach i robiły zakupy. Gdy tylko słońce 

zaczęło wschodzić, łóżko i pozostałe 

przedmioty znalazły się na swoich miejscach. 

Nie było tylko anioła. Młodzieniec otworzył 

oczy ze zdumieniem. Pamiętał nocną 

przygodę. Nie wiedział, czy naprawdę 

szybował po niebie z ptakami, czy może był 

to tylko sen.                                                                                                           

Przy śniadaniu opowiedział  

o wszystkim rodzicom. Ta noc długo 

pozostanie mu w pamięci. 
 Damian Jastrzębski, kl. IV c 

 

To był mój najwspanialszy dzień w szkole 

    
Był wtorek. Żaden nadzwyczajny dzień, 

jednak cieszyło mnie to, że w szkole miały 

odbyć się zawody sportowe. Nigdy moim 

hobby nie było bieganie z przeszkodami czy 

rzut piłeczką palantową, ale to wszystko 

miało jeden plus -   brak lekcji. 

   Wyszłam rano do szkoły, pod klatką 

czekała już na mnie Ania. 

-   Hej! Czy pamiętasz, że dziś są zawody 

sportowe? -   zapytała. 

-   Cześć, jak mogłabym zapomnieć? Nic nie 

cieszy mnie tak, jak sama myśl o tym, że nie 

trzeba było na dziś odrabiać pracy domowej -   

odpowiedziałam. 

-   Oj, Olka, a ty tylko o jednym -   

zasugerowała koleżanka. 

   Szłyśmy powoli, omawiając poszczególne 

konkurencje. Zawody miały zacząć się 

chwilkę po 9, lecz już 20 minut wcześniej 

wszyscy zebrali się pod salą gimnastyczną. 

Przez pierwszy kwadrans pan dyrektor 

wygłosił zabawną przemowę na temat sportu. 
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   Pierwsza konkurencja poszła mi bardzo 

dobrze, aż sama nie dowierzałam, że tak 

daleko skoczyłam w dal. Następne 

przeszkody pokonałam bardzo zwinnie. Po 

pierwszych pięciu rundach byłam na drugim 

miejscu. Bardzo starałam się, aby zostać 

mistrzem. Po ostatniej konkurencji byłam 

pewna, że wszystko przepadło, byłam na 

siebie wściekła. 

   Po dziesięciu minutach przerwy ogłosili 

wyniki. Byłam zdumiona, gdy jako pierwsze 

wyczytali moje nazwisko. Wchodząc na 

podium czułam, że wszystkie oczy, aparaty  

i kamery skierowane są na mnie. Było to 

najlepsze uczucie, jakie mogło mi 

towarzyszyć. 

 
 Dostałam ogromny puchar. Był koloru 

złotego z odrobiną zielonych listków. 

Wsparty był na podłużnej kolumnie  

w granatowo -   czerwone paski. Na dole 

doczepiona była plakietka z napisem „Dla 

najlepszej zawodniczki”. 

   Był to mój najwspanialszy dzień w szkole 

nie tylko ze względu na brak lekcji. Od 

tamtego czasu trenuję lekkoatletykę i jeżdżę 

na międzynarodowe zawody.  
Karolina Wójcik, kl. VI  f 

 

Najwspanialszy dzień w szkole 

 Pewnego ranka wstałam bardzo późno. 

Bałam się, że nie zdążę na pierwszą lekcję. 

Ubrałam się, zjadłam i pobiegłam do szkoły.  

 Po paru minutach byłam już na 

miejscu i udałam się do szatni. Nikogo już 

tam nie zastałam. Wiedziałam, że już wszyscy 

są na lekcji, bo było po dzwonku. Czułam się 

źle, dlatego do klasy szłam powolnym 

krokiem. Weszłam i byłam zaskoczona.  

-  Wszystkiego najlepszego! Zdrowia, 

szczęścia i wszystkiego dobrego! -   

wykrzyknęła cała klasa.  

Uśmiech i zadowolenie zagościły w moim 

sercu. Cieszyłam się, ale z pośpiechu 

zapomniałam o moich urodzinach i nie 

wzięłam cukierków.  

 
-  Dzisiaj my obdarujemy Cię cukierkami, 

ciasteczkami i prezentami - z dumą 

powiedziała Ada. 

Nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje 

naprawdę. Aż płakałam z radości. Cała sala 

była przystrojona Z sufitu zwisały kolorowe 

serpentyny. Na firankach przypięto małe, 

bordowe kwiatuszki, a wszystkie dziewczynki 

poubierały się w różowe sukienki.  

 Uważam, że warto było się spóźnić, 

aby udała się niespodzianka. Mam nadzieję, 

że nigdy nie zapomnę moich szczególnych 

urodzin.  
  Ala Kłopotowska, kl.  VI f 

 

To był najwspanialszy dzień w szkole  

 To był pierwszy dzień w wymarzonym 

gimnazjum. Pogoda była wspaniała. Świeciło 

słońce, a po wczorajszym deszczu cały świat 

przybrał niezwykły odcień zielonego koloru. 

 Pierwsza lekcja rozpoczęła się  

o godzinie ósmej. Kiedy stanęłam przed 

drzwiami Katolickiego Gimnazjum im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, targały 

mnie mieszane uczucia. Z jednej strony była 

to ogromna radość, że dostałam się do jednej 

z najlepszych szkół w moim mieście, lecz 

także lekki strach, przez którego miałam bóle 

brzucha. 

 Gdy weszłam do środka, wszystko 

wydawało mi się idealne. Każdy był 

szczęśliwy i przejęty pierwszym dniem  

w nowej szkole. Nagle podeszła do mnie 

pewna dziewczynka i powiedziała: 

- Cześć! Nazywam się Karolina. A ty? 

- Hej! Jestem Nikola i miło mi Cię poznać. 

- To nasz pierwszy dzień w szkole.  

- Denerwujesz się? – zapytała. 

- Może trochę, choć wszystko w tej szkole 

wydaje się być przyjazne. 

Po krótkiej rozmowie okazało się, że jesteśmy 

w tej samej klasie. Do rozpoczęcia lekcji 
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zostało dwadzieścia minut. Razem 

odnalazłyśmy naszą salę i wymieniałyśmy się 

adresami oraz telefonami. Nagle okazało się,  

że Karolina będzie moją sąsiadką. Świetnie się 

dogadywałyśmy. 

Na każdej lekcji siedziałyśmy razem  

w ławce, a wszyscy nauczyciele byli przemili  

i zabawni, a na lekcji wychowania fizycznego 

dostałyśmy się do drużyny siatkarskiej. 

 To był mój najwspanialszy dzień  

w szkole. Myślę, ze w ciągu tego dnia 

poznałam prawdziwą przyjaciółkę. 
 Nikola Bagińska, kl.IV f  

 

Pora na przygodę! 

Był piękny poranek, ptaki śpiewały,  

a słoneczko lekko przygrzewało. Jednak nie 

miałam czasu, by to wszystko zauważyć, 

ponieważ zaspałem. Znowu. Cudem 

zdążyłem na pierwszą lekcję. Szybko 

wypakowałem zeszyty z plecaka  

i usiadłem w ławce. Właśnie wtedy 

weszła pani Kowalska. Była to 

wysoka kobieta o czarnych, długich 

włosach i przenikliwym spojrzeniu. 

Nauczycielka uśmiechnęła się lekko  

i powiedziała, że dzisiaj lekcje 

spędzimy na dworzu. 

-   Ale proszę pani! Po co teraz 

wychodzić? Najlepiej jest  

w południe, bo jest cieplej i z chłopakami  

w gałę można pograć !-  krzyknął Adaś. 

-   No właśnie, proszę pani, a moja mama 

mówi, że jak wyjdzie się na dwór, gdy jest 

zimno, to... to można się  przeziębić! -   

powiedziała Magda. 

-   Przestańcie się wygłupiać! To się nam 

marudy trafiły. Trochę świeżego powietrza 

wam nie zaszkodzi - zaśmiała się pani. 

Wyszliśmy na boisko tylnym wyjściem. 

Pierwsze, co udało mi się zauważyć, to 

zapach świeżo skoszonej trawy. Drzewa 

lekko się kołysały w rytmie wiatru. Owady 

latały niziutko, jakby nie chciały obudzić 

wschodzącego słońca. 

 

Pani Kowalska podeszła do jednego  

z krzewów i pokazała nam gąsienice. Była 

taka malutka i zieloniutka jak listki. 

