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Skrzynia pełna skarbów

Maja Majewska, SP nr 20 w Płocku
I miejsce w kat. klas III-V
Lato zaczęło się całkiem niewinnie, swój przyjazd zapowiedziała
moja kuzynka z Kanady Izabella. Długo jej nie widziałam, dlatego bardzo
czekałam na to spotkanie. Nasi rodzice zaproponowali zwiedzanie
zabytków mojego miasta Płocka oraz wyjazd do Warszawy. Ja czekałam
na czas kiedy będę mogła powiedzieć jej o ciekawych miejscach
w mojej małej ojczyźnie.
Najbardziej zapamiętałam dzień, który spędziłyśmy razem w
niewielkim domu należącym od lat do naszej rodziny. Jest to dom
o drewnianej konstrukcji, wybudowany w 1938 roku, w którym mieszkała
moja prababcia Marianna, a obecnie mieszkają moi dziadkowie –
babcia Ewa i dziadek Grzegorz. Ten dom pamięta czasy, kiedy
Borowiczki nie były jedną z dzielnic Płocka, ale niezależną
miejscowością.
Dla mnie to wyjątkowe miejsce. Gdy o nim myślę, na moich ustach
pojawia się uśmiech, a w sercu robi się jakoś dobrze. W domu tym
urodziło się wiele pokoleń ludzi związanych z Borowiczkami.
Tego dnia dziadków nie było w domu, a strasznie zaczęło nam się
nudzić. Wtedy Izabela wpadła na pomysł zabawy w chowanego.
Dobrze znałam dom moich dziadków, jednak nigdy nie zaglądałam na
jego strych. Sama chyba bałabym się tam wejść, weszłam jednak w
poszukiwaniu kuzynki. Było tam strasznie dużo kurzu, pełno starych
pamiątek, książek, gazet. Na końcu strychu, przy ścianie pod starym
kocem i wielkim kapeluszem babci naszym oczom ukazała się skrzynia.
Szybko zakończyłyśmy naszą zabawę, bo obie wiedziałyśmy co może się
w niej kryć – może jakaś niesamowita tajemnica, mapa skarbów albo
sam skarb. Licytowałyśmy się, która z nas pierwsza otworzy skrzynię.
Po chwili padło na mojego gościa.
Okazało się, że w skrzyni są stare dokumenty opisujące historię
Borowiczek…
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Pamiętnik Wędrowca

Barbara Filińska, SP w Małej Wsi
II miejsce w kat. klas III-V

Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się dziesięć lat temu, gdy
moja mama musiała wrócić do pracy, a przecież w domu byłam ja:
sześciomiesięczna Barbara Filińska.
Miejsce, w którym pracowała znajdowało się 35 kilometrów od domu.
Zostawić mnie na tyle godzin z opiekunką? Oto pytanie, na które mama
miała tylko jedną odpowiedź: „Nie ma mowy!”.
Więc… jak się domyślacie, dziesięć lat pokonuję, prawie każdego dnia
(sobota i niedziela są dla nas) 70 kilometrów. (…)
Czasem rodzice zachęcają mnie do zmiany szkoły, na tę blisko domu,
ale ja na tę ofertę mam tylko jedna odpowiedź: „Nie ma mowy!”.
Kocham ten stan. Poranki przeznaczone na podziwianie czterech pór
roku między Płockiem, a Małą Wsią, czas po lekcjach na wsi i wieczory
oraz weekendy w mieście. Może to trochę męczące, ale za to nigdy mi
się nie nudzi.
Tyle ciekawych miejsc i wydarzeń sprawiły, że zaczęłam pisać
pamiętnik. Początkowo opierałam się na stworzonym przez siebie wzorze:
70km x 90min = 630 słów. Niestety, po jakimś czasie pisanie w podróży
zamieniam na przemyślenia oraz podziwianie krajobrazów i czytanie.
Moje miasto
Wracam do Płocka z wielkim zmęczeniem,
Patrzę na niebo, lecz ze zdziwieniem,
Bo tam na górze pełno jest dymu,
Do tego nie chcę układać rymu (…).
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Plaża, koledzy i płocki Stonehenge

