
Konkurs pt:  

Śmietanka towarzyska rozstrzygnięty.  

 

Teraz już wiem , że chętnie korzystacie z  

biblioteki szkolnej! 

Dziękuję! 

Pokazaliści mi że tak jest ! 

Pochwaliliście się swoją wiedzą i swoimi zdolnościami.  

Brawo!!! 



Jestem zdolna ! Jestem zdolny ! 

Jeżeli sztuka jest dla ciebie tym poprzez możesz wyrażać swoje uczucia i tym dzięki czemu się 
uśmiechasz rysuj i maluj, pisz.  Spełniaj swoje marzenia i pasje. Możesz przecież odnosić 
sukcesy, a przy tym również dobrze się bawić i przyjemnie spędzać czas. 

 

 
Do wszystkich  

Czy znasz swoje uzdolnienia i  talenty?  Czy odkryłeś swoją pasję? 

Spróbuj i TY ! 
Wszystkie Twoje marzenia mogą się spełnić, jeśli będziesz 

miał odwagę je realizować. 

Potrzebna jest ambicja, talent,  wytrwałość i szczęście oraz odrobina 

szaleństwa w duszy. 

Myślę, że macie i chęci, i talent.  

Większy, niż sądzicie,  ale może mniejszy, niż pragniecie. 

Każdy posiada ogromne zasoby kreatywności.  

Sztuką jest podjąć wyzwanie, żeby je rozwijać: 

 

Twoja aktywność zostanie nagrodzona ocenami. 

„Rysowanie jest muzyką dla oczu i wyciszeniem dla umysłu.” 
Orhan Pamuk 

 

,,Wielkiemu artyście nie wystarczy, by jego dzieła 
wzruszały, on chce zmieniać nasze umysły."  Orhan Pamuk 

 



        Prace konkursowe uczniów.  

Wszystkie prace oceniono na ocenę 6  z języka polskiego i ocenę 6 z filozofii. 

1. Ciuśniak Natalia  - kl. II E – temat 3:  Gorączkowo zaczytani  - napisz wiersz 

lub napisz wiersz i go zaśpiewaj – nagraj się.   

Biegniesz co tchu  
 

Biegniesz co tchu do domu. 
W głowie kołacze ci myśl jedna, 
Że nie powiesz o tym nikomu, 
Że Ziemia jest jednak wredna. 
Stawia na twej drodze przeciwności, 
Abyś nie mógł wrócić do swojej oazy, 
I musisz wynajdywać nowe zdolności, 
Żeby odpowiadać na bezsensowne frazy, 
Lecz w końcu siadasz zmęczony w fotelu. 
Wyciszasz telefon brzęczący, 
I przyglądasz się książkom wielu, 
Ale jest tam przyjaciel milczący, 
Co zachęcająco wygina grzbiet. 
Więc delikatnie otwierasz pierwsze stronice, 
I przechodzisz wśród latających rakiet. 
Przestawiasz z kwiatami donice. 
Spoglądasz w niebo wieczorne 
Upstrzone słowami 
Przed ucieczką oporne. 
Przelatujesz nad głowami. 
I nurkujesz w oceanie. 
Walczysz podczas bitew. 
I odpowiadasz na zabójców manie. 
Wędrujesz pośród drzew, 
Aż zerkniesz na zegarek 
I widzisz, że dochodzi pierwsza. 
Tyś to nocny marek! 
Chwytasz poduszkę, która większa 
I układasz się do snu, 
Myśląc o niedawnych przygodach. 
Opatulasz się kołdrą z lnu 
I ponownie pływasz po nieznanych wodach." 
 
Pozdrawiam, 
Natalia Ciuśniak 

 

 



2. Duszczyk Maksymilian – kl. II E – temat 3: Gorączkowo zaczytani  - napisz 

wiersz lub napisz wiersz i go zaśpiewaj – nagraj się.  
 

,,Bohaterski Olbrzym’’ 

Sam olbrzym był niezwykle słaby 

Łzy z jego powiek regularnie się lały 

Wyruszył w tułaczkę by szukać siły 

Jego uczucia do siebie zbyt szybko gniły 

Aż pewnego razu zamek zakuty zobaczył 

Wzrok smutny na chwilę na nim zahaczył 

i dojrzał - piękną istotkę co na dachu stoi 

Skoczyć chce, lecz się straszliwie boi 

Jej suknia niebieska jak mroźny lód 

Twarz słodka niczym świeży miód 

Usta rozgrzane od zimna szorstkiego 

Błysk w oczach przeszywa jak grom z nieba sztormowego 

 

Olbrzym patrzył na istotkę jak na anioła 

Nagle widzi ją znad czoła 

Ona skoczyła w przepaść czarną 

Pokraka garnie łapę w górę mocarną 

Istotkę z nieba w objęcia schował 

W opiekę swą wziął i umiłował 

 