Nauczycielka po lekcji te nowe rośliny lub 

drobne zwierzęta. Czasami nawet odpytywała 

nas ze znajomości drzew. 

Po tej niezwykłej lekcji wszyscy opuścili 

boisko z uśmiechem na twarzy. To była 

najlepsza „lekcja pod słońcem”! 
Julia Kozłowska, kl. VI f 

 

To był najpiękniejszy dzień w szkole 

 Gdy wstałam z samego rana, na niebie 

świeciło już słońce. Wyszłam z domu i byłam 

mile zaskoczona, ponieważ w końcu było 

ciepło. 

Zaszłam do szkoły chwilę przez dzwonkiem. 

Zaraz przybiegła moja koleżanka  

i powiedziała, że wszyscy na mnie czekają. 

Zdziwiłam się, ponieważ nie 

wychodziliśmy do kina ani na 

wycieczkę. Pędem pobiegłam na 

górę pod salę języka polskiego, 

gdzie zobaczyłam uśmiechniętą 

panią polonistkę. 

-   Idziemy dziś na wycieczkę na 

bulwary-   powiedziała. 

Od razu się ucieszyłam. 

Ustawiliśmy się parami  

i wyruszyliśmy w umówione 

miejsce. Pogoda dopisywała i każdy cieszył 

się tak jak ja, ponieważ słychać było 

podśpiewywania. Po dojściu na miejsce, pani 

obwieściła że ma dla nas niespodziankę. 

Okazało się, że popłyniemy statkiem! 

Weszliśmy na pokład i usadowiliśmy się na 

swoich miejscach. Widoki były wspaniałe. 

Ptaki śpiewały nad naszymi głowami,  

a słońce przygrzewało. Płynęliśmy powoli,  

a ja obserwowałam rybki pływające w rzece. 

Co jakiś czas widać było rybaka z wędką. 

Byliśmy zawiezienie, że po chwili wycieczka 

dobiegła końca. Przespacerowaliśmy się po 

bulwarach i z ciężkimi sercami musieliśmy 

wracać do szkoły. 

 To był najpiękniejszy dzień w szkole. 

Mam nadzieję, że kiedyś powtórzymy tę 

wspaniałą wycieczkę.  
Wiktoria Małachowska, kl. VI f 

 

Mój najwspanialszy dzień w szkole 

 Było to ósmego czerwca  

w poniedziałek. Po gorącym weekendzie 
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wstałam wcześnie rano, zwlokłam się z łóżka 

i przetarłam oczy. Wtedy zobaczyłem moją 

mamę trzymającą dużą babeczkę ze świeczką 

w środku, która śpiewała: 

- Sto lat, sto lat niech żyje nam! A kto?! Asia! 

 Zdmuchnęłam świeczkę, ale wcześniej 

pomyślałam życzenie. Przytuliłam się do 

mamy i otworzyłam pięknie zapakowany 

prezent. Zobaczyłem mięciutki, różowy 

piórnik, o którym zawsze marzyłam. 

Sakiewka z przyborami szkolnymi była 

bardzo pojemna , z przodu miała wizerunek 

owieczki śpiącej na stosie poduszek. 

Spakowałam przecudny piórnik i mama 

zawiozła mnie do szkoły. 

 Szłam korytarzem na lekcję dumna jak 

paw, wiedząc, że za chwilę zostanę obsypana 

życzeniami urodzinowymi. Wchodząc do 

klasy już prawie słyszałem głośne „Sto lat”, 

ale okazało się to złudzeniem. Koleżanki 

tylko przywitały się ze mną, nawet najlepsza 

koleżanka Alicja nie wspomniała o moich 

urodzinach. Poczułam się dziwnie, ponieważ 

myślałam, że wszyscy o tym pamiętają. Na 

następnych lekcjach byłam smutna  

i przygnębiona. Nauczyciele to zauważyli. 

Mówiłam mi, że źle się czuję. Pani  

z matematyki chciała wysłać mnie do 

pielęgniarki, ale jakoś wybroniłam się.  

Lekcje dobiegły końca. Jak zwykle 

miałam wrócić do domu z Alicją. Dzisiaj 

wyjątkowo szybko opustoszała cała szatnia. 

