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,,Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń" 

Wycieczka do sądu 

8 listopada 2012 r. moja klasa wraz 

z wychowawczynią, panią Basią Sobocińską odwiedziła Sąd 

Okręgowy w Łomży. 

Była to bardzo pouczająca wycieczka. Dowiedziałem 

się, jakie są zadania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. 

Dzięki wyjaśnieniom pani sędziny zrozumiałem, co znaczy 

starożytna maksyma: Należy wysłuchać obydwu stron, oraz 

że każdy ma prawo do uczciwego procesu. Zapoznałem się 

także z rolą świadka w sądzie. Bardzo ważne jest, aby 

zeznając, zawsze mówił prawdę – ma to ogromny wpływ na wyrok. Dowiedziałem się 

również, że za składanie fałszywych zeznań można ponieść karę. Uświadomiono mi, że mimo 

iż jestem nieletni, to mogę być świadkiem. Pani sędzina mówiła o tym, co to znaczy być 

świadomym obywatelem państwa prawa oraz jakie są i będą w przyszłości, gdy osiągnę 

pełnoletniość, moje prawa i obowiązki.  

Następnie mogłem obejrzeć i przymierzyć togę oraz zasiąść w fotelu sędziowskim. 

Zauważyłem, że wykończenie oficjalnego stroju prawnika na sali rozpraw jest uzależnione od 

pełnionej przez niego funkcji. Prokurator ma czerwony krawat, adwokat – zielony, a sędzia - 

fioletowy.  

Ta wycieczka była bardzo kształcąca. Mam nadzieję, że w przyszłości odwiedzę sąd, 

ale w roli świadka lub prawnika. 

Maksymilian Aleksander Ramatowski, kl. III f 

Sąd 

Budynek sądu jest ogromny i znajduje się tam dużo sal, w których toczą sie różne 

sprawy. W sądzie dowiedziałam się dużo ważnych rzeczy.  

Przychodząc na rozprawę, należy mieć odpowiedni ubiór. Dziewczęta nie powinny 

ubierać się w bluzkę, w której widać pępek, i za krótką spódnicę, a mężczyźni nie mogą na 

sali rozpraw mieć założonej na głowie czapki z daszkiem.  

Podczas rozprawy człowieka oskarżonego broni 

obrońca, to jest adwokat, a oskarża pan lub pani prokurator. 

W przyszłości chciałabym zastać adwokatem tak jak 

mama mojej koleżanki. Bardzo mi się podoba ta praca, nawet 

może założę kancelarię.  Przymierzyłam strój sędziego 

i wiem, że jest to toga. Kiedy usiadłam w tym stroju, 

poczułam się jak sędzia.  

Bardzo podobała mi się wycieczka do sądu. 

Gabrysia Łukasik, kl. III f 
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,,Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” 

*** 

W programie ,,Bezpieczna szkoła, bezpieczny 

uczeń" klasy I - III realizowały zadanie nr 1: Państwo, 

prawo, społeczeństwo, obywatel. W ramach tego zadania 

panie: Renata Opyrchał, Jolanta Grabowska, Barbara 

Sobocińska oraz Dorota Zalewska przygotowały zajęcia 

na temat: Pod wspólnym dachem, ojczystym niebem.  

Uczniowie definiowali pojęcia z zakresu 

edukacji obywatelskiej: państwo, prawo, społeczeństwo 

i obywatel. W trakcie zajęć kształtowano uczucia i postawy 

patriotyczne. Dzieci otrzymały karty pracy, które były 

zróżnicowane pod względem trudności w zależności od pionu 

klasy. Rozwiązywały rebusy. Podczas pracy w grupach 

przygotowały się do debaty ,,Czy jestem członkiem 

społeczeństwa i obywatelem państwa?” Korzystały 

z Konstytucji RP i słowników języka polskiego. Na koniec 

zajęć w każdej klasie przeprowadzono test sprawdzający. 