Kacper Kryczałło, SP nr 22 w Płocku
III miejsce w kat. klas III-V

Mieszkam w Płocku w Imielnicy, niedaleko Borowiczek, ale mój tata
nie jest stąd, to znaczy z Płocka. Jest z Gdańska. Kiedy jednak zakochał
się w mamie przeprowadził się na Mazowsze.
Na początku nie czuł się tu zbyt dobrze.
„Nie ma tu plaży” – mówił tata.
„Moi koledzy są tak daleko” – stwierdzał ze smutną miną.
No i wtedy pojawiliśmy się my: ja, czyli Kacper i moi bracia bliźniacy Artur
i Bartek – dwa lata ode mnie młodsi.
Rośliśmy jak na drożdżach i wkrótce chcieliśmy zobaczyć coś
więcej niż tylko nasz ogródek. Tata z mamą zaczęli zabierać nas na
wycieczki. Najpierw całkiem niedaleko – na skarpę, z której rozpościera
się piękny widok na Wisłę. (…)
Okazało się, że w Płocku jest plaża. I to niejedna. Plażę nad
Sobótką obejrzeliśmy już dawno, jeszcze jak jeździliśmy w wózkach dla
dzidziusiów. Ale najlepsza zabawa jest na plaży w Borowiczkach. (…)
Tata zabiera nas do coraz ciekawszych miejsc. „No chłopaki! Idziemy na
kajaki!” – mówi tata, a nam nie trzeba dwa razy powtarzać. (…). Mama
też nas zabiera na wycieczki. W wakacje byliśmy na „Festiwalu Ginących
Zawodów”. (…) Najwięcej zabawy było jednak kiedy robiliśmy sałatkę
owocową z panem Karolem Okrasą. Na przykład musieliśmy mocno
obtłuc limonki. „Nie wiedziałem, że w limonkach jest aż tyle soku” –
powiedział pan Okrasa, kiedy idealnie wykonaliśmy swoje zadanie. (…)
Lubię mój dom, ogród i wycieczki, a tata ma już tu dużo przyjaciół i
plażę całkiem niedaleko. Na dodatek w tej okolicy mieszkają ładne
dziewczyny i fajni koledzy. Ale mam szczęście, że tu mieszkam!
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Spacernik, czyli Przewodnik dla…

Michał Malewski, SP nr 22 w Płocku
III miejsce w kat. klas III-V
Cześć, nazywam się Michał, a to jest moja pierwsza książka.
Chętnie czytam o tym, jak podróżnicy zwiedzają odległe lądy.
Ja nie mam takiej możliwości, wiec odkrywam miejsca, które są blisko
mojego domu. Wiele dzieci w podobnym do mnie wieku siedzi całymi
dniami w pokojach i ma dużo kontaktu z elektronicznymi gadżetami. Ale
są też tacy, którzy czas spędzają na dworze, głównie właściciele psów.
Ja jestem szczęśliwym posiadaczem czworonoga od tego lata. Moja
suczka wabi się Megi i dzięki temu, że często ją wyprowadzam,
poznałem wiele ciekawych zakamarków.
Mieszkam na Podolszycach Południowych i dzisiaj pokażę wam,
kilka miejsc wartych odwiedzenia z pupilem, w zależności od tego ile
macie czasu. (…)
Starałem się pokazać piękno naszej okolicy i otaczającej nas
przyrody. Jest jednak coś, co mi bardzo przeszkadza. Nawet w
najbardziej odludnych miejscach człowiek zostawia po sobie ślady,
a ściślej mówiąc śmieci.
Leżą w lasach, w rowach, pływają w strumieniach i rzekach. (…)
Apeluję do wszystkich: DBAJMY O NASZĄ OKOLICĘ.
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Ja i moja mała ojczyzna