Pochyliłam się, żeby wyjąć z półki moje 

granatowe sandałki. Podniosłam głowę  

i zauważyłam, że moja przyjaciółka 

rozpłynęła się w powietrzu. Mogła uciec, 

ponieważ nie chciała wrócić ze mną do domu. 

Bez przywiązując większej uwagi do odejścia 

koleżanki zmierzałam do wyjścia.  

Nagle zza zakrętu wyskoczyli 

uczniowie mojej klasy i zaczęli śpiewać sto 

lat. Dali mi prezent (książkę) i złożyli 

życzenia. Koledzy wytłumaczyli, że wszyscy 

szybko wyszli z szatni, żeby zrobić 

niespodziankę. Byłam zaskoczona, ale bardzo 

szczęśliwa. Myślałam, że wszyscy zapomnieli 

o moich urodzinach, a przyjaciele po prostu 

przygotowali dla mnie wielką niespodziankę. 

Podziękowałam całej klasie za życzenia  

i wzięłam prezent. Potem rozmawialiśmy 

jeszcze, a ja zaprosiłam wszystkich na 

podwieczorek u mnie w domu. Wyszliśmy 

razem ze szkoły i idąc rozmyślaliśmy o moich 

urodzinach. Nawet nie zauważyłam, kiedy 

byłam już pod swoim domkiem. Byłam 

wdzięczna przyjaciołom, że doprowadzili 

mnie pod samo mieszkanie. Kolejny raz 

podziękowałam za prezent o pożegnałam się 

ze wszystkimi.  

Szybko pobiegłam do mamy, aby 

powiedzieć jej o dzisiejszym zdarzeniu 

- Cześć mamusiu! 

- Już przyszłaś?! Witaj córeczko. 

- Mogę ci o czymś opowiedzieć?-  zapytałam. 

- Zamieniam się w słuch-  odpowiedziała 

mama. 

 Tak skończyła się historia o moim 

najwspanialszym dniu w szkole. Najpierw 

zapowiadał się on źle, ale potem okazało się, 

że może być naprawdę wspaniały. Sprawdziło 

się powiedzenie, że dobre to co się dobrze 

kończy. 
Joanna Krysiak, kl. VI f 

Noc Muzeów 

Jak co roku późną wiosną w wielu 

miastach Polski organizowana jest „Noc 

Muzeów”. W tym roku odbyło się to 17 maja. 

Mama postanowiła, że wybierzemy się na tę 

imprezę do stolicy Polski – Warszawy. Cały 

ranek poświęcony był planowaniu trasy 

zwiedzania. Pierwszym punktem naszej 

wycieczki było Muzeum Wojska Polskiego. 

Po przejściu przez bramę nagle naszym 

oczom ukazały się czołgi, samoloty, wozy 

opancerzone, a co ciekawe, do wszystkich 

było można wsiąść i poczuć się jak 

prawdziwy żołnierz lub pilot. Gdy weszliśmy 

do środka muzeum, zobaczyliśmy karabiny 

oraz umundurowanie żołnierzy z różnych 

epok. Według nas najciekawsze mundury 

były podczas Insurekcji Kościuszkowskiej. 

Następnie przeszliśmy do Muzeum 

Naukowego znajdującego się obok. Tam 

oglądaliśmy mnóstwo obrazów z różnych 

epok. Mieliśmy okazję podziwiać, chyba 

najbardziej znany w Polsce obraz, „Bitwa pod 

Grunwaldem”. Gdy tylko ukazał się naszym 

oczom, moja siostra powiedziała: 

- O, jaki obraz wielki, myślałam, że jest 

trochę mniejszy. Na to mój tata odpowiedział: 

- A czy wiedziałaś, że to obraz największej 

bitwy w historii średniowiecznej Europy, na 

którym umieszczono największą liczbę jej 

uczestników.  
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Następnym naszym celem były 

Królewskie Łazienki. Tam przy 

niepowtarzalnej atmosferze blasku świec 

zwiedziliśmy Pałac na Wodzie. Wieczór  

w tym cudownym miejscu dopełniał 

wyjątkowy koncert zorganizowany na Stawie 

Południowym. Na koniec naszej wycieczki 

pojechaliśmy do Pałacu Kultury i Nauki, 

gdzie weszliśmy na taras widokowy,  

z którego podziwialiśmy rozświetloną 

panoramę Warszawy. 

 Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale 

bardzo szczęśliwi. Mam nadzieję,  

że w przyszłym roku „Noc Muzeów” będzie 

równie ekscytująca i pouczająca. 
Jakub Kozak kl. VI f 

 

Zguba 
   Pewnego ciepłego, letniego dnia, gdy 

słońce mocno świeciło, Ania postanowiła 

wybrać się na spacer. 

  Przechadzając  się wśród zieleni, zapragnęła 

zrobić coś pożytecznego dla drugiej osoby. 

Na początku nie wiedziała jednak, w jaki 

sposób to uczynić. Chodząc po parku wśród 

alei, podziwiała piękno natury. Melodyjny 

śpiew ptaków i delikatny szum liści 

wprowadzały ją w radosny nastrój. Złociste 

promienie słoneczne rozświetlały piękne, 

kolorowe kwiatki. Cudowny zapach 

rozchodził się wzdłuż ścieżki, po której 

wędrowała. Nagle dostrzegła starszą panią, 

której wypadł portfel. Ania szybko udała się  

w jej kierunku. Po dotarciu na miejsce 

spostrzegła zgubę i błyskawicznie pobiegła za 

właścicielką. Dziewczynka z uśmiechem na 

twarzy oddala kobiecie  jej własność. Starsza 

pani z entuzjazmem odebrała swój portfel.  

Z ogromną wdzięcznością podziękowała Ani  

za tak dobry uczynek. Chwaląc dziewczynkę, 

sprawiła jej radość. Po chwili wyjęła  

z kieszeni tabliczkę czekolady i wręczyła ją  

Ani za dobry uczynek. 

  Dziewczynka po tym zdarzeniu uświadomiła  

sobie, że małymi rzeczami można sprawić 

radość. Po powrocie do domu stwierdziła, że 

„Nie każdego dnia można zrobić coś 

wielkiego, ale każdego dnia można zrobić coś 

dobrego”. 
                                     Julia Tombak kl. Va 

 

Niesamowita wycieczka  
Był piękny, majowy poranek. Jak 

zwykle mama obudziła mnie z cudownego 

snu. 

-   Czas do szkoły! – wykrzyknęła, po czym 

spojrzała na mnie. – Dlaczego masz taką 

minię ? 

Przecież dziś jedziesz na wycieczkę klasową  

do Olszyn! 

No przecież! Jak mogłam zapomnieć ? Długo 

wyczekiwany wyjazd w końcu naszedł. 

Bardzo się ucieszyłam, ale i tak nie chciało mi 

się wychodzić z ciepłego łóżka. 

           Po kilku minutach nareszcie udało mi 

się wyplątać z pościeli, więc zeszłam na dół.  

Zjadłam śniadanie, ubrałam się i pojechałam 

do szkoły. Nie mogłam doczekać się 

wycieczki. Kilka razy byłam w Olszynach, 

ale to mi nie przeszkadzało.  Najważniejsze, 

żeby pojechać z klasą i dobrze się bawić.  

             Autokar czekał już przed szkołą. 

Zebraliśmy się przed wejściem, aby 

nauczycielka policzyła, czy wszyscy już 

przyszli. Nikogo nie brakowało, więc 

wsiedliśmy do pojazdu. Po chwili każdy miał 

już swoje miejsce. Wiedziałam, że jazda nie 

potrwa długo. Usiadłam wygodnie  

i czekałam, aż dotrzemy na miejsce.  

              Wreszcie dojechaliśmy. Pierwszą 

atrakcją była wspinaczka na sztucznej ścianie, 

a później przechodziliśmy przez tor 

przeszkód. Trochę się bałam, gdy 

zczołgaliśmy się pod drutem kolczastym,  ale 

potem stwierdziłam, że było to ekscytujące. 

Czułam się jak żołnierz . 

             Następnie udaliśmy się na małe 

boisko do piłki nożnej.  Graliśmy tam  

w nietypowy sposób, ponieważ musieliśmy 

trzymać się sznurków i zostać na swoich 

pozycjach do końca meczu. To były wielkie 
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piłkarzyki! Bardzo mi się tam spodobało. 

            Kolejną atrakcją okazało się turlanie 

dużej kuli sferycznej, z której kilka osób 

wypadło, łącznie ze mną. Wszyscy się z tego 

śmialiśmy!  

