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WSTĘP
Uduchowiony homo sapiens jest jedynym na świecie stworzeniem, które przysparza
innym cierpień bez racjonalnego powodu. Ziemia nie jest naszą własnością, my jesteśmy
jej współlokatorami. Kwiat, gwiazdę, kamień, człowieka przenika ta sama iskra Boża. Ci,
którzy nauczą się współodczuwać z rośliną i zwierzęciem, potrafią zrozumieć innych i będą
lepsi dla siebie.
Simona Kossak
Szanowni Państwo,
trzecia edycja naszego Konkursu dla młodych pasjonatów sztuk to moment ważny.
Cieszymy się, że po raz kolejny możemy gościć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów oraz tych
z Państwa, którzy nas, organizatorów, wspieracie.
Tematyka konkursu - „Na skraju puszczy” wprowadza w świat przyrody, skłania do refleksji
i umiłowania natury w takim samym stopniu jak czyniła to Patronka naszego przedsięwzięcia,
Profesor Simona Kossak.
Mamy nadzieję, że pasja tworzenia, wrażliwość na otaczający świat pozwolą nam kontynuować
naszą pracę. Dziękujemy i serdecznie zapraszamy do nas w następnym roku.

Organizatorzy
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PRACE NAGRODZONE
PLASTYKA

I NAGRODA

W KATEGORII PLASTYCZNEJ
Victoria Grabowska “Bez tytułu”
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce, Oddział Gimnazjalny
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PRACE NAGRODZONE
PLASTYKA

Agnieszka Kaczyńska

Ola Jasiota

II NAGRODA ex aequo

II NAGRODA ex aequo

Agnieszka Kaczyńska ”Zimowa puszcza”
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Szepietowie

Ola Jasiota “Niezwykłe spotkanie”
Gimnazjum w Perlejewie

W KATEGORII PLASTYCZNEJ
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W KATEGORII PLASTYCZNEJ

PRACE NAGRODZONE
PLASTYKA

Joanna Laszczkowska

Natalia Cwalina

III NAGRODA

WYRÓŻNIENIE

Joanna Laszczkowska ”Mieszkańcy puszczy”
Szkoła Podstawowa, Oddział Gimnazjalny
w Wąsoszu

Natalia Cwalina “Wśród malowniczych drzew”
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Gimnazjalnymi w Łomży