Igor Kalwasiński, SP nr 18 w Płocku
Wyróżnienie w kat. klas III-V
Drodzy czytelnicy, zachęcam Was do przeczytania mojej książki.
(…) Inspiracją do napisania o moich rodzinnych stronach, które
nazywam moją małą ojczyzną jest duma z tego, że z nich pochodzę.
Pisząc ją, miałem na uwadze czytelników dorosłych, jak i młodzież oraz
dzieci. Mam nadzieję, że po przeczytaniu jej każdy znajdzie coś
ciekawego dla siebie i będzie chciał je zwiedzić i bliżej poznać. (…)
Dlaczego akurat to miasto? Bo tu się urodziłem i mieszkam do teraz.

Moje dwie ojczyzny…

Zofia Żurawska, SP w Leszczynie Szlacheckim
Wyróżnienie w kat. klas III-V
Każda mała ojczyzna jest wyjątkowa …
Mam na imię Zosia, mieszkam w Płocku, ale moimi małymi
ojczyznami, o których chcę napisać to dwie niewielkie miejscowości.
Pierwsza to – Leszczyn Szlachecki miejsce, w którym znajduje się moja
szkoła – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej. Moja szkoła liczy
niewielu uczniów, więc czuję się w niej jak w rodzinie. (…) Miejsce to jest
magiczne ze względu na położenie. Mamy duże boisko, plac zabaw.
Wokół szkoły rośnie dużo drzew: modrzewie, sosny, lipy. Uwielbiam
słuchać śpiewu ptaków, obserwować wiewiórki i patrzeć na zieloność
wokół mojej szkoły. (…)
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Drugą moją małą ojczyzną jest wieś – Kaki Mroczki. Wiem, nazwa
trochę śmieszna. (…) Tam mieszkał mój dziadek. Spędzałam u niego
prawie każde święta, dłuższe przerwy w szkole, oraz część wakacji.
Miejscowość zachwyca mnie przede wszystkim świeżym powietrzem i
dobrymi wspomnieniami. Jest tam dużo lasów. Dziadek w czasie spaceru
po leśnych ścieżkach i dróżkach zapoznał mnie z gatunkami grzybów i
drzew. (…)
To dwie moje małe ojczyzny!! Bardzo je kocham!! Są bliskie mojemu
sercu!!

Moja przygoda z kosmitami

Paweł Michalak, SP nr 16 w Płocku
Wyróżnienie w kat. klas III-V
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Chodź, przejdziemy się po getcie

