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Utwory prozatorskie 

I nagroda 

Alicja Zarębska 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach 

 

List do przyjaciółki 

 

Skierniewice 03.12.2028 r. 

 

Droga Gosiu, 

serdecznie zapraszam Cię do nas, ponieważ niedaleko naszego miasta, czyli Skierniewic, 

jest rezerwat przyrody. Rezerwatem jest dolina rzeki Rawki, należy ona do Bolimowskiego 

Parku Krajobrazowego.  

Rzeka jest dosyć długa ma ponad 18 km i jest całkowicie stworzona przez naturę. 

Ponieważ jest rezerwatem przyrody, więc człowiek nie może nic tam zniszczyć i naruszyć, 

dlatego gdy się płynie kajakiem trzeba pokonywać różne przeszkody: między innymi drzewa, 

które przewróciły się z różnych powodów, np. od wiatru, choroby lub innych przyczyn. 

Dzięki temu przyciąga wielu turystów, ponieważ trasa jest trudna, niespotykana i wymagająca 

wysiłku. 

Mam nadzieję, że Cię zachęciłam i niedługo się tam spotkamy. Może razem 

przepłyniemy kajakiem tę dosyć trudną trasę. Zobaczymy, czy podołamy!  

Dzięki za poświęcenie czasu i przeczytanie mojego listu, mam nadzieję, że wkrótce się 

spotkamy. Pozdrawiam i do zobaczenia. 

 

 

Twoja przyjaciółka Alusia 
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II nagroda 

Ewelina Rzadkiewicz 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach 

 

Szczęście w nieszczęściu 

 

Był ciepły i słoneczny dzień, kiedy dotarliśmy do Polski. Pamiętam dokładnie wiosenną 

bryzę i poszukiwanie miejsca na tegoroczne siedlisko. Nasze stado miało gniazdować 

w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Wraz z partnerką wybraliśmy dolinę rzeki Rawki. 

Kierowaliśmy się opinią starszych bocianów, którzy darzyli ten obszar ogromnym uznaniem. 

Chwalili rzekę za jej naturalny charakter i pełną bujnych łąk, dolinę. Opowiadali o dużej 

różnorodności pożywienia. Obecności wielu gatunków ryb, owadów i płazów. Mieliśmy tam 

zbudować duże gniazdo z gałęzi na najwyższym drzewie i założyć rodzinę. Niestety, miało 

być pięknie, ale tak się nie stało… 

Długa wędrówka tak mnie wykończyła, że postanowiłem chwilę odpocząć. Usiadłem 

na słupie wysokiego napięcia i to był mój ogromny błąd! Nagle coś mnie potwornie ścisnęło, 

poczułem nieznośne gorąco, a potem była już tylko ciemność i nie wiem, co się dalej ze mną 

działo. Kiedy się ocknąłem, byłem w jakimś dziwnym miejscu, a dookoła mnie przebywali 

ludzie. Dzieci zaglądały do kosza, w którym się znajdowałem i mówiły przejętym głosem: 

"Biedny bocian, biedaczek''. Wciąż głaskały mnie po głowie, co mnie mocno irytowało, a na 

dodatek czułem bardzo silny ból w lewym skrzydle. Wokół mnie wyczuwałem specyficzną 

woń spalenizny. Początkowo nie wiedziałem skąd ona pochodzi i co się stało, dopiero 

po dłuższym czasie zorientowałem się, że moje pióra oraz nogi są jakby przypalone 

i sczerniałe. Domownicy nieustannie wtykali mi dżdżownice mówiąc: "Jedz bociek, musisz 

nabrać sił'', ale ja nie miałem najmniejszej ochoty tego zrobić, tylko zimna woda, którą 

podawali mi strzykawką ochładzała mój przełyk oraz rozpalony dziób i to mi bardzo 

pomagało. No cóż, wszystko mnie bolało i myślałem, że trafiłem do piekła albo coś w tym 

rodzaju...  

Następnego dnia czułem się znacznie lepiej, mimo że skrzydło wciąż szwankowało i nie 

mogłem nim poruszać. Zacząłem się zastanawiać, czy kiedykolwiek wyzdrowieję i zdołam 

wrócić do bocianiej grupy. Szczerze mówiąc, byłem załamany swoim stanem zdrowia, jednak 

postanowiłem walczyć i nie poddawać się, aby ponownie móc cieszyć się wolnością.  

Kolejne dni mijały bez większych zmian, choć nabrałem apetytu, a także zacząłem lekko 

poruszać tym nieszczęsnym skrzydłem. Pomyślałem, że nie jest aż tak źle i może uda mi się 

wyjść z tego za sprawą ludzi, którzy uratowali mi życie. Po kilku tygodniach rodzeństwo 

zaczęło wynosić mnie na podwórko i próbowało na nowo nauczyć latania. Oj, słabo mi 

to wychodziło, ale nie traciłem nadziei i bardzo się starałem. Sam pobyt na świeżym 

powietrzu i możliwość pospacerowania po zielonej trawie, był dla mnie wspaniałym 
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przeżyciem. Najbardziej jednak lubiłem chodzić z dzieciakami po kałużach, wtedy to dopiero 

była zabawa! Szkoda tylko, że nie było w wodzie ryb… Wracaliśmy do domu cali brudni 

i przemoczeni, a gospodyni była szczerze niezadowolona. Na szczęście złość jej szybko 

przechodziła i po chwili o wszystkim zapominała. Chodząc po dworze mogłem poszukać 

czegoś dobrego do zjedzenia i oczywiście trochę powybredzać... Z tego powodu gospodarz 

często zabierał mnie na pobliską łąkę, jak również do lasu. Wtedy właśnie zaczynała się moja 

uczta.  

Jestem mięsożercą, więc z przyjemnością i w dużych ilościach zjadałem: chrząszcze, 

szarańczę, koniki polne, świerszcze, żaby, a także dżdżownice. Nierzadko udawało mi się 

upolować kreta, nornicę lub ryjówkę. Codziennie próbowałem podrywać się do lotu i miałem 

na to swój sposób, a mianowicie wskakiwałem na wysokie ogrodzenie i następnie sfruwałem 

z różnym skutkiem... Nie raz cały się poobijałem, ale uparcie próbowałem dalej. 

W końcu nadszedł ten upragniony dzień, kiedy udało mi się wreszcie polecieć na dość 

dużą odległość. Nie mogłem w to uwierzyć! Jak bardzo byłem szczęśliwy z tego powodu, 

to nie muszę chyba opowiadać! Wieczorem wróciłem do domu przyjaciół. Ucieszyli się 

niezmiernie na mój widok, gdyż martwili się, że znów wpadłem w jakieś tarapaty. 

Ja natomiast wiedziałem, że niebawem odlecę i wrócę do swoich. Wiem, że to głupio 

zabrzmi, ale byłem zadowolony i zarazem smutny, ponieważ nie sądziłem, że tak mocno 

zżyję się z ludźmi i z pewnością będzie mi ich bardzo brakowało. Minęły dwa dni i jak 

zwykle wszyscy przebywaliśmy na zewnątrz, bo pogoda była wspaniała, więc trzeba było 

z niej korzystać. Wtedy zebrałem się w sobie i podchodziłem do każdego po kolei. Z łezką 

w oku podziękowałem za wszystko i pożegnałem się. Po tej wzruszającej chwili wzbiłem się 

ku niebu, z całych sił zaklekotałem i zatoczyłem kilka kółek nad budynkiem, aby lepiej 

zapamiętać to miejsce. Opiekunowie pomachali do mnie radośnie, a ja poleciałem 

do Rezerwatu Przyrody Rawka na poszukiwanie ptasiej rodziny. Kiedy do nich dołączę, to na 

pewno opowiem im moją niesamowitą przygodę.  