W KATEGORII PLASTYCZNEJ

W KATEGORII PLASTYCZNEJ
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PRACE NAGRODZONE
PLASTYKA

Iga Perkowska

Sabina Niemyjska

WYRÓŻNIENIE

W KATEGORII PLASTYCZNEJ

WYRÓŻNIENIE

W KATEGORII PLASTYCZNEJ

Iga Perkowska “Żubr w wysokiej trawie wieczorem” Sabina Niemyjska “O zmierzchu”
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
Gimnazjum w Perlejewie
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POZOSTALI UCZESTNICY W DZIEDZINIE PLASTYCZNEJ:
Prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową
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1. Amelia Dołęgowska “Białowieskie żubry” - Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem,
opiekun: Iwona Anna Godlewska
2. Martyna Jankowska “Na skraju puszczy” - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza
w Łomży, opiekun: Małgorzata Nasiadko
3. Iwona Gutowska “Kolorowa Puszcza” - Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży,
opiekun: Agnieszka Wysocka
Nadesłane:
4. Olga Mościcka “Simona, Dzięcioł”, Bartosz Kneć “W Puszczy”, Aleksandra Gromek “Simona, Dzięcioł”
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży, opiekun: Dorota Karczewska
5. Luiza Maria Lubowicka “Poranek w Puszczy” - Miejski Zespół Szkół, Gimnazjum
w Wysokiem Mazowieckiem, opiekun: Iwona Anna Godlewska
6. Klaudia Karwowska “Na Skraju Puszczy” - Gimnazjum w Jedwabnym, opiekun: Katarzyna Sobuta
7. Mateusz Kosiorek “Na Skraju Puszczy”, Olga Nitkiewicz “Strumyk wśród drzew”, Wiktoria Kozłowska
“Zimowy Pejzaż”, Aleksandra Rogowska “Na skraju Puszczy”, Karolina Skweres “Brak”,
Julia Kosiorek “Puszcza Ginie”, Julia Kowalewska “Białowieski Zmierzch”, Julia Sasinowska “Brak”,
Ewelina Dejneka “Brak” - Szkoła Podstawowa nr 1, Oddział Gimnazjalny w Łomży,
opiekun: Agnieszka Chojnowska
8. Zuzanna Polkowska “Uroki Puszczy”, Łucja Chrzanowska “Uroki Fauny i Flory”, Weronika Osiecka
“Uroki Puszczy Białowieskiej”, Monika Niebrzydowska “Uroki Puszczy Białowieskiej”,
Julia Biedrzycka “Piękno Puszczy Białowieskiej”, Maja Przestrzelska
“Bogactwo Puszczy Białowieskiej”, Magdalena Cwalina “Uroki Natury” - SP im. Adama Mickiewicza
w Jedwabnem, opiekun: Elżbieta Borawska
9. Julia Kwiatkowska “Brak”, Wiktoria Petniunas “Na skraju Puszczy”, Jakub Gabriel Lipka
“Odpoczywająca Simona”, Łucja Wysocka “Brak” - SP nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce,
opiekun: Jolanta Dobrowolska
10. Karolina Lewczuk “Na skraju Puszczy”, Kamila Kryńska “Brak”, Weronika Moczulska “W puszczy”,
Aleksandra Żero, “Król Puszczy”, Weronika Moczulska “Na skraju Puszczy”, Aleksandra Daniluk
“Na skraju Lasu” - Gimnazjum w Perlejewie, opiekun: Teresa Gawryś
11. Anna Gładysiak “Na skraju Puszczy” - Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich
w Łomży, opiekun: Małgorzata Nasiadko
12. Joanna Laszczkowska “Mieszkańcy Puszczy” - Szkoła Podstawowa, Oddział Gimnazjalny
w Wąsoszu, opiekun: Romuald Borawski
13. Karolina Stefens “Na skraju Puszczy” - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Turośli,
opiekun: Lidia Anna Truszczyńska
14. Sylwia Korwek “Fokstrot” - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy, opiekun: Anna Pańkowska
15. Karolina Marzewska “Puszcza mój dom” - SP nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce,
opiekun: Joanna Dobrowolska
16. Julia Gosiewska “Król Puszczy”, Kinga Kulesza “Na skraju”, Natalia Glińska “Plener w Puszczy”
- Miejskie Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zambrowie, opiekun: Wojciech Rusiecki
17. Oliwia Adamczyk “Piękno Puszczy”, Julia Arnister “Piękno Puszczy Białowieskiej”, Krystian Zawalich
“Żubr”, Mateusz Drewnowski “Na skraju Puszczy” , Wiktoria Łuba “Piękno Puszczy”, Natalia Zaręba
“Uroki Puszczy” - Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży, opiekun: Agnieszka Wysocka
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PRACE NAGRODZONE
LITERATURA - POEZJA
Puszcza- mym domem
Zdumiona potęgą natury, objęta pragnieniem ucieczki
maszeruję ścieżką krętą niczym rwąca rzeka
do miejsca, gdzie brak wrogości i niezrozumienia.
Wilgotny mech wita mnie swą delikatnością,
otulając me stopy zieloniutkim puchem.
Doskonałość okala mnie zewsząd:
lekko zwinięte dotąd listki rozwijają się,
kryjąc seledynową szatą ospałe drzewa objęte
mgiełką wiosennego ciepła.
Wątłe kwiaty skryte pod warstwą zapomnianych liści
próbują wydostać się z objęć minionej skutej mrozem zimy.
Ptaki niekończącymi się rozmowami pobudzają
nieśmiało oświetlające puszczę promyki słońca
osłonięte dotąd obłokiem mlecznobiałej pory.
Otaczający mnie las wnika we mnie,
a ja wsłuchuję się w rytm serca natury.
Przyglądając się wiosennym zmianom, odnajduję
kryjącą się w naturze dobroć
promieniującą w każdym najmniejszym kiełku.
Dostrzegam lazur nieba, który zamaskowany lśni
w połyskujących kroplach rosy
pochłaniającej każdą niepewnie kiełkującą roślinkę,
sarnę kroczącą po dywanie z przylaszczek i zawilców,
tułającą się pomiędzy rdzawymi pniami i z wielką czujnością
poszukującą smakowitych pędów młodziutkich drzewek.
Zauważam wciąż nierozwinięte pęczniejące pąki
tworzące pięknie skomponowane bukiety.
Wpatrując się w przestrzeń spowitą najrozmaitszymi odcieniami,
podziwiam zjawiskowy taniec różnokolorowych owadów.
Widzę tu swój przyszły dom pełen spokoju i ładu.
Cudowna świeżość oraz zapach nowo wyrastających roślin
towarzyszy mi w każdym skrawku lasu.
Poszukując ukojenia, wędruję dalej w głąb puszczy
i przeżywam muzyczną ucztę,
delektuję się wszechobecnym bębnieniem dzięciołów
- pracowitych lekarzy natury.
Powietrze pełne harmonii i oczyszczenia
muska mą twarz chłonącą każdy powiew wiatru.
Niedoceniona, obciążona oczekiwaniami innych
łączę się serdecznym uściskiem z naturą.
Pragnę wniknąć w miejsce, gdzie wieczory
spowite są lśniącą taflą złoto iskrzących się gwiazd.
Podążam za szeptem puszczy niosącym czułość i szczerość,
której brak w ludzkich sumieniach,
za duszą drzemiącą w sercu
długowiecznego skarbca historii.
Uciekam od świata pełnego goryczy i wszechobecnej zawiści
do strefy bliskości z florą i fauną.
Dochodzę do miejsca pełnego wrażliwości,
To polana, na której moje serce pulsuje wraz z naturą…
Oto mój nowy dom!
Zostaję tu, gdzie nie liczy się człowiek, lecz przyroda...

Wolność co nie przemija
przeczesał wiatr wierzbom
siwe włosy
pomarszczył stawom
zielone oczy
otulił świerki
mgłą miękką i białą
sen przyniósł
kukułkom, puchaczom
roztańczył się wiatr
wśród zarośli
przemyka nad
liśćmi szelestem
trawom szarość
zimową wytrąca
drzewom pąki
troskliwie rozwija
zapach puszczy
po świecie niesie
smak radości
i pełni życia
tęsknie woła
na wszystkie strony:
ta puszcza – to wolność
co nie przemija

I NAGRODA

II NAGRODA

Joanna Zakrzewska ”Puszcza mym domem”
Szkoła Podstawowa w Radziłowie

Luiza Maria Lubowicka “Wolność co nie przemija”
Miejski Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa nr 2
im. M. Kopernika, Oddział Gimnazjalny
w Wysokiem Mazowieckiem

W KATEGORII POEZJA

W KATEGORII POEZJA
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PRACE NAGRODZONE
LITERATURA - POEZJA

Na skraju puszczy
na skraju puszczy rosną kwiaty
dzikie nie jak te z ogrodu
w nich leży sarna
w ciepłym słońcu się wygrzewa
na domy w oddali zerka
na drzewie ptak śpiewa
słychać szum drzew
koników polnych granie
w powietrzu unoszą się pyłki traw
czuć piękno przyrody
na skraju puszczy z pewnością
czekają na nas przygody
w słońcu i ciepłym wietrze
który unosi nas jak listki
powoli i delikatnie
po ścieżkach życia
ręce lasu przytulają nas do siebie

