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Powiatowy Konkurs Literacki 
„Piszę książkę” 

 

Każdy uczeń szkoły podstawowej ma okazję spróbować swych sił  
 w tym konkursie . tu nie ma żadnych warunków wstępnych  

–  potrzebna jest tylko wyobraźnia i chęć do pisania.  

Z szansy zaprezentowania swojego talentu   
 w ciągu dwóch dekad skorzystało  ponad 1200 uczniów.  

Wszyscy bez wyjątku kreatywni, utalentowani i żądni sławy.  

Poznajcie laureatów tegorocznej edycji …  
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I   k at egori a  k l.  III  –  I V  

 

I  miejsc e  

Magdal ena B ar bar a Wo lińska k l.  I V  
„Ciek awsk a śwink a …”  

Szko ła Pods t awow a w  Masz ewie  Duży m  

 

II  miejsc e   

Bartosz  Kryc z ał ło k l.  I II  
 „ Pies  najl epszy  jes t ”   

Szko ła Pods t awow a  nr  22 w  Płocku  

 

III  miejsc e  

Jury  nie  przyzn ało n agrody  

 

Wyróżnieni e  

Prz emys ł aw Mich alski kl.  I V  
 „ Sk arb O limpii”   

Szko ła Pods t awow a  w  Bielsku  

 

Jan Myć k l.  III  
„Przygody mał ego Vik inga”  

Kato lick a Szko ł a Pods tawow a w Pło cku  
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II  katego ria kl.  V  –  VI  

 

I  miejsc e  

Pol a K rawi ec  kl.  V  
„Wnu czk a B aby  J agi”  

 Szko ł a Podst awow a  w Bodz anowie  
 

II  Mi ejsc e  

Dominika Kajkowsk a kl.  VI  
„Mari a i  t ajemnic a w si  Rozdro ż e”  

Szko ła Pods t awow a w  St aryc h Probos zcz ewic ach  
 

III  Mi ejsc e  

Cami la B l anco Lewick a k l.  V  
„Kwiat Magnolii”  

Szko ła Pods t awow a nr  22 w  Płocku  
 

Wyróżnieni e  

Lili an a Ost rowsk a kl.  V  
„B liźni aczki ”  

Szko ła Pods t awow a nr  22 w  Płocku  

 

nagrod a Stow arzysz en ia T r akt  

Juli a wikto rowska kl.  VII  
„Świ at ukry ty  w  kad r ach”  

Szko ła Pods t awow a w  l iszynie  
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III  Katego ria kl.  VII  –  VIII  
 

I  miejsc e  

Jakub  Wi eczo rkowski kl.  VIII  
„D e Profundis  c l amav i”  

Szko ła Pods t awow a nr  22 w  Płocku  
 

II  miej sc e  
oraz n agrod a Ksi ążni cy  Płocki ej  

Szy mon Or łowski kl.  VII  
„Smoc ze  wrot a”  

Szko ła Pods t awow a nr  5  w Pło cku  
 

III  miejsc e  

Hann a Ko zicińska kl.  VIII  
„Two ja Laur a”  

Szko ła Pods t awow a nr  23  w Pło cku  
 

Wyróżnieni e  

Mich ał  Mal ewski kl.  VIII  
„drog a do  domu”  

Szko ła Pods t awow a nr  22 w  Płocku  

Alic ja Ro manowska kl .  VIII  
„t aj emnic a t urkusow ego krys zt ał u”  

Szko ła Pods t awow a nr  22 w  Płocku  

Aniel a Kowalc zyk k l.  VIII  
„wyst ąp”  