Jolanta Grabowska 

Ciekawe spotkanie 

Aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie 

państwa uczniowie dwóch klas trzecich mieli 

możliwość spotkania z radną - panią Hanką 

Gałązka. Przed spotkaniem ustaliliśmy listę pytań, 

które dzieci chciały zadać. 

Pani Hanka Gałązka miło powitała nas 

w sali Urzędu Miasta, w której odbywają się 

obrady radnych. Nasze pytania bardzo pasowały 

do tego miejsca, a atmosfera panująca w czasie spotkania pozwoliła jego małym uczestnikom 

poczuć ważność omawianych tu spraw. Bo właśnie o pracę radnych i pracę prezydenta miasta 

pytały dzieci, ale też o zaangażowanie obywateli Łomży w życie miasta. Pani Hanka Gałązka 

w ciekawy sposób pomogła małym obywatelom pojąć, na czym polega praca prezydenta 

miasta i w jaki sposób w tej pracy uczestniczą radni, a także społeczeństwo. Po takiej 

ciekawej lekcji łatwiej było zrozumieć dzieciom, w jaki sposób działa nasze państwo, jak 

tworzone jest obowiązujące w nim prawo, jak obywatele mogą korzystać z tego prawa, ale też 

jak je współtworzyć. 

Ola z klasy III a po tej wycieczce napisała: ,,Dzisiaj byliśmy w Urzędzie Miasta. 

Spotkanie z Panią Hanką Gałązka odbyło się w sali konferencyjnej. Poznaliśmy osobę, która 

pracuje dla dobra naszego miasta. Dowiedziałam się, że radni to osoby, które reprezentują 

społeczeństwo i pracują po to, aby nasze miasto zmieniało się na lepsze.” 

Renata Opyrchał 
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Wizyta w Urzędzie Miasta 

19 listopada 2012 r. w ramach zadań przewidzianych regulaminem konkursu 

,,Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń" klasy VI a i VI e wraz z opiekunami panią Beatą 

Obrycką i panią Katarzyną Koziatek udały się do Urzędu Miejskiego w Łomży, do którego 

zaprosiła nas Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku- pani Alicja Agata 

Gołaszewska. Dzięki niej poznaliśmy poszczególne wydziały oraz równorzędne jednostki 

organizacyjne, a także zwiedziliśmy nową cześć ratusza. Spotkaliśmy się też z Prezydentem 

Łomży - panem Mieczysławem Czerniawskim. Zobaczyliśmy również salę konferencyjną. 

Tam wypowiadaliśmy się na różne tematy dotyczące bezpieczeństwa oraz zadaliśmy kilka 

pytań Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

Lekcja w Urzędzie Miejskim bardzo nam się podobała. Szczególną uwagę 

zwróciliśmy na salę konferencyjną, w której mogliśmy wcielić się w rolę radnego miasta. 

Samorząd Uczniowski 

 

Pokazy udzielania pierwszej pomocy 

W dniach 10 – 13 grudnia 2012 roku w naszej szkole w ramach realizacji zadań  

programu „Bezpieczna Szkoła, bezpieczny uczeń” odbyły się pokazy z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzili je studenci Akademickiej Szkoły Policealnej 

przy PWSIiP w Łomży. Przyszli ratownicy medyczni mówili uczniom klas I-VI o potrzebie 

udzielenia natychmiastowej pomocy osobie poszkodowanej. Uświadamiali, że taka sytuacja 

może mieć miejsce każdego dnia, zarówno w domu, jak i w szkole, czy na ulicy. 

Przypomnieli numery alarmowe oraz sposób prowadzenia rozmowy telefonicznej z dyżurnym 

pogotowia. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się pokazy praktyczne. 

Dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy przy omdleniach, zadławieniach. Podczas 

spotkania dowiedziały się także jak ułożyć 

osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej 

tzw. pozycji bocznej. Studenci uczyli także 

ratowania życia poszkodowanym używając 

do tego fantomów oraz sprzętu medycznego.  