Zofia Zielińska, SP w Wyszogrodzie
I miejsce w kat. klas VI-VIII
Nagroda Książnicy Płockiej
Jest mi wyjątkowo zimno! W domu jest chłodno, nie chcę tu
zostawać, chyba wyjdę. Idę obok stert rudych liści, które ktoś pośpiesznie
pozbierał. Zastanawiam się czy liście coś czują, czy kogoś interesuje ich
los? (…) Dochodzę na rynek, zwykle nie lubię tu siedzieć, ale dziś coś
mnie przyprowadziło. Ławki są wolne, ten fakt mnie nie dziwi, Wyszogród
nie jest rozchwytywaną miejscowością przez turystów. Przede mną jest
ulica Klasztorna. Kiedyś jej nie lubiłam, ale w jesieni jest jej do twarzy.
Zaczyna lekko padać, nie wzięłam parasola i chcę wracać, ale coś
mnie tu trzyma. Mój wzrok tkwi tylko w jednym miejscu. Co ciekawe to
tabliczka z nazwą ulicy „Klasztorna”. Dziwne!
Mam ochotę zamknąć oczy. Zawsze wstydzę się robić to, na co
mam ochotę, uważam, że ktoś uzna mnie za dziwną osobę, a ja nie
chcę, by tak o mnie mówili. Dziś jest inaczej, dziś moje oczy same się
zamykają i nie myślą o innych. Na początku jest ciemno(…).
Moje oczy nadal są zamknięte, ale ja widzę światło. Słyszę tupot końskich
kopyt, ktoś krzyczy „Jajka, jajka po 3 złote polskie”. Inny człowiek pyta
„Po ile te pomidory?”. Musi tu być dużo zwierząt, słyszę kwiki i szczeki.
Wyobrażam sobie, że jest tu dużo ludzi, tak jakby był jakiś jarmark?
(…) Ale to nie jest mój Wyszogród. To coś innego. Rynek jest
troszeńkę podobny, ale ratusz? W Wyszogrodzie nie ma ratusza! Słyszę
śmiechy młodych kobiet (…) Obok mnie przebiegła właśnie mała
dziewczynka z czarnymi warkoczami (…) Przeszli młodzi ludzie, a za nimi
drepczą babcia i dziadziuś. On ma siwą brodę, dwa siwe loki po obu
stronach głowy i śmieszną czarną czapeczkę, która nie zakrywa mu
nawet połowy głowy, więc nie mógł jej sobie kupić po to, żeby było mu
cieplej. Ona jest w długiej sukni, włosy ma bardzo elegancko spięte,
pofalowane i srebrzystosiwe. (…)
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(…) słychać zabawę dzieci. Słyszę dzwonek na lekcję. Rozpoznaję to
miejsce. Jest obok mojego domu. Kiedyś była tam szkoła (…) Coś mi się
nie zgadza, tak jakby pałacyk, który na co dzień widzę przecież z okna,
zamienił się miejscami z innym obrazem. (…) Nagle drzwi otwierają się i
wybiegają dzieciaki, są młodsze ode mnie, to na pewno. Wychodzi też i
ich nauczyciel, w ręku coś trzyma, ale nie wiem co. Boję się podejść,
żeby móc zobaczyć. (…) Widzę też nowego człowieka, ma ze sobą coś
dziwnego, taki stary aparat postawiony na nóżkach. Wchodzi pod
czarny materiał i każe się nie ruszać. Robi zdjęcie. (…) Stoję i patrzę na te
dzieci, chyba je lubię. Ich ustawienie, twarze, coś mi przypominają. Tak
jakbym gdzieś już ich widziała, tak jakbym gdzieś już widziała to zdjęcie,
którego one jeszcze nie widzą. (…)
(…) Stoję sama pośrodku rynku. Do tej pory czułam się wolna, ale
teraz coś mnie zniewala. Patrzę w bok, nie ma już małej dziewczynki i par
zakochanych. Nie ma też siwych staruszków. Odwracam się więc w
stronę tej ulicy, której do twarzy jest w jesieni, ale jej nie ma. Przede mną
wyrosła brama, której nie mogę przekroczyć (…)

Rys. Zofia Zielińska
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Opowieści starszego brata