To ostatni raz gdy patrzę na zieloną polanę
przed cichym pięknym lasem
to ostatni raz kiedy popłynę ze śpiewem
ptaków
gwizdaniem wiatru
potulnym dotykiem mchów i traw
skroplonych poranną rosą
ostatni raz kiedy widok przyrody złapie za
serce i zostawi znak
znak mówiący że nigdzie nie jest tak jak tu
na skraju dwóch światów
więc dziś po raz ostatni przywitam moich
przyjaciół
strumyk pojący leśne zwierzęta
stare drzewa które dotychczas chroniły
przed deszczem i żarem
watahę wilków
stała się ona dla mnie jak rodzina
chcę powiedzieć ludziom o pięknie które...
które na zawsze zostaje w sercu...
które stało się moim domem
więc... muszę odejść

III NAGRODA

WYRÓŻNIENIE

Kinga Perzanowska ”Na skraju puszczy”
Szkoła Podstawowa nr 4,
Oddział Gimnazjalny w Ostrołęce

Anna Gładysiak “Ostatni raz”
Publiczne Gimnazjum nr 9
im. Rodziny Lutosławskich w Łomży

W KATEGORII POEZJA
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„Ostatni raz"

W KATEGORII POEZJA

PRACE NAGRODZONE
LITERATURA - PROZA
Droga do celu
Wieczór – pora, której nienawidziłem od dziecka. Słońce chowało się za horyzont, tym samym zmuszając mnie na powrót do domu.
Zazwyczaj wlokłem się noga za nogą, zachodząc jeszcze to tu, to tam i sprawdzając jak żyją inni ludzie. Często udawało mi się skubnąć
odrobinę chleba, czasem nawet z kawałkiem mięsa, jednak sumienie nie pozwalało mi odejść bez jakiejkolwiek podzięki, więc
zbierałem wszystko, co dla okolicznych miałoby wartość i zostawiałem mimochodem na werandach w donicach kwiatów.
Po okrążeniu wioski, zmierzałem w stronę ruin, gdzie udało mi się zagospodarować kawałek miejsca. Zawsze wchodziłem tam, kiedy
zapadał zmrok, aby niczego nie widzieć i tym samym nie trapić oczu ani duszy. Starałem się zasypiać bez żadnych myśli i marzeń.
Przez nie człowiek ma jedynie mętlik w głowie.
Kolejny dzień obudził mnie jasnymi promieniami. Wtedy dopiero mogłem o czymkolwiek rozmyślać, a najczęściej o tym, co widzę.
A codziennie widziałem dokładnie to samo, błękit nieba, żar słońca, soczystą trawę i dym wypływający ciemnymi chmurami
z zrujnowanych kominów. Zawsze wyobrażałem sobie, że siedzę przy jednym z nich. To pomagało mi poczuć odrobinę ciepła, przynajmniej wewnątrz.
Był to dzień, który na zawsze miał zmienić moje życie. Postanowiłem opuścić osadę i ruszyć w świat, poszukując lepszego jutra.
Nie byłem jeszcze pewien, gdzie pójdę, jak zaspokoję podstawowe potrzeby i czy w ogóle dotrę w jakiekolwiek miejsce. Postawiłem
wszystko na jedną kartę i teraz już nie było odwrotu.
Wszedłem do puszczy. Tak samo pięknej jak każdego dnia. Jedynie ona potrafiła napełnić moją duszę szczęściem, mimo że nigdy nie
przyznawałem się do artystycznej duszy. Te wszystkie drzewa, krzewy, zwierzęta, rozmieszczone losowo we wszystkich miejscach
sprawiały, że gdy zatrzymywałem się na chwilę, aby jedynie się temu przyjrzeć, tonąłem wśród natury długimi godzinami. Jednak
codziennie przychodził moment, kiedy to wszystko nagle nabierało ciemnych barw i odbierało mi wszelką chęć do dalszego życia.
Jednak jedynie głupi rzucają się na drzewa pod wpływem problemów, a ja – przynajmniej na razie – takim nie byłem.
Wróciłem na główną ścieżkę i starałem się więcej nie zawieszać wzroku na tę dziewiczą naturę. Musiałem przywrócić rozsądek
i zmierzać chociaż w pozornie dobrym kierunku.
Pokonałem już większy odcinek drogi, gdy nagle usłyszałem rozpaczliwy jęk. Starałem się ostrożnie podchodzić do jego źródła, coraz
bardziej zaciekawiony całą sytuacją, aż w końcu zobaczyłem jelenia, który nieporadnie rzucał się w zastawionych sidłach. Nie bałem się
iść dalej, przecież w końcu zwierzę nie ucieknie, tym samym nie robiąc mi krzywdy, a jego okazałe poroże w dużym mieście będzie
warte fortunę.
Wyjąłem z torby zardzewiały nóż i powoli przymierzałem się do wykonania ciosu ostatecznego. Musiałem uważać na głowę, gdyż ta,
niczym piorunem rażona, zaczęła niesamowicie się miotać, tym samym narażając rogi na zniszczenie, a mnie na brak pieniędzy.
Kiedy zwierzę wystarczająco wyczerpało siły, zagiąłem rękawy koszuli i ostrożnie podszedłem do jelenia. Leżał teraz spokojnie niby