Mamy nadzieję, że nigdy nie 

będziemy musieli korzystać z tych 

umiejętności. Jednak w razie potrzeby, 

posiadając taką wiedzę, udzielimy pomocy osobie poszkodowanej. Dziękujemy studentom i 

ich opiekunom za przeprowadzenie pokazów. Zapraszamy ich za rok. 

Marta Obiedzińska, kl. Vc 
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Narodowe Święto Niepodległości 

 9 listopada 2012 w naszej szkole 

odbył się apel dla klas IV – VI z okazji 

94. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. W krótkiej części 

artystycznej w wykonaniu uczniów naszej 

szkoły przypomniano wszystkim o tym, 

jak długo i ciężko Polacy musieli walczyć 

w obronie swojej polskości. Całość 

uświetnił występ chóru, który wykonał 

pieśni patriotyczne. Uroczystość przygotowały panie  Beata Obrycka i Agata Durzyńska.  

Potem zabrał głos pan dyrektor. Zachęcił wszystkich do wzięcia udziału w różnych 

imprezach organizowanych na terenie miasta z okazji Święta Niepodległości. Na koniec 

spotkania wręczono nagrody finalistom międzyszkolnego konkursu pod hasłem : „List od 

ślimaka Anatola”. 

 Piątkowy apel był wspaniałą lekcją historii. Można było przypomnieć sobie daty 

i wydarzenia ważne dla Polski i każdego Polaka. 

Marta Obiedzińska, kl. V c  

Spotkanie z księdzem Ferdynandem 

14 listopada kilka autokarów wypełnionych uczniami naszej szkoły wyjechało na 

spotkanie z księdzem Ferdynandem Gryszko. Uroczystość ta odbyła się w Centrum Kultury 

przy  ul. Sadowej 12A w Łomży.  

A dlaczego chcieliśmy się spotkać z księdzem? Powodem było wydanie książki 

pt. ”Bajki ks. Ferdynanda”. Przy okazji 

mogliśmy obejrzeć przedstawienie 

stworzone przez aktorów z Teatru 

Lalki i Aktora w Łomży oraz 

wysłuchać występów scholi z parafii 

pw. „Krzyża Świętego” oraz 

śpiewających uczniów naszej szkoły.  

Zabawy było co niemiara: 

tańczyliśmy, skakaliśmy, recytowa-

liśmy na scenie wiersze. Na koniec 

ksiądz Ferdynand podpisywał swoje 

książki i udało mi się dostać jego autograf! Przeczytałam tę książkę od deski do deski. 

Polecam wam wszystkim!  

Hanna Jadczak, kl. IIf  
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Mikołajkowy koncert 

9 grudnia 2012 roku nasza klasa i pozostałe klasy 

pierwsze, drugie i trzecie poszły na koncert 

pt. „Mikołajkowe Rozmaitości Artystyczne”. Tam świetnie 

się bawiliśmy. Oglądaliśmy tańce ludowe i towarzyskie. 

Słuchaliśmy też świątecznych piosenek. Nasza koleżanka 

Weronika brała udział w konkursie. Wystąpił też kolega 

z szóstej klasy i zaśpiewał piosenkę pt. „Last Christmas” 

a my razem z nim. Po koncercie zostaliśmy poczęstowani 

smacznymi cukierkami.  

Ten koncert wprowadził nas w świąteczny nastrój. 

Ala Stasik, Julia Gawęda, kl. III a 

 

 

 

*** 

7 grudnia wszystkie klasy IV-VI wybrały się do sali koncertowej Filharmonii 

Łomżyńskiej. Odbyły się w niej występy różnych tancerzy oraz uczniów, którzy we 

wspaniały sposób zaprezentowali piosenki świąteczne. Wielu z nich uczy się lub uczyło 

w naszej szkole.  