Szko ła Pods t awow a nr  3  w Płocku  
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Na kolejnych stronach Możecie Przeczytać fragmenty nagrodzonych prac  
Magdal ena B ar bar a Wo lińska „Ci ekawsk a św inka  i  s tr ażnicy  snów ”  
SP  w Masz ewie  Du żym -   I  miejsc e w k atego rii  kl.  III  –  I V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po tym jak zamieniłam się w świnkę, zaczęło mi się to 
podobać. […] 
Po chwili oswoiłam się z tym, jak widzę świat, ale nogi nie 
chciały współpracować. Minęło trochę czasu i się 
przyzwyczaiłam. Zrozumiałam jak działa moje obecne ciało, 
rozejrzałam się dookoła, byłam w miasteczku świnek. 
- Czemu nie zwracają na mnie uwagi? - pomyślałam, jednak 
zaraz przypomniałam sobie, że dla nich jestem zupełnie 
zwyczajna, bo wyglądam jak one. Zastanawiało mnie jedno, 
gdzie jest Chips? W tym momencie zza rogu wyskoczyła 
znajoma świnka. Chips goniły dwa ogromne wilki. 
Natychmiast pobiegłam za nią, ponieważ mogłam się od niej 
czegoś dowiedzieć. Gonitwa trwała krótko, bo Chips 
wskoczyła do lasu. Wilki zawahały się i zatrzymały się na jego 
skraju. 

Chips podała mi kopytko, zupełnie jakby chciała się ze mną przywitać. Kiedy już się przywitałyśmy 
jeden z wilków powiedział: 
- Mam nadzieję, że wiesz co robisz wchodząc do tego lasu. 
- Wiem bardzo dobrze! - powiedziała Chpis. [...] 
Ruszyła w głąb lasu. Po chwili, gdy wilki zostały daleko w tyle, powiedziała: 
- No to co, odezwiesz się? Bardzo jesteś cicha... Pewnie to dlatego, że nie rozumiesz co się 
dzieje? 
- Tak, odkąd jestem tutaj wszystko straciło sens. Kim są te wilki? - spytałam strapiona. 
- O, czyli jednak mówisz! - ucieszyła się – Dobrze, do rzeczy… Wilki są jednymi z mniejszych 
wrogów świata snów. To znaczy są jednymi z koszmarów. 
- Koszmarów? - powtórzyłam. 
- Tak nazywamy wrogów świata snów, jak na przykład... - zamyśliła się – O, wiem, na przykład 
Tenebris, jest on bogiem ciemności. Wilki mają na imię Chall i Hall, różnią się tylko ortografią. 
- Czyli istnieją jacyś wrogowie świata snów i są podzieleni na silniejszych i słabszych? 
- Dokładnie – powiedziała Chips z uśmiechem na twarzy. […] 
Zobaczyłam wielkiego wilka i przystanęłam. Biegnąca za mną Chips uderzyła o mnie głową. 
Spojrzała w górę i zamarła. 
- Kto to? - zapytałam szeptem, jednak w odpowiedzi usłyszałam jedynie gorączkowe chrumkanie 
oddalające się coraz bardziej. Wilk wyglądał jak bezdomny, a zarazem fan rocka. Miał podartą 
czerwono-czarną kurtkę, czarne pasemka w sierści i na irokezie. Na jego pysku leżały różowe 
okulary w kształcie ognia. Chciał mnie złapać zębami, ale odskoczyłam w bok. Szukałam 
wzrokiem Chips, lecz jej nie znalazłam. Pobiegłam w przypadkowym kierunku. W pewnym 
momencie ziemia zarwała się pod moimi nogami i wpadłam do dołu... 
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Pol a K rawi ec  „Wnuc zk a B aby  J agi”  
 SP  w  Bod zanowi e -  I  miejsce w  k at egorii  k l.  V –  Vi  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia, którą chcę wam opowiedzieć, zdarzyła się bardzo 
dawno temu, kiedy Lato zbliżało się ku końcowi, aby oddać świat w 
ręce swojej siostry – Jesieni. Byłam wtedy małą dziewczynką, która 
po jesiennej równonocy skończy trzynaście lat. W naszej wiosce 
hucznie świętowano trzynaste urodziny córek, ponieważ od tej pory 
pilnie uczyły się, aby w przyszłości stać się wspaniałymi 
gospodyniami. Każda z dziewcząt we wsi nie mogła się doczekać 
tego momentu i ciągle tylko o tym rozmawiały między sobą. 
Wszystkie, tylko nie ja. Kochałam swój dom, moich rodziców  
i rodzeństwo całym sercem, lubiłam pomagać mamie przy wypieku 
chleba, ubijaniu masła, czy sprzątaniu, ale nie potrafiłam wyobrazić 
sobie siebie w przyszłości jako gospodynię! 