gotowy na śmierć, jednak oczy jego błyszczały niesamowitym zacięciem do walki. W ostatecznej chwili zawahałem się, tym samym
padając jak długi na zwierzynę.
Po jakimś czasie ocknąłem się i jedyne co czułem, to ból w okolicy karku. O dziwo w pierwszej chwili moją uwagę przykuła plama krwi
jelenia, ale bez samego okazu. Za to naprzeciwko siedziała młoda dziewczyna, jakby czekając na moje obudzenie.
- Nie wstyd ci, drogi człowieku? – powiedziała zdecydowanym głosem.
- Mnie? Za co? – odpowiedziałem w pół nieprzytomnym tonem.
- Za to, że chciałeś zabić to niewinne stworzenie. – pokazała palcem na jelenia. – Co ono zrobiło, że miała je czekać śmierć?
- Jest zwierzęciem. Chyba to wszystko tłumaczy.Podniosłem się i otrzepałem ubranie.
- Zwierzęciem? Może być i zwierzęciem, ale na pewno nie jest potworem, tak, jak pan. –odeszła i wlepiła we mnie wściekłe spojrzenie.
- Już rozumiem. Pani też szuka swojego miejsca na ziemi i akurat ta cała puszcza wydaje się być odpowiednia? Chyba nie jestem
jedynym świrem, który się tutaj błąka. Z jednej strony to dobrze, bo nie będę się czuł sam, ale z drugiej, ilu wariatów udźwignie jeszcze
ten świat? – Uśmiechnąłem się, założyłem torbę na ramię i powoli skierowałem się na ścieżkę.
Kobieta nie odpowiedziała na moje słowa. Jedynie jej twarz stała się blada niczym ściana, a później oblała się rumieńcem. Starałem się
nie myśleć nad faktycznymi powodami jej pobytu, bo mogła być każdym i kto wie, jakie konsekwencje ciągnęłyby się za mną, gdybym
powiedział o słowo za dużo.
Wieczór przyszedł szybciej, niż się spodziewałem. Musiałem w jakiś sposób przetrwać noc, mając do dyspozycji jedynie drewno, zapałki
i własne ręce. Nie zastanawiałem się długo nad tym, aby rozpalić ognisko. W końcu zwierzęta boją się ognia, a tym samym mogę czuć
się bezpieczny. Starałem wybrać miejsce jak najbliżej drogi, być może ktoś będzie jechać do miasta i wyświadczy mi przysługę.
Po jakimś czasie postanowiłem ugnieść sobie fragment trawy i ułożyć się do snu. Czułem się nieco dziwnie, gdyż do tej pory musiałem
wdychać smród pleśni i stęchlizny, a teraz – świeżego powietrza i woń trawy oraz ziół.
Nagle poczułem, że zrobiło się nadzwyczaj zimno. To szybko otrzeźwiło mój umysł, który od razu kazał mi się obudzić. Zerwałem się na
równe nogi. I nie wierzyłem własnym oczom. Obok mnie znów pojawiła się ta obłąkana kobieta, tym razem z krukiem na ramieniu
i jeleniem przy boku.
- Jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa, a pan tak niegrzecznie raczył mnie opuścić. – powiedziała delikatnym tonem.
- Ależ proszę wybaczyć, spieszyłem się. – uśmiechnąłem się szyderczo.
- Dokąd? Do innego wariata w tym lesie? – Zaśmiała się i usiadła na pieńku.
- Nie. Idę przed siebie, a im dalej jestem, tym lepiej.
- Ach, więc pan celu nie ma, tak? To jaki sens jest się aż tak spieszyć? – nie dawała za wygraną.
- W przeciwieństwie do pani, nie mam paktu ze zwierzętami i jestem dla nich chodzącą przekąską – wskazałem na las wokół mnie.
– A mnie życie jeszcze miłe.
- Jeżeli jest pan dla nich taki, jak dla ludzi, to wcale się nie dziwię. Któż chciałby przebywać z takim człowiekiem?
- Właśnie o to chodzi, że nikt nie chce, a przynajmniej nikt nie może. – Podniosłem torbę i ruszyłem przed siebie.
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Z moich oczu poleciały łzy. Już od bardzo dawna nikt nie wzbudził we mnie żadnych emocji. Chyba w życiu każdego człowieka
przychodzi moment, kiedy coś w nim pęka. Jednak ja wiedziałem, że mimo rozrywającej goryczy, muszę być twardy na zewnątrz.
Przez całą drogę słyszałem, jak kobieta za mną podąża. Nie odwracałem się, tym samym nie dając jej żadnego zainteresowania.
Jednak w środku korciło mnie, aby chociaż na ułamek sekundy zerknąć na jej wyraz twarzy. Idzie po to, aby mi jeszcze bardziej
dogryźć, czy żałuje swoich słów? Tego nie mogłem się dowiedzieć.
Kiedy słońce zaczęło powoli wynurzać się zza horyzontu, zauważyłem niewielką polanę. Na moje szczęście była obsypana poziomkami. Kroki nadal nie ustawały, jednak ja skupiłem się jedynie na zapełnieniu pustego żołądka.