Obiecałem sobie wtedy, że nigdy nie zapomnę tych wspaniałych osób oraz tego, 

co razem przeżyliśmy i na pewno wrócę tu za rok, a ja zawsze dotrzymuję słowa! 
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III nagroda  

Jakub Kotynia 

Szkoła Podstawowa w Regnowie 

 

Wędrówka po Bolimowskim Parku Krajobrazowym 

 

Centralna Polska, niby turystyczna pustynia, ale gdy wiemy czego i gdzie szukać, 

to nawet tutaj znajdziemy piękne, dzikie, przyrodnicze perełki. Jedną z nich jest Bolimowski 

Park Krajobrazowy. Powstały w dniu 26 września 1986 roku powiększony w latach 1995 

i 2010, Bolimowski Park Krajobrazowy liczy obecnie 23 614 ha położonych na terenie gmin: 

Bolimów, Kowiesy, Nieborów, Nowy Kawęczyn w woj. łódzkim oraz Puszcza Mariańska 

i Wiskitki w woj. mazowieckim. Od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w skład Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Bolimowski Park Krajobrazowy słynie 

z przyrodniczej i turystycznej atrakcyjności. Jedną z nich są: „Śródleśne polany 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego” – niespotykane nigdzie indziej w Polsce środkowej 

podmokłe, śródleśne łąki i pastwiska są po prostu zachwycające. Dzięki niezmiennemu, 

trwającemu przez całe stulecia sposobowi użytkowania śródleśnych polan, wykształciły się na 

nich zbiorowiska roślinne z wieloma roślinami rzadkimi i chronionymi. Niektóre z polan były 

niegdyś pastwiskami dla turów. Dzięki znacznemu oddaleniu od siedzib ludzkich, leśnemu 

otoczeniu, swoistej izolacji, obecności rowów, zabagnień, oczek i zbiorników wodnych, 

polany stały się doskonałą ostoją zwierzyny. Spotkać można tam łosie, sarny, daniele, dziki, 

a czasem samotnego jelenia czy nawet rysia – uciekiniera z Puszczy Kampinoskiej. Bardzo 

licznie reprezentowany jest świat ptasi. Gęsi, kaczki, bekasy, czaple, bąki, żurawie, bociany, 

orliki krzykliwe, a także coraz rzadsze dziś derkacze chętnie korzystają z mokrych polan jako 

żerowisk czy lęgowisk. Na największej i najpiękniejszej polanie – Siwicy, zobaczyć można 

łabędzie, żerującego bociana czarnego oraz bielika.  

Z czystym sumieniem polecam Bolimowski Park Krajobrazowy jesienią czy też zimą. 

Latem, gdy mamy ochotę na weekendowy wypad rowerem i z namiotem nie trzeba jechać 

gdzieś dalej. Gdy zbliża się okres zimowy, warto wybrać się autem właśnie do tego  parku 

i od świtu do nocy buszować pieszo po ścieżkach i wytyczonych szlakach. Moim zdaniem, 

w województwie łódzkim jest to jak na razie nasz „podróżniczy” numer jeden. To miejsce 

wygląda przepięknie o każdej porze roku i wciąga nieziemsko. Polecam go wszystkim, 

a  w szczególności śródleśne polany, na których miałem okazję przebywać. Podczas spaceru 

po najpiękniejszej polanie parku, Siwicy, przechodził przeze mnie dreszczyk emocji. Piękne 

drzewa, odgłosy zwierząt dochodzące z daleka, prześwitujące słońce przez gałęzie drzew 

i cały gąszcz pachnącej roślinności to było po prostu wspaniałe. 
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Wyróżnienie 

Weronika Pąśko 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach 

 

Leśne duchy 

 

Bolimowski Park Krajobrazowy to miejsce, które z roku na rok przyciąga coraz więcej 

turystów, historyków oraz miłośników prawdziwej przyrody. Jest to miejsce idealne 

do spacerów, odpoczynku i wycieczek rowerowych. Spacerując po parku możemy wsłuchać 

się w melodyjny śpiew ptaków, a w oddali można dojrzeć przemykającą w popłochu sarnę. 

Bolimowski Park Krajobrazowy jest pełen niesamowitych miejsc, które można podziwiać. 

Jednak nawet sami leśnicy nie znają tego parku tak dobrze jak istoty w nim żyjące (lecz dla 

ludzi niewidzialne). Albowiem park ma wielu opiekunów, którzy troszczą się, dbają i chronią 

go przed niebezpieczeństwem ze strony ludzi.  

Tymi opiekunami są leśne duchy. Mają one różne zdolności i ze względu na to 

podzielone są na oddziały. Oddział pierwszy – odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo lasu. 

Duchy z tego oddziału potrafią kontrolować sumienie ludzi. Dzięki temu, kiedy człowiek 

naśmieci, to zaraz dopada go sumienie i wraca, aby pozbierać zostawione przez siebie śmieci. 

Oczywiście zdarzają się ludzie, którym nie da się przemówić do rozumu i wtedy duchy 

są bezradne na upartość i brak wyobraźni ludzkiej.  

Oddział drugi – medyczny, zajmuje się opatrywaniem, opiekowaniem i leczeniem flory 

i fauny w lesie. Na przykład złamanymi łodyżkami lub uspokajaniem przestraszonych 

zajączków. Oddział trzeci dba o las. Jego obowiązkiem jest sadzenie nowych drzew, kwiatów, 

podcinanie suchych gałązek, zbieranie jagód i jeżyn, malowanie kulek jarzębiny na czerwono 

oraz jesiennych liści.  

Oddział czwarty ma za zadanie głównie pomagać zwierzętom. Między innymi: farbuje 

zwierzętom futerka na inny kolor, gdy zbliża się zima, pomaga kopać nory zajączkom, kunom 

i borsukom, plecie gniazda ptakom, czuwa nad pisklętami gdy rodzice szukają pokarmu oraz 

wiele innych podobnych zajęć. Każdy duch leśny kocha wykonywać swoje obowiązki i robi 

to z przyjemnością. Duchy przypominają wyglądem człowieka, mają tylko niektóre cechy 

zwierzęce np. zajęczy ogonek czy wiewiórcze uszka. Potrafią się unosić i są niezauważalne 

dla ludzi, mogą je zobaczyć tylko zwierzęta. 

Pewnego dnia do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przyjechała wycieczka dzieci 

ze szkoły ze Skierniewic. Leśniczy oprowadzał wycieczkę po najciekawszych miejscach 

w lesie. Wszystkie dzieci, włącznie z nauczycielką od przyrody, były zachwycone urokami 

lasu. Wsłuchiwały się w śpiewy ptaków, przyglądały się kwiatom i drzewom. Wszystkie 

dzieci cieszyły się z przyjazdu do lasu oprócz jednego małego chłopca. Chłopiec od samego 

początku nie słuchał leśniczego. Gdy zatrzymali się na chwilę, wyjął z plecaka scyzoryk, 
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obejrzał się czy nikt go nie obserwuje i wyciął nim w korze drzewa swoje imię. Duchy 

z oddziału medycznego natychmiast usłyszały niesłyszalny dla ludzi krzyk bezbronnego 

drzewa i zjawiły się tam w okamgnieniu. Opatrzyły drzewo i postanowiły mieć chłopca na 

oku. Następnym wybrykiem Wojtka (bo tak miał na imię) było rozdeptanie dopiero 

co wschodzących krokusów, a tłumacząc się leśniczemu wyjaśnił, że było to zupełnie przez 

przypadek. Idąc, leśniczy zatrzymał grupę, aby pokazać wszystkim sarnę, która stała przy 

paśniku, jedząc sianko. Chłopiec nie mógł się powstrzymać, żeby czegoś nie nabroić i tak 

głośno krzyknął, że sarna uciekła w popłochu. Duchy z pierwszego oddziału próbowały 

przemówić mu do rozsądku, ale trafił się taki przypadek chłopca, do którego zupełnie nic nie 

docierało. Na koniec wycieczki Wojtek wepchnął wszystkie swoje papierki po cukierkach 

do mrowiska znajdującego się na skraju lasu.  