Na początku obejrzeliśmy tańce ludowe w wykonaniu dorosłej grupy Zespołu Pieśni 

i Tańca Łomża działającego przy Regionalnym Ośrodku Kultury. Później zza kurtyny 

wyłoniła się prowadząca i zapowiedziała dwa kolejne występy. 

Niebawem usłyszeliśmy w świątecznym repertuarze piękne głosy 

Karoliny Sokół oraz Kasi Żukowskiej. W dalszym ciągu podziwialiśmy 

tańczące dzieci, które były ubrane w ludowe stroje. Potem wystąpiła 

młodzież z Klubu Tańca Towarzyskiego Akat. Zaprezentowała ona 

tańce latynoamerykańskie i standardowe. Wkrótce na scenie pojawili 

się następni wykonawcy utworów o tematyce zimowej, czyli Angelika 

Gosk i Mateusz Krakowiecki. Dalej znowu oglądaliśmy tańce ludowe 

w wykonaniu dorosłej grupy Zespołu Pieśni i Tańca Łomża. Na 

zakończenie prowadząca pięknie zaśpiewała świąteczną piosenkę, 

w czasie której wszyscy klaskali.  

Ten koncert bardzo nam się spodobał, ponieważ usłyszeliśmy 

wiele radosnych utworów oddających obecny przedświąteczny nastrój. 

Do gustu przypadł nam również sposób, w jaki prowadząca 

zapowiadała następnych uczestników przedstawienia. Zabawnym momentem była pomyłka 

prowadzącej, gdy zapomniała wyłączyć mikrofon. Dobrym pomysłem okazał się konkurs 

o tematyce zimowej, w którym wygrywało się drobne upominki.  

Koncert wypadł wspaniale, co potwierdziły gorące oklaski widowni. 

Maja Zambrzycka, Karolina Matuszewska, 

 Natalia Klepadło, Michał Gryglik, kl. VI d 
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Mikołajkowy Turniej Sportowy Klas III 

6 grudnia 2012 roku podczas trzeciej i czwartej lekcji odbył się „Mikołajkowy Turniej 

Sportowy Klas III”. Dzieci, które brały udział w turnieju, miały czerwone mikołajkowe 

czapki.  

Dzieci chętnie  startowały we wszystkich konkurencjach. Wszyscy zawzięcie 

dopingowali kolegów, koleżanki oraz rodziców startujących w zawodach. Dokładny czas 

odmierzali: p. Katarzyna Aleksandrowicz i p. Tomasz Drozdowski. 

Komisja przyznawała lub odejmowała punkty, kierując się 

sprawiedliwością. Turniej prowadzony był przez panią dyrektor Jadwigę 

Kirejczyk oraz pana dyrektora Leszka Sobocińskiego. I miejsce zdobyła 

klasa III f, II miejsce klasa III d, a III miejsce klasa III c. Serdecznie 

gratulujemy zwycięzcom! 

Na koniec niespodziewanie przybył Święty Mikołaj, który 

podarował uczniom słodycze. Potem uśmiechnięte dzieci wróciły już do 

swoich klas. Teraz z niecierpliwością czekają na kolejny, wiosenny, turniej. 

Klaudia Ramotowska, Wiktoria Nowacka, kl. VI f 
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XVII Mistrzostwa Pływackie SP nr 10 

10 listopada 2012 r. na Pływalni Miejskiej nr 2 

w Łomży odbyła się III edycja zawodów Podstawówka 

na fali H2O . W tych zawodach zdobyłem jeden brązowy 

medal w stylu klasycznym z czasem 51:44 i dwa złote, 

jeden w stylu dowolnym z czasem 38:73, a drugi 

w sztafecie (4 x 25 m). Nasz klub w wyścigach drużynowych uzyskał czas 01:16:01. 

Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w takich zawodach. Imprezy tego typu są dla 

mnie dobrą zabawą, a zarazem rywalizacją między kolegami. 