Marcin Borkowski, SP w Maszewie Dużym
II miejsce w kat. klas VI-VIII
- Marcin, zbieraj się! Coś dziwnego dzieje się w lesie!
Musimy to sprawdzić!
***
Mieszkaliśmy w Brwilnie, niedaleko lasu. Wybiegliśmy z domu.
Na podjeździe leżały rowery. Wsiedliśmy na nie i ruszyliśmy. Przy
pierwszym zagajniku zatrzymaliśmy się. Rowery ukryliśmy w zaroślach.
Dalej ruszyliśmy pieszo. Słyszeliśmy strzały, warkot silników samochodowych, krzyki wystraszonych kobiet i mężczyzn, wrzaski niemieckich
żołnierzy. Dopiero po chwili zrozumiałem, że w lesie rozgrywa się
tragedia. Byłem przerażony. Wiedziałem, że nie będziemy mogli pomóc.
Czułem, że po moich policzkach spływa strumień łez.
- Kacper, co widziałeś? – zapytałem brata.
- Kilka niemieckich ciężarówek wjeżdżających do lasu – odpowiedział.
Spojrzałem na niego i czułem, że również rozumie tragizm sytuacji.
Był blady. Miał zaciśnięte usta. Każdy strzał wywoływał w nim bezgłośny
krzyk i spazmatyczny szloch. Przysunąłem się do Kacpra. Chciałem go
przytulić. Nagle poczułem mocne uderzenie w kark i przeszywający ból
ręki. Zdążyłem jeszcze pomyśleć, że to już koniec, że nas znaleźli
i osunąłem się na ziemię.
***
Kiedy się ocknąłem siedziałem przy biurku w dziwnej pozycji. Głowę
miałem opartą na jednej ręce. Druga zwisała bezwładnie. Bolały mnie
plecy i zdrętwiałe ramię. Zamknięty podręcznik leżał na podłodze.
Z pokoju obok dobiegała muzyka. Kacper rytmicznie uderzał
naprzemiennie dwa klawisze pianina. „To pojedyncze strzały z lasu” –
pomyślałem. (…)
Ćwiczyłem „Etiudę c – mol” Hellera, kiedy do pokoju wpadł Kacper.
- Mam niusa! – krzyknął od progu.
Przestałem grać i spojrzałem na niego z zaciekawieniem
- Marsjanie wylądowali przed naszym domem? Fajnie. Idę się przywitać!
- Nie kpij! Nie chcesz, to ci nie powiem! – odburknął obrażony.
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- Oczywiście, że chcę…
- W piątek przyjeżdża do nas ciocia Czesia z Antosiem. Antoś ma zostać
u nas kilka dni…
- Kim jest Antoś? – przerwałem Kacprowi.
- To jej wnuk. Mieszka z rodzicami w Berlinie. Tam się urodził. Mama mówi,
że go poznałeś kilka lat temu… ale możesz nie pamiętać… bo byłeś
mały. Jest w twoim wieku i słabo mówi po polsku… bo nie chce… ale
wszystko rozumie… Mama mówi, że poćwiczysz z nim język niemiecki… i
że ci się to przyda…
- On nie chodzi do szkoły? – zapytałem.
- Chodzi, ale tam są teraz ferie. Jego rodzice nie dostali urlopu i przysłali
go do babci, to znaczy cioci Czesi… ale ona ma jakieś planowane
badania w szpitalu… dwa dni… i w tym czasie Antoś będzie u nas…
Mama powiedziała, że musimy mu pokazać okolicę… Zabierzemy go do
Płocka? Pojedziemy do zoo? Może na kręgle?
Spojrzałem na brata zdziwiony.
- Zoo? Kręgle? Czy ty nie znasz ciekawszych miejsc?
- McDonald`s? – zapytał niepewnie.
- Czy myślisz, że w Berlinie nie mają McDonald`sa, kręgli, czy zoo? Mają.
Znacznie większe, fajniejsze… Pokażemy mu to, czego on nie ma na co
dzień… Czego nigdy nie widział i nie będzie mógł zobaczyć… bo to jest
tylko u nas… Pokażemy mu wyjątkowe miejsca… Kacper spojrzał na
mnie z zaciekawieniem.
- Co mu pokażemy?
- Piękne zabytki i cudowną przyrodę, czyli NASZĄ WSPANIAŁĄ OKOLICĘ…
nasz kościół… Antoniówkę… Mogiłę… Zafundujemy mu wspaniały
spacer po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym… może wycieczkę
rowerową… Pokażemy mu naszą Wyspę Brwileńską na Wiśle… Czaple i
kormorany…
- Rozumiem – przerwał mi Kacper – Ale co ciekawego jest w naszym
kościele? Jest stary, drewniany i zimny…
- Nic nie rozumiesz! – teraz ja mu przerwałem – Nasz kościół jest
wyjątkowy, unikatowy, wspaniały… Chcesz to zabiorę cię na spacer…
wirtualny… po naszym kościele i jego okolicy... a po południu pójdziemy
na prawdziwy spacer… Może wtedy będziesz wszystko widział i
zrozumiesz, że nasz kościół jest niepowtarzalny…
Sięgnąłem po laptopa, włączyłem go i uruchomiłem przeglądarkę (…)
- Rozumiem – pokiwał głową Kacper – Masz rację. Jest naprawdę
wyjątkowy. Muszę opowiedzieć to mamie! – krzyknął i wybiegł z pokoju.
Wróciłem do przerwanych ćwiczeń „Etiudy c – mol”. Miałem niewiele
czasu. Zaraz po obiedzie chciałem zabrać mojego młodszego brata na
cudowny spacer… do naszego niepowtarzalnego kościoła…
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Trzy światy
Miłosz Morze, SP nr 22 w Płocku
III miejsce w kat. klas VI-VIII
W laboratorium na ulicy Goldsztajna prowadzono badania nad
maszyną pozwalającą odbyć podróże w czasie. Urządzenie działało już
od jakiegoś czasu, (…) profesor Karnazer Zillo korzystał z niego w ramach
długoletnich badań. Tym razem jego celem było sprawdzenie
umiejętności młodych ludzi z różnych epok. Podłączył maszynę czasu do
komputera. Postukał w jakieś przypadkowe przyciski na klawiaturze. Po
chwili pojawiły się czarne metalowe drzwi. Otworzył je i wszedł do
środka.
Rok 2018
To był całkiem zwyczajny, jesienny dzień. Smętne wstęgi mgły unosiły się
złowieszczo nad murami szkoły. (…) Tę ciszę i spokój przerwały
wybiegające z budynku głośne, ale zadowolone dzieci. Wreszcie
nadszedł weekend! Na końcu tej hałaśliwej gromady szedł zgarbiony
chłopak. (…) To był Frank. (…) Nagle jego uwagę przykuły dziwne
czarne drzwi. Może nawet i nie byłyby dziwne, gdyby nie fakt, że nie
powinny się tu w ogóle znaleźć i że nie było za nimi budynku, a właściwie
niczego nie było. (…)
Frank ani przez chwilę się nie wahał. Od razu postanowił je otworzyć. (…)
Zdecydowanym ruchem szarpnął za metalową klamkę. Ze zdziwieniem
za drzwiami zobaczył czarną otchłań, która wydawał się go wciągać…
Rok 2284
Mijał kolejny, pogodny dzień. Słońce mocno ogrzewało miasto. Jego żar
był niezbędny do funkcjonowania całej metropolii. Ulice niczym
serpentyny wiły się to na ziemi, to w powietrzu. Nad nimi unosiły się
pojazdy przewożące ludzi. Wszystko było przemyślane i pełne harmonii.
Zieleń zdawała się oplatać całe miasto. (…)
Lando był w wyśmienitym nastroju. Rozpoczął się weekend i mógł
wreszcie spędzić czas wolny, grając w „Wirtualtime”. (…)
- Muszę jak najszybciej znaleźć się w domu – pomyślał, zakładając swoje
antygrawitacyjne buty. Poszybował szybko w górę i w tym samym
SZATNIA NR 22/2019
14