Leśne duchy nie mogły znieść bezczelnego zachowania chłopaka i postanowiły dać mu 

nauczkę za wszystkie jego wybryki. Jako że duchy nie mogą normalnie komunikować 

się z ludźmi, postanowiły przyśnić się małemu łobuzowi.  

Wieczorem po kąpieli Wojtek położył się do łóżka. Już przed snem dręczyły go dziwne 

myśli związane z wycieczką do lasu (oczywiście za sprawą leśnych duchów). W swoim śnie 

chłopiec ocknął się na trawie w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Ukazał mu się jeden 

z duchów, na widok którego Wojtek trochę się przeraził. Zjawa wyjaśniała mu, że musi 

odpracować swoje wybryki na wycieczce. Duch zaprowadził chłopca do siedziby oddziału 

pierwszego, gdzie dostał bardzo długą lekcję o traktowaniu roślin, zwierząt i zachowywaniu 

się w lesie. Następnie duch zaprowadził go do oddziału drugiego, gdzie musiał opatrzyć 

i przeprosić drzewo, które skaleczył i kwiaty, które podeptał. Ten sen trwał dla niego 

w nieskończoność. Lecz duchy postanowiły, że łobuz nie obudzi się dopóki nie wykona 

wszystkich zadań i nie zmieni swojego postępowania. Wraz z trzecim oddziałem sadził 

drzewa i już przy drugim bardzo się zmęczył. Jednak duchy były nieugięte, rozkazały mu 

pomalować na czerwono kulki jarzębiny. Następnie chłopiec trafił do oddziału czwartego, 

gdzie musiał malować wiewiórki na rudo i kopać norkę rodzinie zajączków. Wojtek miał już 

dość tego pracowitego snu i obiecał duchom, że już nigdy nie będzie się tak niegrzecznie 

zachowywał. Od tej pory będzie szanował każde żywe stworzonko i będzie często odwiedzał 

las. Obiecał nawet, że sam będzie pilnował, aby dzieci nie śmieciły i nie hałasowały.  

Nareszcie Wojtek zaczął dostrzegać piękno przyrody otaczającego go świata. A wszystko 

to zasługa poczciwych, dbających o dobro opiekunów Bolimowskiego Parku Narodowego –  

czyli Leśnych Duszków. 
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Wyróżnienie 

Monika Klemba 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach 

 

Spotkanie z łosiem 

 

Pewnego majowego dnia wybraliśmy się z moją klasą na wycieczkę do Bolimowskiego 

Parku  Krajobrazowego. Pogoda była słoneczna, a  my byliśmy w doskonałych humorach. 

Na miejsce dojechaliśmy około godziny dziesiątej. Wysiedliśmy z autokaru i od razu 

poczuliśmy wspaniałe świeże powietrze. Mieliśmy spacerować po parku z przewodnikiem, 

który miał nam opowiedzieć  jego historię, a także pokazać charakterystyczne rośliny, a może 

nawet i zwierzęta.  

Już na początku spaceru zobaczyłam na polance piękne konwalie. Odeszłam na chwilę 

od grupy, żeby je powąchać. Myślałam, że trwało to tylko sekundę, ale kiedy rozejrzałam 

się wokół, po mojej klasie nie było już ani śladu. A tu jeszcze nagle zmieniła się pogoda. 

Zachmurzyło się. Zaczął padać deszcz. Zerwał się silny wiatr. W oddali grzmiało i błyskało 

się. Zbliżała się burza, a ja byłam przerażona… 

Wtem nagle bardzo mocno błysnęło i pojawił się jakiś portal. Nie wiedziałam, co się 

dzieje, a burza zaczęła jeszcze bardziej szaleć. Pobiegłam więc do portalu i do niego 

wskoczyłam, a potem straciłam przytomność. Kiedy się obudziłam, leżałam na polance wśród 

konwalii, które tak cudownie pachniały. Na niebie znów świeciło słońce i nie było żadnego 

śladu po deszczu. Obok mnie stał łoś. Było to wspaniałe zwierzę, z błyszczącą sierścią 

i szeroko rozłożonym porożem. Nie bałam się wcale i nawet nie zwróciłam uwagi, 

że przemówił do mnie ludzkim głosem. Powiedział, że oprowadzi mnie po parku i pomoże 

znaleźć moje koleżanki i kolegów. Całkowicie mu zaufałam.  

Szliśmy po bardzo pofałdowanym terenie. Wokół były jakieś rowy, a potem zobaczyłam 

groby. Dowiedziałam się, że kiedyś w dolinie rzeki Rawki była wielka bitwa. Pofałdowany 

teren to ślady okopów. A groby stanowią cmentarz, na którym pochowano poległych 

żołnierzy. Szliśmy dalej, a łoś opowiadał mi o roślinach, które widzieliśmy. Większości 

z nich zupełnie nie znałam. Były tam nie tylko konwalie, ale i różne rodzaje widłaków, 

paproci, bluszczu, były jaskry, storczyki, fiołki i miękkie mchy. Widziałam nawet bardzo 

rzadki okaz grzyba – sromotnika bezwstydnego. Nie mogłam się wprost napatrzeć na barwy, 

a zwłaszcza na tysiące odcieni zieleni.  

Później było jeszcze ciekawiej, bo łoś pokazał mi faunę parku. Nigdy nie widziałam tylu 

zwierząt jednocześnie, a co najważniejsze mogłam im się nawet dobrze przyjrzeć, bo nie 

uciekały przede mną. Nad rzeką były bobry i wydry. Widziałam też daniele, sarny, lisy, 

zające, jeże, borsuki, kuny, a nawet rysia. Najpiękniejszy jednak wydał mi się motyl – paź 
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królowej. Poruszał się tak lekko i urzekał kolorem swoich skrzydeł. Chciałam zadać mojemu 

przewodnikowi wiele pytań, ale nie udało się… 

Nie udało się, gdyż obudziłam się w moim pokoju z przewodnikiem po Parku 

Bolimowskim na kolanach. Kupiłam go pewnego dnia na szkolnym kiermaszu książki 

przyrodniczej. Zaczęłam czytać przed snem i …. wiadomo, usnęłam. Przyśniła mi się 

wycieczka i spotkanie z łosiem. To był bardzo piękny sen. Postanowiłam, że poproszę 

rodziców, żeby zabrali mnie do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Tak piękne widoki 

trzeba zobaczyć na żywo! 
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Wyróżnienie  

Jan Viscardi 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach 

 

Spływ kajakowy Rawką 

 

Jest takie przysłowie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, 

co posiadacie”. Doskonale pasuje ono do mnie. Kiedy zachwycałem się urodą Dunajca 

podczas kolonijnej wycieczki, mój kolega spojrzał na mnie zdziwiony i powiedział: „Coś ty, 

nasza Rawka jest piękniejsza”. 

Ze wstydu nie przyznałem się, że do tej pory nie byłem na spływie Rawką. Po powrocie 

z kolonii poprosiłem rodziców o zorganizowanie wycieczki do Puszczy Bolimowskiej. 

Nie mogłem się doczekać, kiedy zobaczę tę niezwykłą rzekę. Pojechaliśmy do ośrodka 

turystycznego o nazwie „Sosenka”, gdyż tata zrobił nam niespodziankę, kupując bilety 

na spływ kajakowy. 

Cóż to była za wyprawa! Rawka to rzeka wprost wymarzona dla kajakarzy. Ma cechy 

charakterystyczne dla rzek górskich: bystrza, cofki, progi, odwoje, miejscami szybki nurt. 

Niektóre przeszkody pokonuje się górą lub dołem, inne w półzanurzeniu, to znaczy 

przechylając kajak. Rawka silnie meandruje, miejscami zwęża się lub tworzy rozlewiska, 

a głębokość waha się od 1,5 metra do ponad 2 metrów. 

My spływaliśmy z ośrodka „Sosenka” do zalewu w Joachimowie. Wyprawa zajęła nam 

około pięciu godzin. Rzeka z 10 metrowym pasem przybrzeżnym jest rezerwatem przyrody 

„Rzeka Rawka” wchodzącym w skład Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Płynąc 

kajakiem, podziwiałem piękno dzikiej przyrody. Brzegi rzeki porasta bujna roślinność. 