Maciej Banach, kl. V e 

 

 

John Perry i  Patrick Doughite Listy do Boga 

Ostatnio przeczytałam bardzo ciekawą i poruszającą książkę 

pt. „Listy do Boga”. Autorami powieści jest dwóch amerykańskich 

pisarzy John Perry i Patrick Doughite. Lektura opowiada o chłopcu 

imieniem Tayler – nieuleczalnie chorym na raka mózgu. Idąc 

w ślady zmarłego ojca, Tayler radzi sobie z chorobą, pisząc listy do 

Boga. Listy te trafiają do pewnego niewierzącego w Boga 

listonosza, który po przeczytaniu ich postanawia zmienić swoje 

życie.  

Co dalej działo się z Taylerem? Czy otrzymywał odpowiedzi 

od Boga? Czy zwalczył chorobę? O tym wszystkim dowiecie się, czytając tę chwytającą za 

serce książkę.  

Karolina Zakrzewska, kl. V b 

 

 

Szósta klasa czyta dzieciom 

 Ostatnio w naszej szkole miało miejsce ciekawe wydarzenie: 

szóstoklasiści czytali pierwszoklasistom różne książki. Ja i moi 

koledzy z klasy czytaliśmy dzieciom z klasy I d fragmenty 

Mikołajka. Później maluchy odpowiadały na pytania dotyczące 

treści przeczytanych rozdziałów.  

 Najpierw pierwszoklasiści bardzo uważnie słuchali 

i szczegółowo odpowiadali na pytania. Niektórzy z nas nie mogli 

uwierzyć, że zapamiętali tak dużo informacji. Później dzieci były 

znudzone, więc treść rozdziałów przestała je interesować. 

 Pod koniec zajęć zostaliśmy poczęstowani pysznym ciastem, 

a maluchy podziękowały nam za taką nietypową lekcję polskiego. 

 Uważamy, że czytanie pierwszakom było dobrym pomysłem. Niektórzy z nas pozbyli 

się tremy, a najmłodsi mogli posłuchać, jak czytają starsi. 
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Izabela Wasiliew, Weronika Zalewska, kl. VI d 



 
L i s t   d o   R z e c z n i k a   P r a w   D z i e c k a 

 

Wybrane działania zaplanowane do realizacji w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka 

Nauczyciele  czytają dzieciom  fragmenty „Króla Maciusia I”. 

Projekcja filmu „Król Maciuś I” dla klas III i IV.  

Projekcja filmu A. Wajdy „Korczak” dla klas V i VI.  

Wystawka na szkolnym holu prezentująca sylwetkę Janusza Korczaka.  

Życie i twórczość Janusza Korczaka na tle historii Polski czasów międzywojennych i  II wojny 

światowej, prawa dziecka. Lekcje wychowawcze w klasach  I - VI 

Konkurs plastyczny –„Projekt okładki do książki „Król Maciuś I” kl. I – III. Wernisaż prac. 

Konkurs literacki dla uczniów klas IV – „Co zrobiłbyś, gdybyś został Królem Maciusiem?”  

Prezentacja multimedialna – sylwetka Janusza Korczaka 

Konkurs plastyczny – „Zaprojektowanie i wykonanie albumu o Januszu Korczaku” dla uczniów klas V. 

Wystawa albumów. 

Konkurs dla nauczycieli na najciekawszy scenariusz zajęć o Januszu Korczaku.  

Prezentacja działań  obchodów Roku Korczakowskiego na stronie Internetowej szkoły. 

Do rodziców z Korczakiem.  Prezentacja sylwetki i pedagogiki Janusza Korczaka. 

Lekcje biblioteczne o twórczości  Janusza Korczaka dla uczniów klas IV – VI. 

Stworzenie księgi sławnych cytatów Janusza Korczaka  - Samorząd Uczniowski. Prezentacja cytatów w 

gablocie SU- „Cytat tygodnia.” 

Konkurs  literacki dla uczniów klas VI – „List do Janusza Korczaka”. 

Wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej z okazji Roku  Janusza Korczaka. 

Montaż słowno – muzyczny, poświęcony Januszowi Korczakowi dla uczniów klas I – VI.  

Musical – „Korczak” – wyjazd pracowników szkoły do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 

Łomża, 12.11.2012 r. 

Szanowny Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży pragnie 

poinformować Pana o włączeniu się w obchody uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej, z Pana inicjatywy, roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.  

Pragniemy go uczcić poprzez różnorodne działania wychowawczo – edukacyjne. 

W związku z tym wśród uczniów, nauczycieli i rodziców promujemy sylwetkę i idee wielkiego 

Polaka, pedagoga, lekarza i przyjaciela dzieci. Służą temu pokazy multimedialne, projekcje 

filmów poświęcone Januszowi Korczakowi, czytanie Jego książek uczniom klas nauczania 

zintegrowanego przez nauczycieli i starszych kolegów, konkursy literackie i plastyczne, 

tworzenie i wystawa albumów, opracowanie księgi cytatów Janusza Korczaka. Na lekcjach 

wychowawczych i bibliotecznych oraz podczas spotkań z rodzicami zaprezentujemy 

pedagogikę Korczaka. 

Obchody Roku Korczakowskiego są okazją dla nas pedagogów i rodziców do refleksji 

nad godnością dziecka, jego prawami i potrzebami. Są okazją do tego, aby dorośli zastanowili 

się, co można zrobić, by życie dzieci było bezpieczne, szczęśliwe i radosne. 

Jak twierdził Janusz Korczak: „…Bez pogodnego, pełnego dziecięctwa, całe życie jest 

kalekie”. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.  

 

Z wyrazami szacunku.  

Społeczność  

Szkoły Podstawowej nr 10  

im. Jana Pawła II w Łomży 
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 Apel o Januszu Korczaku 

17.12.12 r. w stołówce szkolnej klasy 

IV e i VI c przedstawiły apel „Janusz Korczak - 

przyjaciel dzieci”. Oglądali go wszyscy 

uczniowie klas I – VI. 

Słuchaliśmy recytowanych tekstów, 

które opowiadały o życiu Janusza Korczaka 

i jego działalności na rzecz dzieci. 

W Warszawie założył on dom dla żydowskich sierot. 

Podczas wojny razem z podopiecznymi pozostał w getcie. 

Później poszedł dobrowolnie na śmierć ze swoimi 

wychowankami, chociaż mógł się uratować. O tym 

wszystkim dowiedzieliśmy się z wyświetlonego fragmentu 

filmu pt. „Korczak” i prezentacji. Artyści cytowali myśli 

Janusza Korczaka o dzieciach. Pod koniec Patrycja z VI c 

zaśpiewała piosenkę pt. „Odpowie ci wiatr”. 

Na zakończenie pani Wanda Majewska wręczyła 

nagrody i dyplomy za udział w konkursach dotyczących Janusza Korczaka. 

Apel był dla nas krótką lekcją historii, którą każdy z nas na długo zapamięta. 

Dowiedzieliśmy się wiele o cudownym człowieku, który bardzo kochał dzieci . Pomagał im 

i nigdy ich nie opuścił. 

Uczniowie z klasy V b 
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W ramach obchodów roku Janusza Korczaka w listopadzie zorganizowano konkurs 

plastyczny pt. „Projekt okładki do książki Król Maciuś I”. Uczniowie podczas zajęć poznali 

małego bohatera: słuchali  fragmentów lektury, oglądali  film. To zainspirowało ich do 

zaprojektowania i wykonania okładki książki. Konkurs cieszył się ogromnym 

zainteresowaniem. Mali ilustratorzy wykazali się dużą pomysłowością. Jury miało trudne 

zadanie, by z około 70 prac wybrać te najładniejsze. Przyznało pięć nagród: 

I miejsce: 

Zuzanna Bońska, kl. I c 

Jakub Mańczak, kl. III b 

II miejsce: 

Alicja Magdalena Kneć, kl. II c 

Julia Krajewska, kl. II d 

III miejsce: 

Agata Karwowska, kl. II e 

Większość prac wyeksponowano na szkolnym 

holu. Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem wszystkich uczniów. Konkurs został 

podsumowany 14 XII 2012 r. podczas apelu „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci”. Wszyscy 

ilustratorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a wyróżnieni również nagrody książkowe. 