Niesie ją bohater do swego schronienia 

Lecz nie wyczuwa u niej żadnego tchnienia 

Kładzie ją na swym legowisku 

Na wielkim skalnym rumowisku 

Stoi i gotuje wywar na uzdrowienie 

Na jej każde śmiertelne skaleczenie 



Po łyku jej serce znowu bije 

Zadowolenia olbrzym nie kryje 

Budzi się istotka, dziękuje za ocalenie 

 

Dla niej jest to wybawienie 

Od złego smoka co ogniem pluje 

W zamku od lat ją przetrzymuje 

 

Spokój przerywa ryk tego smoka 

Jest on duży jak do nieba wieża wysoka 

Kolor jego to jest czarny jak smoła 

Nie przypomina wcale anioła 

Skrzydła ma wielkie jak deszczowe chmury 

Rany po bojach ma głębokie jak zamkowe mury 

 

Ogr heroicznie z toporem do boju już gna 

Smok go jednym ruchem przyciska do twardego dna 

Szkarada poległa od jednego ciosu 

Lecz jego martwe serce słyszy jeszcze łkanie cienkiego głosu 

To jego podopieczna cierpi po stracie swego rycerza 

Serce mocniej i mocniej uderza 

Powstał 

Wściekły olbrzym w furię wpada 

W serce smoka topór celnie wkłada 

Gadzina na ziemię z hukiem polega 

Jej ciało z łuskami tysiąc lat zalega 

Nie igraj z olbrzymem jeśli ma czego bronić 

Bo jego serce będzie się zawsze goić 

Ma czego bronić i będzie bronił 

Choćby ostatnią kroplę krwi uronił 



3. Grzymkowski Jan – kl. IC – temat 1: ( 2 prace: filozoficzna i literacka), Dołącz do elity 
czytających klasykę i zaprezentuj w śmieszny sposób dzieła znanych filozofów, literatów.  

Praca literacka: 

 

Tytuł: SATYRA NA SATYRĘ - Do wiersza ,, Pijaństwo’’ – Ignacy Krasicki / krytyka pijaństwa/ 

,, Pijaństwo’’ – ,,Czarno to widzę’’ - Krótka historia pijaństwa 

1. Skąd idziesz ? Widzę żeś słaby bo piłeś? Alkohol, jest mój panie, wiernym śmierci sługą. Jak 

będziesz pociągał, to nie pociągniesz długo ! 

 

 Ledwo chodzę ! Ledwo widzę! Słaby jestem bardzo! Wczoraj piłem, miałem humor i 

byłem wesoły, a dzisiaj jestem smutny, bo głowa mnie boli. Życie to loteria drogi 

przyjacielu ! Może dobrze na te smutki napić się wódki. Wypijmy więc na zdrowie, nikt 

się o tym nie dowie ! 

 

2. Już mi wszystko przeszło. już mnie nic nie boli, bo ten trunek chyba mnie zniewolił. Niech 

więc nasze zdrowie ponad czarę się przelewa. Gdy choroba Cię złoży, to Cię trunek wnet 

uzdrowi.  

 

 Pijąc za zdrowie zbyt się trunkami zalewasz i zdrowia własnego pozbywasz, które gdy 

chcesz zachować w żołądku i w głowie. Nie pij na siłę, a zwłaszcza za cudze zdrowie i 

nie myśl, że nikt się o tym nie dowie? 

 

3. Nieładnie o bliźnim mówić ,,pijak !’’Ty masz do tego najmniejsze prawo, bo sam nie 

gardzisz trunkiem i zabawą.  

 Tak ! Bez flaszeczki nie wyżyjesz nijak. Jeden na oczach ludzi pije żwawo. Drugi w 

pijaństwie swym jest cichy kryjak !. 

 

4. Dokąd ta droga prowadzi ? Idę napić się wódki ! 

 Szczyt Pijaństwa !!! 

 

 



Praca literacka cd.  

   

Tytuł: SATYRA NA SATYRĘ -  Do wiersza ,, Krótka rozprawa między trzema osobami, 

Panem, Wójtem a Plebanem – Mikołaj . Rej/ krytyka pijaństwa/ 

,,Którzy i swe, i innych ludzi przygody wyczytają.  

A także i zbytki, i pożytki dzisiejszego świata ‘’. 

1.   

P.. Ja już ledwo łbem  kołyszę, nic nie widzę, nic nie szłyszę !. Nie wiem co się wokół dzieje?. 

Chyba zaraz oszaleję!.  Ja wam bracia jedno powiem, że na takie zbędne zbytki tracić pieniądz, 

tracić zdrowie nie przystoi POLAKOWI . Ale w Polsce przecież zwyczaj taki panuje, że kto tylko 

przyjdzie, to z każdym się człowiek napije. 

 

W… Zbytek pijaństwa to bankructwa i śmierci przyczyna. Nie ma nad trzeźwość nic 

ważniejszego, bo to ona zachowa cię w zdrowiu i uchroni od złego. Ale cóż robić? Polak  ma to 

już w naturze, że pije jednym duszkiem flaszki duże.  