- Chyba jednak ta puszcza nie jest taka zła. – wtrąciła.
- Nie powiedziałem, że jest. Wychowałem się tu w mniejszym lub większym stopniu.
- Tak? A gdzie dokładnie? – zaczęła głaskać kruka po dziobie.
- Tam, gdzieś w oddali, w wiosce. A dokładniej w ruinach przy niej.
- Dlaczego w ruinach? Żona wygoniła po sprzeczce? – podeszła do mnie i złapała za ramię.
- To był mój dom. A w nim została cała reszta. Ileż można patrzeć na zwłoki? – Odwróciłem się ze łzami w oczach.
- Ach, przepraszam. Ja… ja nie sądziłabym, że… - spojrzała na moją twarz.
- Ale jednak. No, a skoro już pani zapoznała się z moim życiem, to może teraz ja się czegoś dowiem?
- Zależy, co ma pan na myśli.
- A chociażby imię, ja nazywam się Walery Strawiński. – wyciągnąłem rękę.
- Simona Kossak. – uścisnęła prawicę i znów zajęła się swoim pupilem.
- Z tych Kossaków? – usiadłem bezwładnie na ziemi.
- Dokładnie z tych samych, ale czy to istotne? – uśmiechnęła się lekko. – Jestem daleko od nich i ich malarskiego życia. Mam swoje
własne i to ja decyduję, co w nim będzie. A to raczej najważniejsze.
- Jasne, że tak, ale… ja od zawsze pasjonowałem się Kossakami. Znam ich historię od podstaw. Inspirowałem się ich postawą,
obrazami.
- A ja jestem inna i dobrze mi z tym. – wtrąciła i powoli ruszyła powolnym krokiem.- Więc pan ma jednak jakiejś uczucia. W tym
wrażliwość na sztukę. Dlaczego więc ten samiec miał paść ofiarą takiego człowieka?
- Szczerze mówiąc, chciałem wrócić do dawnego życia. A od dziesięciu lat jestem tutaj sam jak palec. Z jednej strony wychowałem
się na samotnika, ale z drugiej, kiedy rodzina tak nagle mnie opuściła… - westchnąłem. Wtedy wiele rzeczy straciło sens, zgasiło
mnie w środku. Wiem, że pani jest wrażliwa na los tych wszystkich zwierząt, ale ja naprawdę nie zrobiłbym tego ani razu więcej. Jego
rogi posłużyłyby mi za przepustkę do lepszego życia, a mięso, jak to mięso – do jedzenia. Umiem je przygotować.
- Rozumiem, w jakiej jest pan sytuacji, lecz nie można od tak zabijać. Nie miał pan pewności, czy nie jest to jeden z ostatnich okazów
w tej puszczy, który mógłby przeciągnąć populację. A przecież nikt nie będzie sprowadzał osobników z innych kompleksów, bo
przecież to jest naruszenie ich wolności.
- Postaram się wziąć to do serca. - Pani dzieła także mnie zafascynowały. Kiedy jeszcze miałem rodzinę, pracowałem jako malarz
krajobrazowy, lecz często nie mogłem wychodzić, aby tworzyć rzeczywistość. W większości, to dzięki książkom mogłem sobie
wyobrazić, jak to naprawdę jest. – Złapałem ją za ramię. – Dziękuję za to.
Nie odpowiedziała na moje słowa. Jedynie uśmiechnęła się serdecznie. Czułem, że tym sprawiłem jej niemałą przyjemność.
W końcu byłem świadomy, ile musiała przejść, aby być w tym miejscu, w którym jest. Później przez wiele godzin rozmawialiśmy na
tematy przyrody i samej puszczy i o dziwo z każdą godziną wydawało mi się, że nabieram coraz to większych umiejętności, mimo iż
jedynie byłem słuchaczem. Niestety nasze drogi niebawem się rozeszły, lecz moja wiedza na temat Kossaków powiększyła się o
jednego członka rodziny. Simona była kimś wyjątkowym, niekwestionowanym przypadkiem walki o własne marzenia i swoje
prawdziwe ja. Pięła się powoli do celu, zdobywała coraz to wyższe szczeble, aż w końcu doszła do momentu, kiedy ona i natura stały
się dosłownie jednością. Zmieniła wiele w moim życiu. Uświadomiła, że nie należy zwracać uwagi na to, co było kiedyś, lecz na to, co
jest teraz. Wiem już, że jestem kowalem swojego losu i mimo wszelkich problemów powinienem walczyć o swoje marzenia.
Bo przecież życie jest jedno, a dróg jego przejścia jest mnóstwo. Tylko od nas zależy, czy ta ścieżka będzie usłana przygodami, czy
przykryta warstwą mgły. Simona już wybrała i przekazała całą swoją wiedzę w książkach i audycjach, z którymi zapoznałem się
dopiero, gdy doszedłem do większego miasta. Później nigdy w życiu ponownie nie natknąłem się na jej osobę, mimo że przechodziłem przez puszczę wiele razy, jednak gdzieś na dnie serca czułem, że ze mną jest, a jej postawa pomogła mi jedynie w tym, aby
móc być sobą.