Gratulujemy! 

Lidia Obiedzińska 

 

 

  

 K on k ur s  p la s t y c z n y  „ Kr ó l  Ma c i uś  I”  
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Do wszystkich poddanych Króla Maciusia! 

Ja król Maciuś I, który przejąłem tron po moim 

zmarłym ojcu, ogłaszam wszystkim mieszkańcom mojego 

królestwa nowe prawa i obowiązki. 

Po pierwsze - ustanawiam zakaz wszelkich kłótni i wojen. Wszyscy moi poddani 

muszą starać się, aby pojawiające się w królestwie konflikty rozwiązywać w sposób 

pokojowy. Wojna to zło, które powoduje tylko strach, łzy i cierpienie . Jeżeli któryś z moich 

poddanych nie dotrzyma tego zakazu, będzie wysłany do Krainy Wiecznego Śmiechu. Tam 

z całą pewnością nauczy się wesoło patrzeć na życie. 

Po drugie - ustanawiam obowiązek opiekowania się bezdomnymi zwierzętami 

mieszkającymi w naszym królestwie. Dodatkowo wprowadzam obowiązek przygarnięcia 

przez każdą Rodzinę w moim królestwie psa lub kota. Zwierzęta wymagają specjalnego 

traktowania, gdyż są od nas mniejsze i słabsze. Bardzo często nie poradziłyby sobie bez naszej 

pomocy. Musicie się nimi opiekować bardzo troskliwie, a w przypadku, gdy jest to 

niemożliwe, zwierzę należy oddać pod opiekę do „Hotelu dla zwierząt". Ja król Maciuś I 

powołuję „Hotele dla zwierząt", aby żaden pies czy kot nie czuł się samotny, gdy jego 

właściciel jest w pracy lub w szkole. Raz w miesiącu będę sprawdzał, jak opiekujecie się 

swoimi pupilami. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zaniedbań z Waszej strony, 

właściciel psa będzie wysłany do Krainy Wiecznie Szczęśliwego Psa i Kota. Tam nauczy się 

właściwego traktowania zwierząt. 

Po trzecie - ustanawiam obowiązek chodzenia do teatru lub filharmonii co najmniej 

raz w tygodniu. Uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych i koncertach bardzo 

uwrażliwia i sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi. Namawiam Was wszystkich, Moi 

Poddani, do odwiedzania teatru i filharmonii. Nad przestrzeganiem porządku w tej kwestii 

będzie czuwał minister od spraw kulturalnych. Jeżeli ktoś z Was nie dotrzyma powyższego 

obowiązku, zostanie wysłany do Krainy Kultury i Sztuki, gdzie będzie musiał polubić teatr 

i muzykę. 

Po czwarte - ustanawiam obowiązek do przekazania przez moich poddanych 

wszelkich niepotrzebnych w ich domach przedmiotów . Przedmioty te oddamy osobom 

i dzieciom, które potrzebują pomocy. Mogą to być na przykład niepotrzebne książki, ubrania, 

zabawki. Jest wiele osób, a szczególnie dzieci, które bardzo potrzebują takiej pomocy. Każdy 

gest pomocy z waszej strony będzie hojnie nagrodzony wysłaniem do Krainy Ciągłego 

Odpoczynku. 

Po piąte - ustanawiam nakaz uśmiechania się i żartowania przez moich poddanych. 