 Na koniec mieliśmy za zadanie 

przejść po linie nad strumykiem, który był 

wystarczająco głęboki, by nic się nam nie 

stało. Ucieszyliśmy się. Dla utrudnienia, dwie 

osoby musiały iść po linii jednocześnie. 

Stawiałam stopy bardzo ostrożnie , ale i tak 

kilka razy wpadłam do wody. Niesamowite 

uczucie!  

            Bardzo podobało mi się na wycieczce. 

Mam nadzieję, że kiedyś pojedziemy jeszcze  

raz i będziemy bawić się  równie dobrze.  
Gabriela Plona, kl. VIf 

 
                                            

 

 
 

5. Limeryki i inne wierszyki 

 
Kara Syzyfa 

Syzyf bardzo był zuchwały, 

Lecz bogowie go kochali, 

Wreszcie już przelała się miarka, 

Zeus postanowił ukarać śmiałka, 

Kazał mu toczyć pod górę głaz, 

Który mu spadał cały czas, 

Więc posłuchaj przyjacielu, 

Nie oszukuj ludzi wielu. 
Natalia Konopka, kl. V b 

 

 

Żyła pani w Ostrołęce,  

Która miała malutkie ręce. 

Poszła do szkoły 

I stratowały ją bawoły. 

Potem w Ostrołęce żyła w udręce. 

 

Żyła dziewczynka w Poznaniu, 

Która była w wielkim poszanowaniu. 

Zawsze była kulturalna, 

Lecz często niemoralna.  

Na koniec zamieszkała w pustym 

mieszkaniu. 
Karolina Wójcik kl. V f 

 

 

Pewna pani z Augustowa 

Bardzo chciała być wystrzałowa. 

Założyła długą suknię 

I wyglądała jak w płótnie. 

Taka wystrzałowa była pani z Augustowa 
Joanna Krysiak kl. VI f 

 

 

Wiosna 

Nadszedł wreszcie na to czas, 

żeby zima poszła w las. 

Teraz przyjdzie do nas wiosna 

taka piękna i radosna. 

  

Jaskółki z ciepłych krajów przyleciały, 

pewnie polskiej wiosny chciały. 

Wyrosły już przebiśniegi, krokusy, 

żonkile. 

Ptaszki zaczną ćwierkać za chwilę. 

  

Myślimy o tobie cały czas! 

Wiosno, wiosno przyjdź już do nas! 

W pięknej sukni z kwiatów bzu 

i wyglądaj jak ze snu! 
Monika Szajner, kl. VI a 
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Radosna wiosna 

Wreszcie koniec zimy! 

Ogromny klucz gęsi widzimy, 

Jasne promienie słońca mocniej 

przygrzewają, 

Radosne ptaki na drzewach głosami grają. 

Białe przebiśniegi tańczyć zaczynają, 

Gdy małe, niebieskie krokusy niegrzecznie 

rozrabiają. 

 

Już za chwilę przybędzie wiosna 

Ciepła, promienna, radosna. 

Widać ją gołym okiem 

Jak zmierza do nas żwawym krokiem. 

Idzie uradowana przez łąki 

I robi wielkie, wiosenne porządki. 
                                 Julia Popkowska, kl. VI a 

 

*** 

Dzieci cieszą się, biegają 

i podwórka zalegają, 

Bo już przyszła piękna wiosna 

Kolorowa i radosna. 

 

Trawy nam zazieleniła, 

Barwą kwiaty upiększyła. 

Wiatr powiewa ciepłą nutką 

Jest przyjemnie i milutko. 

 

Słońce śmieje się z wysoka, 

Ptaszek fruwa przy obłokach. 

Śpiewa, ćwierka tak radośnie 

Dobrze, dobrze jest przy wiośnie. 

 

Żabki w wodzie też kumkają, 

Że nareszcie wiosnę mają 

Wszyscy śmieją się dokoła 

Mamy wiosnę, wiosna woła!   
                        Sebastian Łuba, kl. VI a 

 

Wiosna 

Moja wiosna jest jak sosna. 

Ciepła, miła i radosna. 

Trawa szybko będzie rosła,  

tak wygląda moja wiosna. 

Kwiatki, bratki i stokrotki  

nazbieram dla Dorotki. 