momencie na jego drodze niespodziewanie pojawiły się czarne drzwi.
Zahamował gwałtownie. (…) Chłopiec dotknął gałki, ale drzwi się nie
rozsunęły.
- Może są popsute – pomyślał, opierając się o nie plecami. W tym
momencie stracił oparcie i krzycząc, wpadł w czarną dziurę …
Rok 1941
Daleko od miasta leżała mała wioska, która rok wcześniej, latem została
zbombardowana przez Niemców. Wydawała się być opustoszała
i zapomniana przez resztę świata. Jednak nie dla wszystkich była tylko
wojenną zjawą. Adam nadal w niej mieszkał. (…)
Pewnego dnia jednak los postanowił odmienić jego życie. Kiedy
siedemnastolatek wybrał się jak co dzień po wodę nad rzekę,
niespodziewanie ujrzał nad jej brzegiem wielkie żelazne drzwi. (…)
Kiedy zbliżył się, drzwi nagle otworzyły się i wypadły z nich trzy osoby:
jedna starsza (…) i dwie młodsze od Adama.
(…) Mężczyzna (…) cichym, aczkolwiek mocnym głosem, zaczął
wszystko wyjaśniać. (…)
- Posłuchajcie, jestem naukowcem i posiadam maszynę, dzięki której
mogę podróżować w czasie. Pochodzę z roku 2284.