Już bardziej wolałabym pomagać tacie i braciom w gospodarstwie, czy w zagrodzie przy 
zwierzętach. Wymykałam się po cichu i biegłam na pola, gdzie zbierali zboże, od zapachu którego 
aż kręciło mi się w głowie. 
- Zojka! – krzyczał mój ojciec. – Co ty tutaj robisz niesforna dziewczyno?! Wracaj do domu i lepiej 
pomóż matce szykować kolację, a nie plączesz się pod nogami! 
- Tato, pozwól mi choć przez chwilę zostać i potańczyć z tymi złotymi pannami wśród snopów – 
prosiłam. 
- Co ty znów wymyślasz?! – ojciec zawsze denerwował się już nie na żarty, kiedy tak mówiłam 
 i wtedy milkłam. 

Nie rozumiałam, dlaczego tak się złościł, ani dlaczego wszyscy na polu patrzą na mnie  
z takim zdziwieniem, a złote panny ze smutkiem. Wracałam do domu zła i zatroskana.[…] 

 Czas jesiennej równonocy to wielkie święto. Wszyscy przygotowują się do jego obchodów. 
Tej nocy rozpalane są ogromne ogniska, wokół których tańczymy, jemy, pijemy i wróżymy na 
kolejny dobry rok. Dziękujemy za obfite plony, bo w naszej wsi nigdy nie było nieurodzaju. 
Każdego roku oczekuję tego czasu z wielką niecierpliwością i radością. Tańcząc wokół ognia, 
zawsze czułam się wolna i przepełniona ogromną energią. Nawet nie przypuszczałam, że tak 
odmieni moje życie.[…] 

Na granicy wsi i lasu zebrali się już wszyscy mieszkańcy. Wielkie stosy były przygotowane, 
a stoły uginały się od jedzenia i picia. Odświętnie ubrani, z radością czekali, aż zapłonie ogień.  
I chociaż moje serce było pełne radości, to jednak cały czas myślałam o tym, że kończę trzynaście 
lat i o swojej przyszłości. Póki co odsunęłam swoje smutki na bok, bo w górę wystrzeliły pierwsze 
płomienie. […] 

Nagle zauważyłam postać stojącą na skraju lasu. Nie był to nikt z naszych. Skryła się  
w cieniu tak, że nie widziałam twarzy, ale czułam bijącą od niej nieznaną mi dotąd potęgę.  
W mojej głowie rozległ się głos:  
- Witaj dziecko. 

Poczułam, że energia, która mnie wypełnia, zaczyna pulsować, rozlewać się po moim ciele 
i wydostaje się na zewnątrz białym światłem. Zupełnie nad tym nie panowałam. Zaczęła mnie całą 
pochłaniać. 
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Jakub  Wi eczo rkowski „D e Profundis  c l amav i”  
SP  nr 22 w Płocku  - I  miejsce  w k atego rii  k l.  VII  -  VIII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtem ktoś szarpnął mnie za rękę i wyrwał z kręgu tańczących. 
To była mama: 
- Natychmiast wracamy do domu! Wszyscy się na ciebie patrzą! – zawołała do mnie, a ja 
poczułam, że z powrotem wracam do siebie. Nie było już we mnie światła i zauważyłam, że postać 
zniknęła w głębinach lasu. 
Gdy tylko zdążyliśmy wrócić, do domu wbiegł tata i wszyscy bracia. Mama spojrzała na ojca, 
później na mnie, a on tylko odrzekł: 
- A jednak. 
Wtem, odczułam delikatne pulsowanie na szyi, jakby była to odrobina światła, która tam została. 
Mama odchyliła moje włosy. 
- Znak – powiedziała cicho, a w jej głosie można było usłyszeć troskę, ale i dumę. 
- Znak – odpowiedział ojciec zrezygnowany. 

To był 31 lipca 1944 roku. W pewnym mieszkaniu na Żoliborzu 
przez zasłony zrobione ze znalezionych ubrań, przebijały się promienie 
słońca. Lekko muskały brązową pościel łóżka, w przyjemny sposób 
tworząc ciepło, jakby z palców troskliwej matki. Piotrka wybudziły wesołe 
odgłosy przechodniów pod kamienicą. Zanim wstał, przysłuchiwał się 
różnym głosom wyłaniając się z gwaru. […] 
Piotrek wyszedł na ulicę. Podszedł do blondyna w skórzanej kurtce,  
ze stenem. 
- Co się dzieje? -  spytał. 
- Powstajemy - uśmiechnął się chłopak. 
 