 

Sanki odkładam już, 

bo wiosna tuż tuż. 

Wiosna, kwiaty śliczne.  

W lesie krokusy liczne. 

Trawa niby szczotka,  

A w ogródku zakwitła biała stokrotka.  
                      Adam Gosk, kl. VI a 

 

Słowiczek 

Idę przez pole, idę przez łąkę, 

Widzę w oddali kwitnącą jabłonkę. 

Na niej usiadł niewielki ptaszek, 

Który nazywa się słowiczek. 

 

Uniósł się w górę i odleciał w las, 

Zostawił po sobie tylko gałązkę rozhuśtaną 

I wiosnę swoim śpiewem oczarowaną. 

Czy odwiedzisz słowiczku jeszcze nas? 
  Adrian Dardziński, kl. VI d 

 

Nadchodzi wiosna 

Zima odchodzi w szarości spowita, 

Nieśmiałym krokiem przedwiośnie wita. 

Czy to liść trawy, czy pąk na drzewie, 

Wszyscy już marzą o zieleni wylewie. 
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Do życia budzi się wszystko zaspane, 

Krzykiem żurawia, gęsi gęganiem. 

Bocian, co z ciepłych krajów przybywa, 

Klekotem wszystkich na nogi zrywa. 

 

Każdy się rusza, każdy się krząta, 

Ptaki ćwierkają, zające w pląsach. 

W dzień wszyscy mocno są w słońce 

wpatrzeni, 

Już chyba przyszła... Bo się zieleni. 
                         Zuzanna Poślad, kl. VI d 

                    *** 

Wiosna właśnie wstała 

I skowronka na polu ujrzała.  

Kwitną kwiaty, kwitną drzewa 

Słońce już wszystko rozgrzewa. 

 

Wiosna jest piękna i radosna.  

Rolnicy sieją zboże, wyrastają prosa. 

Słońce coraz wyżej wstaje. 

Piękny dzień nam nastaje. 

 

Wiosna na wszystko ma wpływ duży,  

Co przyrodzie bardzo służy. 

Skopać trzeba wszystkie grządki,  

Bo, jak w domu, warto zrobić gruntowne 

porządki.  

 

Słonko świeci, ptaki śpiewają. 

Bawią się dzieci i motyle latają. 

Wiosna wszystko to trzyma w kupie 

I tylko sobie myśli: „Czy ja to kupię?” 
               Konrad Nawrotek, kl. VI d 

 
 

Wiosna 

Ptaszki do nas przyleciały, 

Swoim śpiewem obudziły las cały. 

I tak śpiewają radośnie, 

Nucąc piosenki o wiośnie. 

 

Słoneczko do nas puszcza oczko, 

Uciekając kłębiącym się obłoczkom. 

Zaraz deszczyk wiosenny ziemię zrosi, 

Aby kwiatki urosły w ogródku Zosi. 

 

Na stodole uśmiechnięty bocian siedzi, 

I mości sobie gniazdo z sieci. 

Zaraz będzie w nim gromadka dzieci, 

O których pięknie będą pisać poeci. 

 

Zrzućmy kurtki, płaszcze i berety, 

Wreszcie zima odchodzi! Niestety? 

Wyciągnijmy rowery i rolki, 

I mknijmy jak strzały, by zobaczyć 

skowronki. 

 

Nawet moja psinka, 

Która ma na imię Tinka, 

Jak zajączek po ogrodzie skacze, 

Oj, ty mój malutki skrzacie. 

Tak się cieszy z wiosny, 

Mój skoczek radosny. 
                          Monika Brzeczko, kl. VI d 

 

Powitanie wiosny 

Taki jak puch lekki śnieg już znikł, 

świeże, deszczowe wieczory wróciły, 

a z nimi ptaków radosne „ćwir” 

i dzikie gęsi z daleka przybyły. 

 

Przebiśnieg biały, co wiosnę nam 

przyniósł,  

w zmęczonej trawie rozkwita. 

Tuż przy nim stokrotka się wychyla: 

„Czy to już wiosna?” – pyta. 

 

W wiosennym słońcu drzewa 

puszczają pąków tysiące. 

i mnóstwo ptaków już śpiewa 

dla Pani Wiosny na łące. 
                          Sandra Cichoń, kl. VI d 