Na wysokiej skarpie nad rzeką zachwycił mnie potężny stary dąb. Woda przyjemnie szumiała 

zlewając się z głośnym śpiewem ptaków i bzyczeniem owadów. Dolina Rawki to prawdziwy 

rezerwat ptasi, zamieszkuje go około 100 gatunków ptaków. Ja miałem szczęście zobaczyć na 

rozlewisku kilka bocianów oraz żurawia. „Atrakcją” dla turystów były siedliska bobrów, 

ponieważ zwalone w poprzek rzeki pnie stanowiły przeszkodę dla kajaków. Choć pogryzieni 

przez komary, zachwycaliśmy się pięknymi motylami, rzadko spotykanymi poza puszczą. 

Szczególnie wrażenie zrobiły na mnie kolorowe ważki, które co jakiś czas siadały na dziobie 

mojego kajaka. Kiedy przepływaliśmy blisko brzegu zobaczyłem ciekawą roślinę o żółtych 

kwiatach, knieć błotną. Bardzo podobał mi się zmieniający się krajobraz. Widziałem gęste 

lasy, wysokie brzegi, piaszczyste plaże, a pod koniec wyprawy rozległe łąki. 

Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy do celu, którym była wieś Joachimów. Byłem 

zachwycony Rezerwatem Rawka, i nie zdziwiła mnie informacja, że w 2014 roku Rawka 

uzyskała tytuł „Perły Kajakowej Mazowsza”. Z dużą przyjemnością będę wracał w tamte 

strony. 
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Wyróżnienie  

Julia Czerwińska 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach 

 

Pierwsze doświadczenia młodego liska 

 

Urodziłem się w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Mój dom – nora znajduje się pod 

rozłożystym, starym dębem w leśnej gęstwinie. 

Pierwszym zapachem, który poznałem był zapach mamy. Moja mama jest najpiękniejszą 

ze wszystkich mam na świecie. Ma gęste, puszyste i miękkie futro, w które chętnie 

się wtulałem. Ale nie tylko ja. Szybko zrozumiałem, że te małe, nieporadne i wiecznie głodne 

kulki, które wyglądają tak jak ja, to moi bracia i siostry. 

Gdy trochę podrosłem, zacząłem opuszczać swoją norę, a tych zapachów poznałem coraz 

więcej. Wiedziałem, że mama pachniała bezpieczeństwem i miłością, zapach moich braci 

i sióstr oznaczał dokazywanie i wieczną zabawę. A zapach człowieka? 

Mama tłumaczyła nam, że człowiek jest naszym wrogiem. Gdy tylko poczujemy jego 

zapach, mamy oddalić się i szukać bezpiecznego schronienia. Jeśli tego nie zrobimy, człowiek 

może nas rozdzielić. A tego byśmy nie chcieli. 

Pewnego letniego dnia, kiedy razem z moim rodzeństwem biegaliśmy po lesie, 

usłyszeliśmy dziwne głosy i poczuliśmy obcy zapach. Przybysze wyglądali dziwacznie. 

Zachowywali się głośno. Nie wiedziałem, co robią w naszym lesie, ale wiedziałem jedno. 

Nasza okolica bez nich była piękniejsza i spokojniejsza. Chwilę poczekaliśmy. Gdy mogliśmy 

opuścić tymczasową kryjówkę, pobiegliśmy od razu do mam i opowiedzieliśmy, co nas 

spotkało. Mama powiedziała, że to  właśnie byli ludzie. Ze łzami w oczach dodała, 

że uważają nas lisy za szkodniki zabijające domowe ptactwo, a poza tym ludziom podoba się 

nasze futro. To było okrutne! Trzeba strzec się ludzi! 

Minęło kilka tygodni. Przemierzając puszczańskie ostoje znów napotkałem grupę ludzi. 

Tylko mniejszych. Chodzili po lesie i wnikliwie przyglądali się roślinom rosnącym 

na polanach: storczykom, kopytnikowi pospolitemu, naparstnicy zwyczajnej, bagnu 

zwyczajnemu, drzewom i krzewom. 

Jedna z dziewczynek obserwowała krzew czeremchy, za którą ja się schowałem. Serce 

waliło mi jak oszalałe. Myślałem, że nie zobaczę już mojej rodziny. Ale tak się nie stało. 

Dziewczynka uśmiechnęła się do mnie i powiedziała: ,,Jak to dobrze lisku, że masz 

bezpieczny dom w naszym parku i nikt nie może cię skrzywdzić”. Potem dołączyła do dzieci 

ze swojej klasy, pozostawiając w tajemnicy nasze spotkanie. 

A ja … spokojny wróciłem do swojej mamy. Zrozumiałem, że nie każdy człowiek jest 

zły. 
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Wyróżnienie 

Michał Lolo 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku w Jeżowie 

 

Spotkanie z przyrodą 

 

Był to sobotni, czerwcowy dzień. Słońce jeszcze smacznie sobie spało, a ja byłem już 

rześki i gotowy na przeżycie super przygody. Szybko zbiegłem na dół i wpadłem do pokoju 

kuzyna, który jeszcze leżał wtulony w swoją poduchę. 

 Dawid wstawaj, jedziemy na wycieczkę po twojej okolicy! 

 Co? O tej porze, daj spokój! 

 Właśnie o tej porze, nawet nie wiesz, co może skrywać budzący się do życia dzień. 

Ruszamy na zwiedzanie Bolimowa i odkrywanie tajemnic, tego pięknego zakątka Polski. 

O 5.30 byliśmy już na rowerach i wjeżdżaliśmy w lasy Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego. Wydawał się on olbrzymi i bardzo gęsty. Widać było, że to las 

wielogatunkowy z domieszką lipy drobnolistnej. Wzdłuż tego budzącego jeszcze w półmroku 

grozę lasu, dostrzec można było cichutko szemrzącą rzekę Rawkę, która mieniąc się kolorami 

wschodzącego słońca, wplatała się w wierzbowe zarośla. Dalej mijaliśmy stare dęby, kryjące 

w sobie tajemnice z przeszłości. Zatrzymaliśmy się na chwilę, gdyż było już zupełnie jasno 

i szybko dostrzegliśmy ślady po odłamkach kul wojennych. 

 Wiesz Dawid, czytałem kiedyś, że to ślady po artylerii pruskiej z 1914 r. 

 Tak, to prawda – odpowiedział zamyślony chłopak. 

 Dziadek opowiadał mi, że dęby te przeżyły I wojnę światową i były świadkami 

strasznych rzeczy. Dopiero teraz mogą sobie rosnąć w ciszy i spokoju. 

Po drodze mijaliśmy jeszcze cmentarz z czasów I wojny, który wprowadził mnie 

w refleksyjny nastrój i powagę. 

Ptaki, które już się obudziły, śpiewały głośno i wyraźnie. A ruch, który między nimi 

panował, przypominał ludzką krzątaninę. 

Jadąc dalej zauważyliśmy, że tuż przed nami przebiegła rodzina dzików. Napędziła nam 

ona trochę strachu. Nie trwało to jednak długo, gdyż za krzaków wyskoczył jak strzała 

dorodny łoś. Był piękny i bardzo duży, więc nie mogliśmy się nadziwić temu widokowi. 

Mieszkańcy lasu wykonywali tu swoje codzienne czynności. Dla nas jednak było to coś 

wyjątkowego, coś z czym dotąd nie mieliśmy niestety do styczności. Pełni zachwytu 

tajemnicami natury, postanowiliśmy usiąść i odpocząć. Spoczęliśmy nad rzeką, a naszym 

oczom ukazał się wspaniały widok. Cztery nieduże bobry budowały zwinnie tamę. Nigdy nie 

widzieliśmy tych zwierząt tak blisko. Nieopodal czarny bocian próbował złowić śniadanie, 

niezgrabnie wbijając dziób w taflę wody, jednak wypłoszony naszym niekontrolowanym 

śmiechem uciekł. W porośniętej szuwarami Rawce pływały kolorowe rybki, m. in. szczupaki, 
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miętusy, uklejki. W zaroślach dostrzec można było zaskrońce, kumaka nizinnego i traszkę 

grzebieniastą. Wydawało nam się, że jesteśmy w innym świecie, tak dalekim od tego 

codziennego. 