Rys. Miłosz Morze
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Słupno - mój skrawek świata

Dominik Łazarz, SP w Słupnie
wyróżnienie w kat. klas VI-VIII
Słupno
S – jak spacery brzegiem rzeki,
Ł – jak łąki na wyciągnięcie ręki,
U – jak uśmiechy osób spotkanych,
P – jak poranek ptakami roześmiany,
N – jak narcyzy w ogródku mamy,
O – jak ojczyzna, którą kochamy,
Tak się nazywa mój skrawek świata
To tutaj spędzam swe szkolne lata.

*
Moja okolica
Na pierwszy rzut oka zwyczajna
Jest moja okolica
Las, rzeka, łąki, domy
Nic tutaj nie zachwyca.
Lecz gdy wiosennym rankiem
Usłyszysz głos żurawi
To niejednego śpiocha na nogi on postawi.
A kiedy w sianokosy
Po trawie bocian kroczy
Nie mogę się powstrzymać
Wpatruję w niego oczy.
Wieczorem gdy zasypiam
Wiatr w trawach szumi cicho
Dobrze, że jestem w domu
Pod mą rodzinną strzechą.
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Tajemniczy sąsiad

Filip Kozakiewicz, SP nr 22 w Płocku
wyróżnienie w kat. klas VI-VIII
(…)
Usiadłem w kuchni przy oknie i patrzyłem na podwórko. Nuda.
Nic się nie działo. Na tym osiedlu nigdy nic się nie dzieje. Nawet dzieci się
nie bawią na placu zabaw przed moim blokiem. (…) Znam tę okolicę od
urodzenia, czyli całe jedenaście lat, i nie przypominam sobie żadnego
ekscytującego wydarzenia. Szczerze mówiąc, otoczenie jest piękne,
przynajmniej pod względem przyrodniczym. (…) Nie obraziłbym się
jednak, gdybym był świadkiem zaskakującej sytuacji. Nie liczę na
kryminalną historię rodem z powieści Sherlocka Holmesa, ale małą
zagadką bym nie pogardził.
Następnego dnia, wychodząc rano do szkoły, zauważyłem stojącą
przed domem ciężarówkę. Na plandece widniał napis „Przeprowadzki
za Atlantyk”. Pomyślałem, że to dopiero jest wyzwanie zmienić miejsce
zamieszkania na tak odległe jak Ameryka.
(…) Po lekcjach spotkałem na klatce schodowej (…) wysokiego, muskularnego mężczyznę w skórzanej kurtce, mocującego się z drzwiami. Miał
bardzo zdenerwowany wyraz twarzy. (…)
- Chwileczkę… auto z napisem „Przeprowadzki za Atlantyk”… w Stanach
jest łatwy dostęp do broni… To gangster! – wszystko zaczęło mi się
układać w intrygującą całość. – Może przyjechał wykonać jakieś mafijne
zlecenie? Będę go miał na oku – pomyślałem.
(…)Minęło kilka dni. Jak zwykle w sobotę poszedłem z mamą do
supermarketu po sprawunki W jednej z alejek sklepowych spostrzegłem
mojego nowego sąsiada. Zainteresowały mnie jego zakupy, ponieważ w
koszyku miał worki na śmieci, a właśnie wybierał siekierę. Wydawało mi
się to dziwne.
- Czyżby była przecena na ostre narzędzia? – przeszło mi przez myśl.
Wokół pełno ludzi z załadowanymi po brzegi wózkami: chleb, mleko,
jajka, napoje, słodycze, mięso, ryby, masło, ale nikt nie ma siekiery!
Odrzuciłem zatem moją teorię z promocją.
- Po co mu to wszystko? – zastanawiałem się – Może jednak planuje
zbrodnię?!
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Cudze chwalicie swego nie znacie