Następnego dnia Piotrek wstał wcześnie. Na ulicy słychać było rumor. Gdy spojrzał przez 
okno zauważył, że grupa ludzi układa krzesła, wyrywa bruk z ulicy i stawia dziwny mur. Od razu 
wyszedł do nich i spostrzegł swojego ojca. Podszedł do niego i spytał: 
- Tato, co tu się dzieje? 
- Budujemy barykadę, przynieś jakieś krzesła z domu i ten stary stół ze strychu. […] 

Tak mijały kolejne dni powstania na Żoliborzu, gdyż Niemcy postanowili skupić się na 
Starówce i Śródmieściu oraz na innych częściach miasta. Sami mieszkańcy chcieli wykonać 
kontrofensywę, ale żaden oddział nie otrzymał takiego rozkazu i wszyscy czekali na jakąkolwiek 
decyzję. […] 
Trwało to przez kilka tygodni. Wreszcie nadszedł ten dzień. Z „góry” przyszła łączniczka, która 
trzymała rozkaz o natarciu na Dworzec Gdański. Miało się to odbyć nocą między 20 a 21 sierpnia. 
[…] 

Wszyscy szykowali się do szturmu i po jakimś czasie rozdzielili się na grupy, które zaczęły 
się skradać po ulicach. Piotrek poszedł za jedną z nich, oczywiście tą ze swoją siostrą. Ukrył się  
w jednej ze zniszczonych kamienic i stamtąd obserwował okolicę. 



    SZATNIA NR 33/2022 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szy mon Or łowski „Smocze  wro ta”  
SP  nr 5  w  Płock u - II  miejsc e w  k at.  k l.  VII  –  VIII   
oraz n agrod a Ksi ążni cy  Płocki ej  

 

 

 

 

Przed polem wszyscy zebrali się w „formację”, polegającą na tym, że ci z karabinami ustawili się 
z przodu, a reszta biegła za nimi. W końcu dowódca gwizdnął, a reszta ruszyła przed siebie. Nagle 
rozbłysło światło. To flara rozjaśniła niebo. Na ten blask zaczął się ostrzał. Ze stanowisk jakby 
promieniem amunicja raziła po kolei każdą stronę szyku, kula za kulą, tworząc przerywaną linię, 
a z karabinów, jak gdyby z piekielnego gejzera, przy akompaniamencie huku buchały co chwila 
ogniste opary. Gdy Piotrek się przyjrzał, zrozumiał: "Pociąg” i zamarł. Co chwila któryś  
z powstańców padał, a kolejny próbował wyrwać z jego zastygłych rąk  broń i biec dalej. Ci, którzy 
dostali w nogi, czy brzuch, krzyczeli jeszcze z dołu, a sanitariuszki próbowały się do nich dostać, 
ale tłum już ich deptał, dlatego biegły dalej. Proces się powtarzał. Na polu raz po raz ziemia 
unosiła się w powietrze, tworząc nowe leje, a podłoże wydawało się trząść pod wpływem ostrzału. 
Jedni krzyczeli na górze, że muszą biec, drudzy odpowiadali im z dołu lamentem. Nie było słychać 
płaczu, karabiny wszystko zagłuszały, a je z kolei tłumił huk wystrzału pociągu. Znowu blask,  
to kolejna flara została wystrzelona, a w środek na wpół żywego tłumu wystrzelono pocisk. Leciał 
przez chwilę, a następnie stworzył jakby kulę ognia, od której większość odleciała na boki.  
To boczne działa pociągu. Jeszcze niektórzy próbowali się czołgać, ale dosięgały ich pojedyncze 
kule. Całowali ziemię czarną od nocy, a szkarłatną od krwi. Kilku próbowało wyczołgać się z pola, 
ale stopowała ich góra ciał, a na ich pokonanie brakowało już sił, które przez zabłocone rany 
uciekały z ciała wraz z duszą. Wszystko trwało kilka minut, przeraźliwie się przedłużających. 
Pojedyncze osoby wyszły z placu, a następnie w szale biegły z przeraźliwym krzykiem na ściany, 
by ostatecznie o nie uderzyć i po raz ostatni upaść. […] 