I NAGRODA
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W sercu puszczy
Dziewczyna biegła przez pobliski las, a wiosenny ciepły wiatr rozwiewał jej długie, rudozłote włosy. Na jej twarzy malował
się nie grymas, a bardziej złość pomieszana ze smutkiem i rozczarowaniem. Nie należała do najpiękniejszych, była wręcz
brzydkim kaczątkiem wśród urodziwego rodzeństwa. Różniła się pod każdym możliwym względem. Nawet jej bystre
niebieskie oczy wyróżniały się w zestawieniu z oczyma krewnych- wszyscy mieli brązowe wyrażające harmonię i ład.
Pochodziła z zamożnej, pozornie idealnej rodziny prawników, naznaczonej prestiżem i pieniądzem. Jednak pod skorupą
nieskazitelności skrywały się brak ciepła, miłości w połączeniu z ogromnymi oczekiwaniami ze strony rodziny. Oczekiwania, którym nie była w stanie sprostać.
Las gęstniał coraz bardziej. Przez liście wpadało coraz mniej światła, chłód przeszywał młode ciało. Dziewczyna postanowiła przysiąść na chwilę na pieńku. Zupełnie straciła orientację, ale nie zawracała sobie głowy powrotem, właściwie nie
chciała wracać do miejsca, gdzie czuła się jak intruz. Dookoła niej kłębiły się pnącza nieznanych roślin i krzewów. W lesie
panował nieład, zupełnie jak w niej samej. Wszystko tętniło życiem a rośliny pięły się, jak chciały, a nie tak jak wzorcowo
pokazane były w książkach przyrodniczych. Zamknęła oczy i wsłuchała się w dźwięki, jak przypuszczała, - puszczy.
Pozwoliła, by przyroda ją wypełniła, by sama stała się jej częścią. Jednak po chwili przypomniała sobie o rodzicach
i marzeniach, których nie może spełnić. Z bezsilności po jej policzkach zaczęły płynąć łzy, a ona sama zaczęła mówić:
- Droga puszczo, jak dobrze, że nie masz rodziców. Możesz być, jaka chcesz, i robić, co chcesz. Niebawem wybieram się na
studia, których już nienawidzę. Kocham malować, wiesz? Kocham malować, mieszać barwy i czarować na płótnie, ale nikt
nie próbuje mnie zrozumieć. Mam głos, ale równie dobrze mogę być niema, bo to, co mówię, nie ma najmniejszego
znaczenia. Wszyscy chcą mną kierować i mówić, co mam robić. To nie w porządku.
-Masz głos, by krzyczeć, o czym marzysz, i by kiedyś zaśmiać się głośno w twarz osobom, które zobaczą, że wbrew ich
przypuszczeniom jednak ci się udało - rzekł stary, ochrypły głos.
Natychmiast otworzyła oczy. Na pniu obok siedział ryś. Wyglądał na starego. Przyglądał się jej uważnie i nie spuszczał
z niej wzroku.
Dziewczyna szeroko otworzyła oczy. Czy to zwierzę coś powiedziało? Powiedziało ludzkim głosem? Takie rzeczy dzieją się
tylko w bajkach, których swoją drogą nikt nie miał ochoty jej czytać w dzieciństwie. Po chwili zaśmiała się nerwowo
i powiedziała sama do siebie:
-Chyba już całkiem oszalałam, zwierzęta nie mogą mówić.
- Jeśli zamierzasz sobie ze mnie kpić, odejdę. Owszem, droga panienko, zwierzęta mówią, ale człowiek w tym całym
zabieganiu i chaosie, który sam na siebie ściągnął, nie jest w stanie tego usłyszeć. Twoje serce przywiodło cię tutaj, a to
nie jest przypadek. Nic nie dzieje się przypadkiem. Trafiają tu tylko ludzie dobrzy, o złotych sercach. Ale często też zagubieni. Jednak sądzę, że ty wiesz, czego pragniesz, wystarczy, że przyznasz to przed sobą.
Dziewczyna odparła:
- Powtarzają mi , że jestem krnąbrna i nieposłuszna. Nic o byciu dobrym ani złotym sercu. Już nie wiem, jak jest. Wiem
natomiast, że moje serce każe mi tworzyć. I... Chyba nie jestem w stanie z tego zrezygnować. Kocham to robić, a przecież
tylko to się liczy. – umilkła. Po chwili wstała gwałtownie. - No tak! Przepraszam, panie Rysiu, ale powinnam wracać. Czas
pokazać, że ja też mam głos.
Zaśmiał się.
- Wiesz, bardzo mi kogoś przypominasz. Ta osoba, także zawzięta, postanowiła się poświęcić życie puszczy i wbrew
oczekiwaniom innych spełniła swoje marzenie. I wiesz, to był najszczęśliwszy człowiek, o jakim kiedykolwiek słyszałem.
Niech szczęście nie opuści i ciebie! Idź i spełniaj swoją misję. – ryś zaczął kierować się w stronę gęstwiny, ale odwrócił się,
po czym dodał:
– Musisz iść tą ścieżką po prawej, a potem cały czas na północ.
- Och, no tak. Przy okazji się zgubiłam. A, i… dziękuję. – po chwili zastanowienia uklękła i przytuliła się do zwierzęcia.
- No już dobrze, bo zaraz zobaczy mnie ktoś z grupy i stracę autorytet. – zaśmiał się.
– Żegnaj, panienko, pamiętaj, o czym mówiłem.
I zanim się obejrzała, ryś zniknął wśród drzew. Wzięła głęboki wdech, napawając się świeżym, czystym powietrzem i udała
się w stronę domu. Tym razem pewna siebie i świadoma swoich marzeń.
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Dzień z życia czarownicy