Adam Wachaczyk, SP w Bodzanowie
wyróżnienie w kat. klas VI-VIII
22 września 2018 roku
Sobota, sobota, SOBOTA
Dzisiaj był wyjątkowy dzień. A mianowicie wybrałem się z tatą na ryby.
Jak zwykle z rana udaliśmy się nad nasz gminny kanałek. Gdy tak
siedzieliśmy, tylko szepcząc coś od czasu do czasu. Nagle tata
powiedział: „Zobacz Adasiu, niby zwykła okolica, a zachwyca”.
I faktycznie rozejrzałem się dookoła i aż mi dech w piersiach zaparło.
Pięknie, zielono, ptaki śpiewają, kaczuszki po wodzie pływają. Ooo,
nawet mi się zrymowało. Ale to naprawdę cudowne miejsce i zaledwie
kilometr do mojego domu. Pomyślałem, że ja to mam szczęście
mieszkając w tak pięknej okolicy.

Pamiętnik proboszczewiczanki

Wiktoria Paczkowska, SP w Starych Proboszczewicach
wyróżnienie w kat. klas VI-VIII
Kochany Pamiętniczku!
Wczoraj, gdy siedziałam w domu przy kominku z moimi przyjaciółkami,
przypomniałyśmy sobie dawną historię z dzieciństwa. (…) zdarzyło się to
w piątek po szkole. Byłyśmy jeszcze dziećmi. (…) Maja wpadła na
pomysł, aby pozwiedzać mój dom. (…) zaproponowałam pójście na
strych. Trochę się obawiałyśmy, ponieważ ja i Emilka strasznie boimy się
pająków, a jest ich tam dużo. (…) Schody na strych były ciemne
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i skrzypiały. Maja wzięła ze sobą latarkę i oświetlała drogę. Po otworzeniu
drzwi każda z nas doznała szoku. (…)
***
Nawet nie przypuszczałam, że Proboszczewice kryją tyle tajemnic. Od
czasu tamtych wydarzeń patrzę na nie zupełnie inaczej.

Legendę wieś niesie…

Monika Borucka, SP w Starych Proboszczewicach
wyróżnienie w kat. klas VI-VIII
Weszłam do klasy. Nauczycielka stała pod oknem dyktując
notatkę. Nawet mnie nie zauważyła. Usiadłam szybko w ostatniej ławce
i uzupełniłam notatkę. Lekcja minęła błyskawicznie a jako pracę
domową nauczycielka zadała opisać swoją miejscowość. Ciekawe skąd
ja wezmę ten opis? Zastanawiałam się nad tym całą drogę do domu.
(…) Co takiego mogłam napisać o mojej miejscowości? Nazywa się
Proboszczewice. Tyle przychodziło mi do głowy. Chociaż … moja babcia
mi tyle opowiadała … że wcześniej na to nie wpadłam! (…)
Najciekawszą historią dla mnie jest opowieść o kobietach. Babcia
opowiadała mi, że pewnego wieczoru mój pradziadek wracał powozem
do domu, który ciągnęły konie. Gdy jechał, zobaczył, że na poboczu
stoją dwie kobiety, ubrane w jasne suknie do kostek, bez płaszczy, czy
chust, choć wtedy była już późna jesień. Dziadek zaproponował, że
może je podwieźć. (…) Zgodziły się. Dojeżdżając powoli do
Proboszczewic wszyscy minęli grodzisko. Wtedy niespodziewanie konie,
które ciągnęły powóz wystraszyły się, a mój pradziadek ujrzał, że nad
końmi uniosły się znikąd dwa duże ptaki, które zniknęły potem tak szybko
jak się pojawiły. Wtedy odwrócił się spytać kobiet czy wszystko w
porządku, lecz ich już nie było. Pradziadek bardzo się przestraszył
i szybko ruszył do domu.
Wybrałam z tych wszystkich historii najbardziej ciekawą związaną
z grodziskiem. (…) każda nawet najmniejsza miejscowość w naszej
ojczyźnie, ma swoją małą, bądź większą historię do poznania.
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W wybranych fragmentach prac konkursowych zachowano oryginalną pisownię.
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