Naszą obserwację przerwał cichutki głos Dawida. – Nawet nie spodziewałem się, że jest 

tu tak pięknie i tak dużo się tutaj dzieje. Muszę przyznać Ci rację, że przyroda kryje w sobie 

wiele tajemnic. 

Nie odpowiedziałem nic, wsłuchany w odgłosy natury, leżałem na zielonym, mięciutkim 

mchu. Było mi tak dobrze, że nie chciałem wracać do rzeczywistości. Tego dnia 

zrozumieliśmy, jak ważna jest dla nas przyroda, ochrona jej i dbanie o jej dobro. Bo ona 

potrafi odpłacić się nam tym, co ma w sobie najpiękniejszego, swoją naturalnością 

i prawdziwością.  

To była wspaniała i pouczająca wycieczka, która na długo zostanie w naszej pamięci. 
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Utwory poetyckie 

I miejsce 

Oliwia Kłos 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej 

 

Wiwat przyroda 

 

Gdy zielono jest dokoła 

Moje serce głośno woła: 

Radość, radość i swoboda! 

To wszystko daje przyroda. 

 

 

Jestem tu... 

 

Gdy rano oczy otwieram 

Gdy się na krótki spacer wybieram 

Wiem, że to będzie piękny czas 

Bo wokół będzie szumiał las 

Bo nad głowami kwilą ptaki 

Do nóg mych tulą się zwierzaki. 

 

A ja tu jestem, jestem i czuję, 

że o to wszystko dbam i to szanuję. 

 

 

Przestrzeń jest cudna 

 

Ta ziemia cała, to moje miejsce 

Miejsce potrzebne dla wielu jeszcze. 

 

Przestrzeń, w której cały świat pędzi 

Wszystko tętni, dudni i jej nie szczędzi. 

 

A ja ją kocham – jest doskonała 

Będę ją szanowała i o nią dbała. 
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II miejsce 

Karolina Skręta  

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach 

 

Puszcza Bolimowska to nasz wielki las 

 

aż szkoda, że nie ma tam nas. 

Wiele szlaków, dróżek też. 

Czy ty o nich wszystko wiesz? 

 

Można tam spotkać pozostałości okopów 

pewnie można znaleźć szczątki  

z wojennych przelotów. 

Jest tam przyroda niebywała, 

która zachwyca, bo tak wspaniała. 

 

Piękny las, a w nim cuda przyrody 

drzewa, krzewy i zbiorniki wody. 

Swą urodą zaprasza do siebie 

Przyjdź, poczujesz się jak u siebie. 
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Nasza Puszcza Bolimowska 

 

wielkim lasem jest. 

Rosną sosny, modrzewie, 

dęby znajdziesz też. 

 

Większość dzieci o tym nie wie, 

że można zobaczyć dzięcioła na drzewie. 

A niżej pełne mrówek mrowiska 

i głęboką norę rudego liska. 

 

A jeśli rano wstanie ktoś 

na jego drodze może stanąć łoś. 

Możesz zobaczyć wiewiórki, daniele 

i innych zwierząt wiele. 

 

A latem koszyki wypełniają maliny 

jesienią grzyby, orzechy jeżyny. 

Czarne jagody rosną też 

więc najesz się ile chcesz. 

 

 

 

Niedaleko nas jest wielki las 

 

Który do siebie wszystkich wpuszcza 

jest to bolimowska puszcza. 

 

Wybór grzybów wieloraki, 

znajdziesz gąski, kurki i maślaki. 

Strzeż się tylko muchomora, 

 od niego będziesz ciężko chora. 

 

Zwierząt mieszka tam bez liku 

wilki, lisy i zające. 

A w cichutkim gąszczu lasu 

znajdziesz sarny hasające. 
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III miejsce 

Marta Barańczyk 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku w Jeżowie 

 

W Puszczy Mariańskiej 

 

Las jest piękny i bogaty, 

kwitną tutaj leśne kwiaty. 

Cudne lilie i konwalie 

zdobią las, by było ładniej. 

Tu mozaika drzew liściastych 

chyli ku nam swe gałęzie. 

Bardzo prosząc: drogie dzieci, 

na spacerek do nas wejdźcie. 

Tutaj mamy leśne dary, 

które chętnie wam oddamy. 

Kurki, rydze i koźlaki – to prawdziwe są przysmaki. 

A jagody i jeżyny to są leśne witaminy. 

Są też bluszcze i widłaki, 

lecz tych ruszyć wam nie damy, 

Bo są dla nas bardzo cenne 

i ochroną wnet objęte. 

Na padalce i zaskrońce 

uważajcie dzieci wszędzie. 

Żaby, jeże i ryjówki 

mają także swe kryjówki. 

Dziki, sarny i zające 

tu biegają jak po łące. 

Dzięcioł stuka w korę drzewa 

i melodię nam wygrywa. 

Jest tu miło i przyjemnie, 

szumią drzewa, ptaszek śpiewa 

Wokół słychać leśne życie, 

które kocham w sercu skrycie! 
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Wyróżnienie  

Oliwia Skóra 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej 

 

Puszcza Bolimowska 

 

Wszyscy w tej puszczy  

dobrze się czują...  

Ptaki śpiewają, liski buszują. 

Nikt tu nikomu  

nie zagłusza ciszy, 

jest tu spokojnie  

w tej naszej głuszy. 

 

Wśród szumiącej zieleni drzew  

można usłyszeć ptaków śpiew. 

Drzewa rozwiane na wietrze, 

wszędzie czuć pachnące powietrze. 

 

Wiosną zwierzęta wychodzą z norek  

budzi się życie w tym pięknym miejscu... 

W czasie letniej pory można 

podziwiać kwiatów kolory. 

 

Żółte,  czerwone, złote – to liście 

zwiastują jesieni przyjście. 

Wiat je na drzewach smaga   

a potem tańcząc  ku ziemi sprowadza.  

 

Gdy zimową porą 

mroźny wicher wieje 

śnieg otula puszczę dając nam nadzieję, 

że znów wzejdzie słońce, że zakwitną kwiaty, 

że blask puszczy błyśnie jak przed wielu laty. 
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Wyróżnienie  

Agata Miniatorska 

Szkoła Podstawowa w Boguszycach 

 

Zielone królestwo 

 

Jest takie miejsce, gdzie sięga wzrok 

Tam przekieruję spaceru krok. 

Drzwi nie ma wcale, więc śmiało wchodzę 

I już się na leśnej znajduję drodze. 

 

Tu świeży zapach twój nos przywita 

I zieleń cudna… niesamowita… 

Widok ten w piersi zapiera dech 

Stopy me muska mięciutki mech. 

 

Serce spokojnie, łagodnie bije, 

Troski i smutki cisza zabije. 

Ciało i dusza już odpoczywa 

Milczenie długą podróż odbywa. 

 

Zielone królestwo swe bramy otwiera 

Szkoda tylko, że przez nas umiera. 

I tylko echo mój oddech niesie 

Drogą magiczną w tym cudnym lesie. 
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Wyróżnienie 

Aleksandra Lichańska 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej 

 

Zaklęta w leśnych wersach 

 

Kiedy odczuję nadmiar hałasu. 

To idę sobie na spacer do lasu. 

W lesie jest cicho, szum drzew wokoło. 

Ptaszki śpiewają – jest bardzo wesoło. 

Różne zwierzęta w lesie mieszkają. 

W dziuplach, gniazdach, norach schronienie mają. 

Cieszmy się wszyscy każdym zwierzakiem, które się kryje gdzieś tam za krzakiem. 