 

P….. Brednie gadasz TY mój bracie całe życie jadłem i piłem, ale życia jeszcze nie straciłem. Ten 

kto dużo pije długo nie pożyje !. Ale taka to już dola Polaka, że trzeba konserwować ,,robaka 

‘’. Jeśli się rozchorujesz to i tak będzie już po TOBIE. Kiedy nie masz pieniędzy umrzesz i w 

chorobie. 

2.  Ja, Mikołaj Rej z Nagłowic rozważnie WAS upominam i  przestrzegam ! Miejcie, ludzie olej 

w głowie i zadbajcie o swe zdrowie ! Czy się więc opamiętacie i o zdrowie swe zadbacie ? 

Źródła: 

1.  Różne przypadki świata tego. Wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja, Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 

1953 r. 

 
 
 
 
 



Praca filozoficzna: 

     

 

1.  Tytuł : PLATON - OBRONA SOKRATESA 

Ja, Sokrates ! 

sprowadziłem filozofię  z ,, nieba na ziemię ‘’ 

dzięki temu Platon mógł się już zająć  

,, niebem i ziemią’’. 

 

2. Sokratesie,  ,,Młodzież psujesz i w Bogów nie wierzysz ‘’! ,,Szukasz dziury w całym’’ ! 

O to, taka jest skarga ? ,,Arystofanes też w swojej komedii  ,, Chmury’’ pokazał mnie mówiącego w powietrzu, 
że się nad światem wznoszę i wiele innych niedorzeczności ‘’. 
  

3. Nie bawcie się z nami, Sokrates, w ciuciubabkę. Gadajcie co wiecie! 

 Jestem miłośnikiem mądrości i poszukiwaczem dziur w całym i je znajduję, bo chcę poznawać siebie !  

Jestem męczyduszą, bo wiem, że nic nie wiem. ! A może coś wiem, ale nie powiem! 

 Nie wstydzisz się Sokratesie, swych postępków, że narażasz się na śmierć ?   

 Ty nieładnie mówisz, do mnie człowiecze. ! Ale co mi tam ! Prawdziwa cnota krytyk się nie boi !.Głos 

mojego sumienia mi mówi, że mi się lepiej opłaci zostać tak, jak jestem! 

4. Nie róbcie hałasu ! 

PRZEBRAŁA SIĘ MIARKA ! NIE DBAM O SWOJE ŻYCIE ! ODCHODZĘ ! 

Doznałem Boskiego dotknięcia ! 

Czy moja śmierć jest przereklamowana ?. Chyba nie !.  Od dziecka tak się ze mną dzieje !  

,, Dobroć czynu zależy nie od tego, kto, kiedy i gdzie robi, ale tego, co robi ! ‘’.  
Źródła: 

1. Platon, Obrona Sokratesa, wolnelektury.pl › media › book › pdf › obrona-sokrates. 

2. Andzrzej Kwiatek, Michał Worwąg, Podróż po historii filozofii – Starożytność, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997 r., ISBN 

83-85838-96-1, s. 56 – 66. 

3.  Waldemar Pycka, W obronie Sokratesa, ISBN 978-83-932485-5-, kpbc.umk.pl › Content 

4. Szkoła Ateńska, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Ate%C5%84ska#/media/Plik:%22The_School_of_Athens%22_by_Raffaello_Sanzio_da_Urbino.

jpg 

5.  Sokrates, https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Ate%C5%84ska#/media/Plik:Raffael_069.jpg 

6. Sokrates 

 https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Portret-Sokratesa/69566.html 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQo5qh1szsAhVFx4sKHYJmB6IQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fkpbc.umk.pl%2FContent%2F200690&usg=AOvVaw3T1LU1JZD4Vcs62dX7rYbE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQo5qh1szsAhVFx4sKHYJmB6IQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fkpbc.umk.pl%2FContent%2F200690&usg=AOvVaw3T1LU1JZD4Vcs62dX7rYbE
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Ate%C5%84ska#/media/Plik:%22The_School_of_Athens%22_by_Raffaello_Sanzio_da_Urbino.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Ate%C5%84ska#/media/Plik:%22The_School_of_Athens%22_by_Raffaello_Sanzio_da_Urbino.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Ate%C5%84ska#/media/Plik:Raffael_069.jpg
https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Portret-Sokratesa/69566.html


4. Pilarska Lena – kl. II Ag – temat 2: Gorączkowo zaczytani – narysuj ilustrację do twojej 
ulubionej książki i podaj nazwę Twojego sposobu na odkrywanie radości czytania.  

 

Mój sposób na odkrywanie radości czytania? 

Zwykle biorę książkę, najlepiej wieczorem kiedy nie mam żadnych zmartwień na 

głowie i odpływam do innego świata. Gdy zacznę czytać, nie chcę już wracać do 

rzeczywistości. Najcenniejsze są dla mnie odczucia bohatera, kiedy przemierza 

swoją historię, mierząc się z losem i przeciwnościami. Mogę wtedy okrywać to, 

co nie było mi dane oraz doświadczyć emocji przeżywanych przez bohatera. 

 

Ilustracja do Metra 2033, autorem książki jest Dmitry Glukhovsky.  

Obraz wykonano na płótnie.  

 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 

 

 