Po pierwszym ostrzale na pole wkroczyły postacie, które wydawały się mieć wilcze pyski, 
a oczy świecące śnieżną bielą. To podpalacze. Wyrzucali strumień ognia, początkowo zwarty,  
a następnie zmieniający się na spadające w dół poszczególne linie, jakby piekielne języki smagały 
błoto młodych ciał. Oczy ich wtedy pałały czerwoną nienawiścią, pochodzącą z blasku płomieni. 
Tym strumieniem, jak batem, strugi objęły całe pole, które zaczęło się wić, potem krzyczeć 
wieloma głosami agonii. Powstało morze ognia, falujące, niestabilne i wrzeszczące już jednym 
głosem tych, którzy nie zostali obdarowani szybkim pożegnaniem. 

Na wszystko patrzył Księżyc, milczący świadek, który nie opowie, co się wydarzyło.  Przez 
miliony lat uodpornił się na widok człowieka mordującego człowieka i narodu miażdżącego naród. 
Zamarł, krążąc jedynie wokół płonącej ogniem wojny planety. 
 
 

[…] Po chwili, gdy wzrok Jamesa przyzwyczaił się do mroku, 
zorientował się, że znalazł się w wielkiej grocie. Może to była sala 
tronowa? Stało tam dziesięć kolumn, po pięć w dwóch rzędach.  
Na każdej z nich błyskała wielka pochodnia z niebieskim ogniem, 
który oświetlał większość pomieszczenia. Na suficie można było 
dostrzec wielkie stalaktyty zwisające jak sople lodu zimą. Jaskinia 
miała z dziesięć metrów wysokości. Potężne, żelazne drzwi broniły 
wejścia do niej. 
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Od nich przez całą długość rozciągał się ciemnokrwisty dywan prowadzący do złotego tronu na 
kamiennym podium, na którym zasiadała jakaś tajemnicza postać z wielkim płaszczem na ciele 
oraz dużym berłem z przeogromnym brylantem na czubku. Nagle drzwi się otworzyły i ktoś wbiegł 
do środka. James nie mógł go normalnie zobaczyć, osoby w sali tronowej były dla niego ledwie 
mgłą, lecz całe pomieszczenie widział doskonale. 
- Posłańcu, czemuż zakłócasz mój spokój? 
- Mój panie, wybacz mi, że przerywam twój spoczynek - posłaniec dyszał jak pies po porządnym 
bieganiu. - To sprawa najwyższej wagi. 
- Oby, bo wiesz, co się z tobą stanie. 
Kiedy wypowiedział te słowa, berło ochoczo zaświeciło. 
- Tak, wiem, królu. Ale to, tto, tto… - ciągle jąkał się ze strachu. 
- No powiedz, wreszcie!!! 
- To WROTA! Otworzyły się. Ktoś po drugiej stronie je uaktywnił. 
- Co!? Kiedy?! 
-Wczoraj, o najwspanialszy. Wczoraj w nocy grupka łowców zobaczyła krąg światła  
w Kamiennych Górach. 
- Wyślij watahę, powiedz im, żeby się tym zajęli. Mają mi przynieść klucz, żywy i cały w kawałkach. 
Zrozumiałeś? 
- Tak, najjaśniejszy. 
Posłaniec wybiegł, jak błyskawica. Król został sam w pomieszczeniu. Zsiadł z tronu i zaczął 
chodzić w kółko. 
- Nareszcie! Marzenie mojego ojca się spełni, wrota są aktywne. Nic nie stoi na przeszkodzie. 
Zemsta będzie słodka. Nareszcie ludzka rasa upadnie! 
 Nagle sceneria przed oczami Jamesa się zmieniła: teraz tuż przed nim biegł posłaniec, 
znalazł się na rynku, od którego odchodziły kamienne ulice, a nad nimi wisiało niebo – brązowe, 
jakby zardzewiałe. Wszędzie było pełno różnych postaci – małych, dużych, roiło się od sklepów, 
straganów i skrzyń z jedzeniem oraz klatek z dzikimi zwierzętami. Po chwili przed nimi stanęła 
karczma z napisem „Tłuste Jadło”. Kiedy weszli do środka, wnętrze wyglądało, no cóż, nie można 
było powiedzieć, że ładnie. Nie była to babcina kuchnia, wręcz przeciwnie, w środku śmiali się, pili, 
siłowali się na ręce jacyś mężczyźni. […] Budynek cuchnął jak toaleta po wyjściu wujka, który 
wcześniej zjadł grochówkę. Włosy w nosie mogłyby się spalić przy tym smrodzie. Kiedy posłaniec 
przechodził przez tłum mięśniaków, jeden z nich wstał i stanął na jego drodze. 
- Co tu robi taki skrzat jak ty, mięczaku? 
- Ja, ja, ja przynoszę wiadomość. 
- Ach, tak? My tutaj nie wzywaliśmy listonosza. 
- Nie macie wyjścia, już przyszedłem. 
Mięśniak wypuścił parę z nosa, co Jamesowi wydawało się nawet fajne. Chwycił łapą posłańca  
i przybił go do ściany. 
- No to powiedz, przyjemniaczku, cóż nam za liścik przyniosłeś, odpakujemy go – w jego głosie 
słychać było chęć przylania komuś po twarzy. Sięgnął do pasa i wyciągnął półmetrowy sztylet. 
- Przynoszę wiadomość od króla Magmara do generała Araga. Proszę, nie rób mi krzywdy. 
W sali zapanowała gwałtowna cisza, wszyscy odwrócili się, patrząc na koniec pomieszczenia.  
Z najdalszego kąta, tam, gdzie było najciemniej, rozległ się głos. 
- A cóż to za wiadomość, niby do mnie? 
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Wyłonił się z cienia i podszedł do posłańca, od którego był dwa razy większy. Zgromadzeni 
patrzyli na niego z nutką strachu. 
- Ma generał wyruszyć z watahą do Kamiennych Gór. 
Generał zaczął głośno się śmiać jakby usłyszał dobry dowcip. 
- Ma generał rozkaz znaleźć człowieka, który otworzył „Wrota”. 
Generał stanął jak wryty. 
- Chodzi o te „Wrota”? 
- Tak, i o to, byś znalazł i sprowadził człowieka, który je uaktywnił. Żywego w kawałkach. 
Po budynku przebiegło echo pytań: „Wrota są aktywne? Ludzie tu? Znowu?”. 
 