 

Lasy od wieków na świecie bywały. 

I tajemnice różne skrywały. 

Przeważnie wtedy,  gdy wojny szalały 

To partyzanci tam zamieszkiwali. 

Często bitwami wroga gnębiły, 

Dlatego w lasach są nieznane mogiły. 

Niektórzy długo nosili blizny. 

Dajmy szacunek tym,  co walczyli. 

Za wolność Ojczyzny. 
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I nagroda 

Katarzyna Pietrzak 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej 

 

Ku Bolimowskiemu! 

 

Gdy skarbów świata masz sto pod samym nosem twym, 

O jednym opowiem historię i ułożę ją w rym. 

 

Zachwycisz się gawędą 

O miejscu niezwykle bajkowym 

Zobaczysz, że chęci będą 

Aby wyruszyć w te strony 

 

A to całkiem jest niedaleko, nie musisz się długo pakować. 

Wystarczy na północ od Rawy swój wzrok na mapie skierować. 

Przygotuj swój plecak, aparat, weź też rodzinę ze sobą 

I całą wesołą gromadą wyjdź na natury łono. 

 

Twym przewodnikiem zostanę na czas tej naszej wycieczki 

A jeśli chcesz, zaplanuję też inne z miast zgiełku ucieczki. 

Lecz dłuższego nie robiąc już wstępu, choć za mną miły kolego, 

Pozwól sobie przedstawić część Parku Bolimowskiego. 

 

Na dwóch województw granicy jest położony on: 

łódzkiego, mazowieckiego 

W centrum więc szukać go. 

 

W swoim obrębie on ma wyjątkowych rezerwatów aż pięć 

I chętnie tam uczęszczamy od roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt sześć. 

 

Wyobraź sobie jeszcze jak wielkie są to tereny, 

Aż dwadzieścia tysięcy hektarów chroni bezcennej zieleni. 

Mam nadzieję, że twą ciekawość rozbudziłam w dobrą porę, 

Abyś ze mną oglądał teraz Parku tego faunę i florę. 
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Znalezione zacisze 

 

Gdzieś w borze, między leśnymi terenami 

Ukryte jest miejsce z innymi czasu ramami. 

Tutaj zobaczyć możesz Radziwiłłowy kunszt i smak 

Bo choć to tylko budowle, to przemyślane jak! 

 

I wszystko początek swój wzięło w wieku XVIII. 

Pragnęła szlachetna Helena na własność Akropol swój mieć. 

Miejsca zadumy szukała, człowieka ręką nietkniętym 

I znalazła puszczę, gdzie myślom mogła oddać cześć. 

 

Tajemnicza Grota Sybilli była tego ośrodka sercem, 

A dla rozrywki dworzan postawiono amfiteatr jeszcze. 

To tu toczono rozmowy głębokie, filozoficzne 

I sztuce się poświęcano – tworzono utwory liryczne. 

 

Ach, tak dobrze na pewno w Świątyni Diany czas spędzano, 

Nabierano oddechu w tym parku, życie garściami tu brano. 

Wyobraź sobie tylko, ile tam wspaniałości! 

Kiedyś – dla szlachty uciechy, dziś dla uciechy gości. 

 

Cudne łuki, akwedukty, wspaniałe świątynie, 

Aż dziw, że to tutaj, nie w Rzymie miejsce ma. 

Dla piękna, uroku parku, Łupia tędy płynie, 

A drzewa cień rzucają, który ukojenie da. 

 

Ząb czasu nie dał rady zniszczyć oazy tej. 

Antyczne budowle, posągi stoją tu po dziś dzień. 

My też możemy odpocząć w miejscach takich jak to. 

Bolimowski Park Krajobrazowy zaprasza z chęcią doń. 
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Utwory prozatorskie 

 

I nagroda  

Magdalena Rochalska 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach 

 

Klątwa szmaragdu 

 

Biegła. Ona biegła ile sił w nogach. Próbowała nie odwracać się zbyt często, ale strach 

ją przezwyciężył. Bała się. Bała się, że ją dogoni. Przez głowę przelatywały jej różne myśli. 

Przez ułamki sekund wspominała cudowne chwile w życiu. Wiedziała, że to wszystko może 

się skończyć właśnie teraz, że już za chwilę jej nie będzie. Martwiła się, że nie zdąży 

naprawić tego, co tak perfekcyjnie zepsuła, że nie uda jej się wrócić do domu. Upadła! 

Potknęła się o ogromny konar. Na jej drodze pojawił się stary, spróchniały dąb. Porośnięty już 

od dawna mchem i porostami. Pochłonięty przez wilgoć i miliony korników zostawił na jej 

ciele ślady. Jej ciało pokryło się szramami, które wypełniły potoki krwi zmieszane z mchem 

i wilgotną glebą. 

Nagle wszystko ucichło. Słyszała tylko szybkie bicie swojego serca i przyśpieszony 

oddech. Zrozumiała, że dała radę uciec. Wiedziała, że to kolejna szansa, którą dostała od losu. 

Cieszyła się, że ma jeszcze czas by wszystko naprawić. Ostatkiem sił wstała i chwiejnym 

krokiem szła przed siebie. Jej wzrok był pusty i przejmujący do tego stopnia, że gdyby ktoś 

spojrzał w jej oczy pogrążyłby się w otchłani nicości. Idąc, potykała się co chwilę. Las był 

ogromny. Nie mogła dostrzec prześwitów, które wskazywałyby na jego granice. Pomiędzy 

wielkimi konarami drzew przebijały się smugi zachodzącego słońca. Powoli zapadał zmrok. 

W powietrzu unosił się dziwny zapach stęchlizny, w którym mogła wyczuć woń własnej krwi. 

Im bardziej zagłębiała się w las tym zapadał większy mrok. Mgła robiła się coraz gęstsza. 

Do jej uszu zaczynały docierać pierwsze dźwięki. Usłyszała szum wody. Kierowała się 

w jego stronę. Marzyła już od dawna, by choć trochę zaspokoić pragnienie. 

Jej oczom ukazał się widok zapierający dech w piersiach. Wiedziała, że gdzieś już miała 

okazję widzieć ten obraz. Tak, właśnie teraz przypomniała sobie, że to ten wodospad, 

o którym tak dużo czytała. Małe potoki krystalicznej, górskiej wody, spadającej na niewielkie 

głazy, które leżały pod wzniesieniem, wyglądały niczym z bajki. Zbliżyła się do niego 

i rękoma ułożonymi w łódkę próbowała złapać choć odrobinę słodkiej wody. Udało jej się. 

Zaspokoiła swoje pragnienie, które dręczyło ją od kilku dni. Chciała odpocząć. Usiadła pod 

wielkim klonem. Jego kora była ciemna, podłużnie spękana, nie łuszczyła się. Dziewczyna 

wiedziała, że pod jego gęstą, obficie ulistnioną koroną będzie bezpieczna. W jej głowie 

pojawiły się miliony pytań. Co dalej? Jak wrócić do domu? Przecież wywieźli ją tak daleko, 

nawet nie wiedziała, gdzie dokładnie się znajduje. Zaczęła zastanawiać się nad tym, w jaki 

sposób ma naprawić błędy, które popełniła. Czy oni jej wybaczą? Wiedziała, że zrobiła źle. 
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Nie miała jednak żadnego pomysłu na to by to naprawić. Co dalej z nią będzie? Kto jej 

pomoże? Chciała krzyczeć, ale wiedziała, że w tym ogromnym, liściastym lesie oni nadal 

mogą się czaić i szukać jej. Ci zwyrodnialcy, którzy przez kilka długich tygodni trzymali ją 

zamkniętą w szopie, a to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że chcieli pieniędzy. Bili 

i katowali ją przez kilka długich nocy, bo ona nie chciała wyjawić im gdzie ukryła skarb. 

Po dłuższej chwili zasnęła. 