Była to ledwie wiosenna pora. Trzeszczący składak śmigał po leśnej szosie siłą młodych, dziewczęcych nóżek, tworząc
hałas niesamowity i dzięki niemu każde zwierzę zdążyło ustąpić z drogi. Mimo chłodu powietrza i jeszcze zziębniętej
ziemi, gdzie ledwie przebiśnieg zdążył zaprezentować swoje okazałe kwiaty, poruszając się tak prymitywnym środkiem
transportu, jakim jest rower, praktykująca czarownica przemierzała Puszczę Białowieską, w wiklinowej łubiance trzymając przyczynę swojej podróży.
- Wczesna pora, ale mrok niedaleki - stwierdziła, głowę unosząc ku niebu.
Jak prawie co dzień, pędziła goniona poczuciem obowiązku. A celem była chata - tajemna, niedostępna rudera,
w której niejedne zbawcze dziwy się odbywały. Zobaczywszy ją na horyzoncie, Simona Kossak zebrała się prędkiem
z roweru,
w rękę łapiąc kosz usiany trociną. Skórzana torebka brzdęknęła krótko dźwiękiem obijanego wzajemnie szkła.
Skocznym krokiem dziewczyna wstąpiła na taras niewielkiej chaty, która wpasowywała się w teren idealnie, i można by
rzec - kamuflowała wśród rosłych drzew.
W środku chałupa wyglądała zaś nieprzeciętnie. Bogate zdobienia mebli, ściany uginające się od dzieł znanych
artystów i staromodne, chłopskie firany tworzyły unikalną atmosferę. Wielki, żelazny kocioł zdobiący sam środek
pomieszczenia wiele mówił o właścicielce domostwa. Zapach unoszący się w całym domu był mieszaniną rozmaitych
kwiatów i ziół, które podobno samym zapachem leczyły zły humor i inne straszliwe dolegliwości.
Zamknąwszy z hukiem drzwi, czarownica położyła łubiankę na stole pełnym dzbanków, moździerzy i innych
niezbędnych do wykonywania zielarskich zabiegów naczyń. Zanim jeszcze przystąpiła do działania, otwarła wszystkie
wschodnie okna i potężne, drewniane drzwi mieszczące się na tyłach chałupy. Niemal natychmiast do środka wleciało
czarne kruczysko, które kracząc niemiłosiernie, zdolne było rozbudzić całą mysią rodzinę goszczącą w ruderze.
W pazurach zaś trzymało coś połyskliwego.
- Korasku - zwróciła uwagę Simona, gdy kruk przysiadł na parapecie i biorąc
w dziób znalezisko, prezentował je pyszałkowato - Mówiłam ci chyba, że kraść błyskotek nie wolno. Teraz będziesz
musiał odnieść to tam, skąd wziąłeś.
Ptak skrzywił się śmiesznie, upuszczając tym samym zbytkowną zdobycz, na którą szczególnie zapracował, bowiem tym
razem panienka, właścicielka biżuterii, długo szarpała się ze zwierzęciem.
- Ale ci ludzie są zabawni! Zwłaszcza wtedy, kiedy orientują się, że wielki ptak pozbawił ich drogocennego naszyjnika orzekł Korasek, chełpiąc się i rozłożywszy skrzydła, przetransportował się do stołu roboczego, jeszcze przez chwilę
krążąc nad pomieszczeniem.
Czarownica zachichotała i prędkiem zgarnęła jeszcze liść szałwii, po czym podeszła do stołu z już przygotowanymi
drewnianymi makutrami i świeżo posegregowanymi ziołami. Zostawiwszy ziele, ręce skierowała ku łubiance, która
z dawna czekała, aby ogołocić ją z zawartości.
Znajdował się tam bowiem młody, czarniawy ptak. Miał on średniej długości, gruby dziób przystosowany do zajadania
robactwa. Jego źrenice zaś były niezwykłego koloru, ponieważ z niebieskiego przechodziły w jasnoszare. Czarownica
z pewnością mogła stwierdzić, że miała do czynienia z kawką. Będąc dzieckiem, głównie leczyła te właśnie ptaki.
- Mało ci czarnych ptaszydeł? - odezwał się obok naburmuszony kruk, który
w celu zaoszczędzenia miejsca na stole unosił się teraz w powietrzu.
- Oj, nie bądź już taki zazdrosny - odgryzła się Simona rozbawiona zawiścią Koraska - Poza tym, pragnę pomagać
wszystkim zwierzętom, niezależnie od ich wyglądu czy gatunku.
- Nie jestem zazdrosny! - usłyszawszy to, czarownica pokręciła głową i delikatnie umieściła kawkę na stole. Ptak ten był
jednak nieśmiały, co jej niezwykle zaimponowało.
Wydzielone tuż obok szałwia i tymianek czekały tylko, aby wydobyć ich lecznicze właściwości.
- Mamy tu typowy przypadek utraty głosu - zdiagnozowała czarownica - Napar
z ziół leczniczych powinien zadziałać.
Gotująca się w kotle woda, już wcześniej przygotowana przez dziewczynę, była głównym składnikiem naparu. Dzięki
dużemu doświadczeniu Simona zdolna była wykonywać najprzeróżniejsze mikstury i inne "magiczne" substancje,
wykorzystując wszelakie zioła i kwiaty. Była więc czarownicą, dla której najważniejsza była natura i możność się z nią
zjednoczenia.
Po sporządzeniu naparu z szałwii i odrobiny tymianku podała go kawce, która jakby niechętnie do sprawy podchodziła.
- Zaufaj mi - rzekła na zachętę czarownica - Nie tobie pierwszemu pomagam