 

 

Kiedy byłem mały, miałem starszą siostrę, która prawie nigdy się nie uśmiechała. Była dla 
mnie siostrą, która zawsze była smutna. Nigdzie nie wychodziła. – Lubię być sama – mówiła.  
Gdy wracała ze szkoły, od razu szła do pokoju i zamykała drzwi na klucz. Nie wychodziła nawet 
na posiłki, które rodzice zostawiali pod jej drzwiami. […]  
 Kilka dni później wróciłem z przedszkola i z niecierpliwością czekałem, żeby pokazać jej 
pracę, którą dla niej zrobiłem. Wycinanki, naklejanki i takie tam… Ale ona nie wróciła. Kiedy 
zapytałem moją mamę, dlaczego moja siostra nie wróciła, ze łzami w oczach powiedziała, że 
wyjechała na bardzo długie wakacje. Wakacje od smutku. […] 
 To nieprawda, że jej nie ma. Właśnie, że jest. Na tej drodze, która skręca w prawo.  
W tym księżycu, który schował się w gałęziach. Na tym krześle, które samotnie stoi pod murkiem. 
W tym zachodzącym słońcu. Jest. Na każdej zrobionej przez siebie fotografii. Oglądam je często.  
I chociaż wiem, że ona jest po drugiej stronie tego, co widzę ja, patrzę jej oczami. Na to niebo, 
ten księżyc, to krzesło, ten dom.  
W szybie jednego z takich domów na fotografii zobaczyłem ją. Aparat zasłaniał jej twarz. Miała na 
sobie różową sukienkę. Lubię myśleć, że się uśmiechała. 

Tu szukaj relacji z naszej imprezy: www.sp22.pl 

http://www.sp22.pl/
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