Następnego ranka obudziły ją promienie wschodzącego słońca, przebijające się przez 

grubą warstwę liści. Była słaba jednak wiedziała, że w tym momencie może liczyć tylko 

na siebie. Wstała, obmyła swoje rany w wodospadzie i postanowiła poszukać czegoś do 

jedzenia. Po krótkiej chwili odnalazła małe rośliny z czarnymi kulkami. Zjadła je, bo miała 

świadomość tego, że nie może liczyć na nic lepszego. Jednak nie miała najmniejszego pojęcia 

o tym, że sama w tym momencie się zatruwa. Roślina, której owoce przed chwilą zjadła to tak 

zwana Wilcza Jagoda. Jest ona silnie trująca. Po godzinie spędzonej na kolejnych 

bezskutecznych poszukiwaniach jedzenia dziewczyna zaczęła odczuwać nudności. Dostała 

wysokiej gorączki i była bardzo pobudzona, a do tego jej oddech ciągle przyśpieszał. 

W pewnym momencie straciła przytomność. 

W swoim okropnym życiu dziewczyna jednak miała dużo szczęścia. W niedługim czasie, 

po tym jak padła bez czucia, znalazła ją pewna staruszka, która od lat mieszkała sama w tym 

ogromnym lesie. Okazała się ona zielarką, która wiedziała co robić podczas zatrucia Wilczą 

Jagodą. Zabrała nieprzytomną do swojej chaty i leczyła ją tam przez kilkanaście kolejnych 

dni. Kiedy dziewczyna odzyskała przytomność, nie wiedziała gdzie jest. Myślała, że to znowu 

ci oprawcy, że to znowu oni. Jednak widząc, że leży w łóżku przykryta, a obok niej siedzi 

staruszka, która gniecie coś w moździerzu, stwierdziła, że jest bezpieczna. Zielarka 

postanowiła pomóc jej jeszcze bardziej i wzruszona opowieścią dziewczyny obiecała, 

że wyprowadzi ją z tego lasu. Wyjaśniła jej również, że dotychczasowe niepowodzenia 

dziewczyny to tak naprawdę sprawka skarbu, na którym od wielu lat ciąży klątwa. Pomimo 

tego, że dziewczyna ukryła ten skarb już kilka lat temu i nie miała od tamtej pory z nim 

styczności, zaklęcie i tak na niej ciążyło. Jedynym sposobem, aby się go pozbyć było 

przekazanie skarbu komuś innemu, bo nie dało się go zniszczyć. Wtedy dziewczyna 

pomyślała, że skoro oprawcy tak bardzo chcieli tego skarbu, to go dostaną. Jeszcze tego 

samego dnia staruszka wyprowadziła z lasu dziewczynę i pomogło jej dostać się do domu. 

Młoda kobieta dokładnie pamiętała gdzie ukryła szmaragd. 

Kobiety udały się do ogromnego ogrodu znajdującego się za domem. W jego centrum 

widniał przepiękny, stary dąb pochylony ku zachodowi. – Jeden z jego konarów spróchniał 

i złamał się klika lat temu – powiedziała dziewczyna. Staruszka patrzyła z niedowierzaniem, 

bo czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziała. To właśnie w jego środku ukryłam ten kamień. 

Dziura w konarze jest tak wielka, że zmieścił się on tam razem ze szkatułką – dodała 

po chwili. Podeszły bliżej.  
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 Ale tu przecież nie ma żadnej szkatułki, ani żadnego szmaragdu – stwierdziła zdziwiona 

staruszka.  

 Jest tylko trzeba poszukać głębiej – odparła kobieta.  

Włożyła prawą rękę do złamanego konaru i przez dłuższy moment szukała. Nareszcie 

wyciągnęła pakunek zawinięty w bydlęcą skórę. Odwinęła ją i spojrzała na średniej 

wielkości żelazne pudełko. Ozdobione było złoceniami i pięknie wyrzeźbionymi scenami 

z życia ludzi. Wyglądało jak małe arcydzieło wielkiego mistrza. Kobieta otworzyła je, a jej 

oczom ukazał się kamień, przez który tak wiele wycierpiała. Staruszka stojąca obok 

wpatrywała się w niego i po chwili zaczęła płakać. Ona dobrze wiedziała do kogo on należy. 

Poprosiła kobietę by oddała go jej. Po tym czynie zielarka wyjawiła całą prawdę o klątwie, 

którą rzuciła jej prababka na ten klejnot wiele lat temu. Dziewczyna nie mogła uwierzyć 

w to, że jej nieszczęście nareszcie miało się skończyć, że nareszcie wszystko się poukłada. 

W krótkim czasie naprawiła wszystkie błędy, które popełniła od dnia, w którym dostała 

feralny szmaragd od swojej babki. Przez te kilka lat kobieta wiele wycierpiała i sama 

zadawała wielki bólu, a teraz to wszystko miało wrócić do normy. 
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I nagroda 

Emilia Błażejowska 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach 

 

Łatwe spotkanie 

 

Dwa słowiki na dużym drzewie się spotkały 

I o swoich sensach życia długo rozmawiały  

Mówiły sobie o każdym powodzie 

Dla którego wstawać warto co dzień  

I kiedy tak namiętnie dyskutowały 

Pstryk!  

Nie zauważyły! – już się zakochały 

 

 

 

 



 
Literatura zaklęta w leśnych wersach 

 

29 

 

II nagroda 

Adrianna Fal 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach 

  

Strofy o lesie 

 

Kiedy ci smuto:  

idź do lasu. 

Kiedy jesteś zmęczony:  

idź do lasu. 

Spaceruj wolno,  

otwórz oczy, otwórz uszy, oddychaj... 

 

Widzisz? 

Sosny, świerki, jodły  

pięknie kłaniają się na powitanie ciebie. 

Uśmiechnij się do nich, 

Pogłaszcz ciepłe, zieloniuchne gałązki. 

 

Słyszysz? 

Wiatr cichutko tańczy w konarach drzew, 

pod stopami strzelają suche patyczki. 

A w górze? 

Kto tak pięknie gra niekończącą się sonatę? 

 

Czujesz? 

Balsamiczna woń sosen, wilgotny mech, 

zmęczone igliwie na ściółce, 

wrzosy... zioła... grzyby...  

– prawdziwe kadzidełko. 

 

Kiedy ci smuto:  

idź do lasu. 

Kiedy jesteś zmęczony:  

idź do lasu... 
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III nagroda 

Daria Koper 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach 

 

Spójrz 

 

To słońce wschodzi i zachodzi. Codziennie bez wyjątku. 

Spójrz. 

To gwiazdy świecą na niebie. Najjaśniej zawsze w ciemności. Spójrz. 

To burza przychodzi. 

Niedługo jednak pozostaje. 

Spójrz. 

To silny wiatr w żagle dmie. 

Bez niego sil zabraknie. 

Spójrz. 

To kwiat powoli więdnie. 

Ze wspomnieniem własnej wiosny.  

Spójrz. 

To stara łania w swej godzinie. Spokojna, niczym staw. 

Spójrz. 

To obraz natury. 

A może jednak Twoje życie? 

 

 

 

Posłuchaj, popatrz, pomyśl 

 

Usiądź tu na pniu i posłuchaj. 

Czy słyszysz dźwięk świerszczy? 

Czy słyszysz szum drzew? 

Czy słyszysz szemranie potoku? 

Stań tu na wzgórzu i popatrz. 

Czy widzisz niebo o zachodzie słońca?  

Czy widzisz ptaka karmiącego młode? 

Czy widzisz kwiat tworzące wzory? 

Stań tu wśród natury i pomyśl. 

Czy wiesz, że jesteś tego częścią? 

Czy wiesz, że to Twój dom? 

Czy wiesz, że go zabijasz? 
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Wyróżnienie 

Julia Kłąb 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach 

 

W lesie moim... 

 

Gwary rozmów, sznur pojazdów  

Wokół słychać, 

Wszędzie pośpiech, zabieganie – 

 

W lesie cisza... 