14

i nie będziesz też ostatni. Wielu twoich ziomków skorzystało z mojej pomocy.
- Zaufaj - znudzony kruk zachęcał ptaszynę, bowiem skrycie oczekiwał chwili, gdy domyślna pani wreszcie zwróci na
niego uwagę i rzuci choćby małym komplementem w jego stronę.
Mała kawka uznawszy, że nie ma nic do stracenia, przystała na propozycję i łyknęła naparu z łyżeczki. Skrzywiła się nieco
z powodu jego gorzkawego smaku, aczkolwiek po chwili upiła jeszcze trochę, zachęcana tym bardziej przez większego
ptaka.
- Brawo! - uradowała się Simona, po czym w przypływie czułości pomiziała jeszcze ptaszynę po główce, chichocząc
cicho po spojrzeniu na Koraska znów jakby zazdrosnego.
Tak właśnie działo się co dzień w małej chatce na skraju lasu. Jej właścicielką była nietypowa czarownica, a gośćmi leśne
zwierzęta, które mogły przyjść i zwrócić się o pomoc w każdej chwili i w dowolnej potrzebie.
Julia Orzoł

Wycieczka
Pewnego niedzielnego poranka mama oznajmiła mi, że jedziemy do babci, która mieszka na skraju Puszczy
Knyszyńskiej. Dawno już tam nie byłem, więc tym bardziej się ucieszyłem i szybko zacząłem się pakować. Po godzinie
siedziałem już w samochodzie razem z rodzicami oraz młodszym rodzeństwem. Podczas podróży tata zdecydował, że
pojedziemy drogą, która wiedzie przez lasy i bagna puszczy, abyśmy mogli ją zwiedzić.
Jechaliśmy już dłuższą chwilę i trochę byłem już znudzony. Na tylnych siedzeniach mama próbowała uspokoić
młodszych braci, którzy też mieli dosyć jazdy.
Nagle tata krzyknął:
– O rany! Trzymajcie się!
Samochód zaczął nagle hamować, obróciliśmy się tyłem do kierunku jazdy i się zatrzymaliśmy. Naszym oczom ukazał się
wielki łoś, który właśnie przechodził na drugą stronę lasu. Gdyby tata nie wyhamował, pewnie byśmy się z nim zderzyli.
Ogromne zwierzę spojrzało tylko w naszą stronę i spokojnie zaczęło oddalać się w zarośla. Niespodziewane spotkanie
obudziło we mnie ciekawość i poprosiłem mamę, żebyśmy zwiedzili okolicę. Po krótkim namyśle rodziców wyruszyliśmy
przed siebie. Niedaleko zobaczyliśmy kładkę, która miała co najmniej kilkadziesiąt metrów długości i prowadziła
w bagna. Idąc nią, widzieliśmy nieopodal sprawcę kolizji, który zjadał młode pędy drzew. Wśród zarośli wyłoniły się
jeszcze dwa łosie. Jeden to zapewne młody osobnik, bo był o połowę mniejszy od dwójki pozostałych. Stojąc ma kładce,
można było podziwiać zwierzęta i ptaki, które czuły się w tym miejscu bezpieczne. Wracając do samochodu, weszliśmy
na punkt widokowy, z którego widać było okolice lasów i bagien niezniszczonych jeszcze przez człowieka. Pod koniec
spaceru dostrzegłem rodzinę jeleni, która spłoszona naszym widokiem uciekła w popłochu w krzaki. Dzika przyroda
zafascynowała mnie do tego stopnia, że siedząc w samochodzie szukałem informacji w internecie na temat puszczy.
Natknąłem się na artykuł o pani biolog Simonie Kossak. Była to kobieta, która angażowała się w aktywne działanie na
rzecz zachowania resztek naturalnych ekosystemów Polski. Przyrodniczka prawie całe życie spędziła w leśniczówce,
dbając o dzikie zwierzęta oraz publikując artykuły popularnonaukowe i cztery książki: ,,Opowiadania o ziołach i zwierzętach” , ,,Wilk zabójca zwierząt gospodarczych?” , ,,Saga Puszczy Białowieskiej”, ,,Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej”. Pasją pani Simony była pomoc i ochrona zwierząt. Dzięki wysokiemu wykształceniu mogła żyć wygodnie
w mieście, a wybrała leśniczówkę bez prądu na Podlasiu. Tak zaczytałem się w informacjach o działaniach obrończyni
zwierząt, że nawet nie zauważyłem, kiedy wjechaliśmy na podwórko do babci.
Droga, którą przyjechaliśmy, obfitowała w mnóstwo wrażeń i emocji. Od strachu podczas gwałtownego
hamowania w lesie do wzruszenia podczas czytania o pasji i miłości doktor Simony Kossak. Również kocham zwierzęta,
ale chyba nie byłbym w stanie poświęcić się dla nich i żyć w oddali od cywilizacji. Ludzie, tacy jak pani biolog, zasługują
na szacunek i wielki podziw. Ja z kolei, jeśli będę miał przejść na skróty przez trawnik czy wytyczoną do tego drogą,
zawsze będę wybierał rozwiązania ekologiczne i już nie będę niszczył przyrody.
Kacper Janicki

III NAGRODA

WYRÓŻNIENIE

Julia Orzoł “Dzień z życia czarownicy”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie

Kacper Janicki “Wycieczka”
Zespół Szkolno Przedszkolny,
Szkoła Podstawowa w Piątnicy

W KATEGORII PROZA

W KATEGORII PROZA

15

POZOSTALI UCZESTNICY W DZIEDZINIE LITERACKIEJ
1. Klaudia Oleksik wiersz “Puszcza” - Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem,
opiekun: Luiza Borowska
2. Natalia Jewiak wiersz “Mój Zachwyt” - Gimnazjum w Perlejewie, opiekun: Teresa Gawryś
3. Natalia Orłowska wiersz “Głos Lasu”, Justyna Żebrowska wiersz “Puszczy skraj”, Sylwia Korwek
proza “Wilk” - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy, opiekun: Anna Pańkowska
4. Julia Kublicka wiersz “Na łonie natury”, Natalia Drozdek wiersz “Simona - matka zwierząt” Zespół Szkolny w Zabielu, opiekun: Bożena Łobińska
5. Oliwia Krystyna Bogdanowicz wiersz “Puszcza” - Szkoła Podstawowa w Radziłowie,
opiekun: Dorota Nerkowska
6. Aleksandra Bernatowicz proza “Yviane - wygnana alfa” - Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie,
opiekun: Elżbieta Mystkowska
PODSUMOWANIE
Na 3 Konkurs plastyczno - literacki “Na skraju puszczy” wpłynęły prace z 19 szkół
podstawowych i gimnazjalnych z północno - wschodniej części Polski.
Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli i opiekunów za przygotowanie i motywowanie uczniów do rozwoju zainteresowań i uzdolnień artystycznych.
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży - opiekun:

Dorota Karczewska

- Miejski Zespół Szkół SP i Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem - opiekunowie:
Iwona Anna Godlewska
Ewa Waszczuk
Luiza Borowska
- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem - opiekun:

Katarzyna Sobuta

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 w Łomży - opiekunowie:

Katarzyna Klewicka
Agnieszka Chojnowska

- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem - opiekun: Elżbieta Borawska
- Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce - opiekun:
Jolanta Dobrowolska
- Gimnazjum w Perlejewie - opiekun:

Teresa Gawryś

- Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży - opiekunowie:
Małgorzata Nasiadko
Wanda Pezda
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie - opiekun:
Iwona Kaczyńska
- Szkoła Podstawowa w Wąsoszu - opiekun:

Romuald Borawski

- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Turośli - opiekun:

Lidia Anna Truszczyńska

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątnicy - opiekun:

Anna Pańkowska

- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży - opiekun: Małgorzata Nasiadko
- Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie - opiekunowie:
Wojciech Rusiecki
Elżbieta Mystkowska
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- Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży - opiekun:

Agnieszka Wysocka

- Zespół Szkół w Zabielu (k. Radzymina Podlaskiego) - opiekun:

Bożena Łobińska

- Szkoła Podstawowa w Radziłowie - opiekun:

Dorota Nerkowska

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie - opiekun:

Joanna Damurad

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce - opiekun:

Hanna Olech

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża,
tel./fax 086 218 84 19, e-mail: sekretariatlp@wp.pl, www.lplomza.pl
Stowarzyszenie im. Profesor Simony Kossak z siedzibą w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża,
tel./fax 086 218 84 19, e-mail: plastyk.lomza.konkurs@gmail.com, www.lplomza.pl