 

Każdy pędzi, gdzieś się spieszy, 

Tupot kroków. 

Nie ma czasu do stracenia! 

 

W lesie spokój... 

 

Wciąż coś muszę, zewsząd presja,  

Słów ulewa, 

Wymagania, obowiązki. 

 

W lesie drzewa... 

 

Dym, spaliny, tu się duszę! 

Ciągła wrzawa, 

Wyścig szczurów, pęd tramwajów -  

 

W lesie trawa... 

Tam jest dobrze, bo to miejsce 

Duszę koi. 

Tam uciekam, tam się chronię -  

 

W lesie moim.  
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Wyróżnienie 

Julia Popławska 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach 

 

Czasem czuję się jak obłok na skraju bezkresnego nieba. 

Zewsząd otacza mnie nieprzebrany błękit. 

Wspomnienia ożywają, przebudzają się ze snu, wszystkie zduszone przez niebieską taflę. 

Niekiedy jednak spadam, kieruję wzrok w stronę milczącego świata,  

gdzie każdy się spieszy, nikt nie uśmiecha. 

Pamiętam ich początki, gdy uczyli się odwagi gwiazd, stąpali ostrożnie,  

tak niewinni, ufając, że świat jaśnieje nawet w nieskończoności. 

Szeptali, jak cudownie i wspaniale jest po prostu żyć. 

Swój los przypieczętowali pod drzewem, zafascynowani żelazem i parą.  

Postanowili wyciąć je wszystkie, by powstał mur z błękitnych sztachet. 

Z podniesioną głową patrzą przed siebie, w kierunku ruin. 

Dzieci krzyczą miedzy sobą: "Patrz, tam leci motyl!" 

Ale jego skrzydła, tak marne i kruche, opadają, zostawiając na dłoniach  

popielate smugi. 

To nic motyl lecz sadza, symbol Nowego Świata. 

Zamiast nadziei – zniszczenie, zamiast przebaczenia – pogorzelisko. 

Wtedy najczęściej uciekam, zamykam oczy, tracę słuch, w głowie słysząc  

jedynie cichy głos, że świat jaśnieje pięknem tylko po to, by dostrzegły go moje  

oczy. 

Wędruję, ciągnąc za sobą samotny cień. 

Wracam do domu, w kierunku Słońca, gdzie wszystko jest dobre i jasne. 

W lśniącej ciszy nieba jest mój ogród, gdzie natura jest najprostsza, tak czysta, nienaruszona, 

skryta za błękitną kotarą. 

Wsparta o wiekowy dąb, obok jeziora, spoglądam na żonkile, widzę  

gorączkowy tłum złota i zieleni. 

Świecą tak jak gwiazdy, migocą, odgrywając swój radosny taniec. 

Patrzę na nie w głębokiej zadumie i niewiele myślę. 

Świadomość przychodzi nocą, gdy leżę bez ruchu, nagle zamyślona chwytam  

każde tchnienie. 

Kątem oka dostrzegam złoty blask, jakby promienie słoneczne. 

Moje serce wypełnia się spokojem, dawno zapomnianą spójnością. 

Moje myśli są beztroskie, tańczą razem z żonkilami. 

Dotykając ich, biorę wdech i nagle rozumiem wielką tajemnicę. 

Cudownie jest po prostu żyć. 
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Wyróżnienie 

Joanna Morawska 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach 

 

Chciałam latać 

 

Wiosną dostrzegałam tylko piękno. 

Bogactwo barw. 

Patrzyłam zachwycona na pąki kwiatów różowe. 

Za każdym razem zadziwiałeś mnie bardziej. 

Inaczej. 

Zielone liście wiły się powoli w rytm kropli deszczu. 

Słuchając tej melodii obserwowałam jak rosły żonkile. 

Rozkwitałam razem z nimi. 

Podziwiałeś tulipany. 

Dla Ciebie moje usta przesiąkły kolorem ich płatków. 

Zazdrościłam słowikowi, 

Kiedy zachwycony słuchałeś jego śpiewu. 

Spędzałeś każdą chwilę wśród kolorowych motyli. 

Chciałam latać. 

 

 

 

Teraz cisza 

 

Może ją przerwać jedynie trzask suchego patyka pod nogami jakiegoś zwierzęcia.  

Traciłam nadzieję na możliwość zmiany Twojego ekosystemu. 

Przestałam odwiedzać las. 
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Wyróżnienie 

Emilia Błażejowska 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach 

 

Spacer 

 

Dzisiaj czuję, że nic mi nie trzeba 

Nad głową widzę błękit nieba. 

Kieruję się w stronę pustej ulicy  

Zwrócona przodem do przydrożnej kaplicy.  

Podziwiam piękno wiosennej przyrody.  

Swoje wewnętrzne omijam przeszkody, 

A kiedy przeskakuję płynącą rzekę. 

Patrzę w górę. 

Ktoś podaje mi rękę. 

Nie pytam o nic.  

Idę za postacią. 

Oddaję się pachnącym lasu połaciom.  

Zmieniam kierunek swojej podróży. 

Kto wie, może ta zmiana mi dzisiaj posłuży? 

 

Stary rok 

 

Przyglądam się liściom tańczącym w rytm wiatru 

Stawiam kroki, powoli, do taktu. 

Łaknę ich barwy, pochłaniam kolory. 

Wygląd drzew, uzależniony od kory.  

Zafascynowana jestem czerwienią. 

Rośliny pewnie na mój widok się rumienią. 

Żółć widoczna najbardziej do tej pory 

Oznaką ich słabości była.  

Chociaż to pozory. 

Gdzieniegdzie jednak przebija listek zielony. 

Widać, że Rok już bardzo jest zmęczony. 

Powoli kończy swoją długą drogę.  

Następnym razem po prostu mu pomogę. 
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Oferujemy formy kształcenia ustawicznego w obszarach: 

 

 

 Organizacja i zarządzanie 

 Awans zawodowy 

 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

 Edukacja humanistyczna 

 Edukacja matematyczno-przyrodnicza 

 Edukacja językowa 

 Edukacja religijna 

 Edukacja ekonomiczna, doradztwo zawodowe, szkolnictwo 

zawodowe 

 Wychowanie fizyczne, edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia 

 Umiejętności wychowawcze i psychologiczne oraz specjalne 

potrzeby edukacyjne 

 Przedmioty artystyczne, twórczość uczniowska, wolontariat i 

zajęcia pozalekcyjne 

 Technika, informatyka, technologia informacyjna 

 Wypoczynek, wycieczki szkolne, pierwsza pomoc przedmedyczna 

 

  
 

 
 

 

W (spomaganie) 

O (twartość) 

D (oskonalenie) 

N (auka) 
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Współpracujemy 
 

 w organizacji imprez cyklicznych np.: Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery, Festiwalu Nauki 

 z władzami samorządowymi 

 z władzami oświatowymi 

 z doradcami metodycznymi 

 z innymi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli 

 z instytucjami działającymi na rzecz oświaty 

  

Organizujemy 
 

 kompleksowe wspomaganie szkół/placówek oświatowych i sieci 

współpracy 

 sieci wspomagania i samokształcenia 

 kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 

 kursy doskonalące 

 warsztaty metodyczne 

 seminaria 

 konferencje 

 konsultacje zbiorowe i indywidualne 

 upowszechniamy przykłady dobrej praktyki 

  

Pomagamy 
 

 poszukiwać rozwiązań metodycznych z zakresu dydaktyki i wychowania 

 diagnozować potrzeby edukacyjne uczniów i nauczycieli 

 opiniować programy nauczania, projekty autorskie i badawcze 

 w uzyskaniu Certyfikatu Szkoły/Placówki Promującej Zdrowie 
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Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w Skierniewicach 
ul. Stefana Batorego 64D;           96-100 Skierniewice 

www.wodnskierniewce.eu  

e-mail: wodn@wodnskiernie@nazwa.pl 

 

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody 

ul. Rybickiego 19; 96-100 Skierniewice 
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