Musicie uśmiechać się do siebie nawzajem, gdyż wtedy świat jest lepszy. Ustanawiam także 

konkurs na najśmieszniejszy żart wymyślony przez moich poddanych. Każdy żarcik 

przesyłajcie na adres krolMaciusl@krainaMaciusia.pl, a z całą pewnością zwycięzcy mogą 

liczyć na atrakcyjne nagrody. Uśmiechajcie się moi kochani, a wasz świat będzie bardziej 

kolorowy. 
 

Wasz Król Maciuś I 

Aleksandra Klemczak, kl. IV b 

Konkurs literacki dla uczniów klas IV:  

Co zrobiłbyś, gdybyś został Królem Maciusiem?  
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I miejsce 



 

Co bym zrobiła, gdybym została Królem Maciusiem? 

Ostatnio, na lekcji języka polskiego rozmawialiśmy 

o książce Janusza Korczaka „Król Maciuś I". Po zakończeniu zajęć 

szkolnych od razu pobiegłam do biblioteki, aby wypożyczyć tę ciekawą lekturę. W domu 

szybko odrobiłam lekcje, usiadłam w moim ulubionym, mięciutkim fotelu i zafascynowana 

zaczęłam czytać... 

Na skrzydłach wyobraźni przeniosłam się w świat Króla Maciusia. Zobaczyłam siebie 

w złotej koronie i purpurowym płaszczu. 

 - W moim królestwie świat będzie inny, lepszy!- zarządziłam. 

Zawsze sądziłam, że dorośli nie do końca rozumieją swoje pociechy. Zwołałam więc 

Sejmik Dzieci Całego Świata. Razem ustaliliśmy, a potem wprowadziliśmy w życie, nowe 

reguły: 

Od dziś dorosłym zakazuje się pouczania, strofowania i karania dzieci. 

Rodzice mogą pracować tylko trzy godziny dziennie, a resztę czasu powinni spędzać 

z najbliższymi. 

Każdy będzie miał dom, rodzinę, pracę, jedzenia i picia pod dostatkiem.  

Zakazuje się używania broni i wszelkich form przemocy słownej i fizycznej.  

Piątek, sobota, niedziela - będą dniami wolnymi od pracy i szkoły.  

W tak wspaniale urządzonym świecie, nikt nie zazna głodu, bólu i cierpienia.  

Na twarzy ludzi zagości uśmiech, a wszyscy będą wobec siebie życzliwi. 

Miałam zamiar wprowadzić w życie jeszcze tysiące pomysłów ulepszających 

świat. Nagle poczułam, że ktoś delikatnie otula mnie kocem. Jednocześnie usłyszałam 

cichy głos mamy: 

 - Dario! Jest już bardzo późno, pora do łóżka. 

Zdziwiona, szeroko otworzyłam zaspane oczy. Szkoda, że to był tylko cudowny sen... 

Daria Godlewska, kl. IV a 

Co byś zrobił, gdybyś był królem Maciusiem? 

Gdybym była królem Maciusiem, starałabym się, aby 

moi poddani czuli się jak najlepiej. 

Królestwo położone by było na pięknych równinnych terenach. Mój pałac byłby 

ogromny. W środku byłoby mnóstwo komnat. W królestwie byłaby tajemna komnata, 

w której przechowywane by były największe sekrety. Każda rodzina miałaby własny dom. 

Osoby z innych państw witałabym serdecznie i przyjaźnie. Gdyby było to potrzebne, 

walczyłabym o mój kraj. Starałabym się nie kłócić i wszystko utrzymywać w ładzie 

i porządku. W królestwie głównymi zawodami byłyby: kowal, kupiec, kapłan, rycerze itp. 

Odbywałabym dalekie wyprawy do sąsiednich państw, aby zakupić np. uzbrojenie dla 

rycerzy. Wesela świętowałoby się najhuczniej, jak tylko się da. Przestępców traktowałabym 

bardzo surowo. Najpewniej zakuwałabym ich w dyby, jednakże po popełnieniu czynu 

takiego jak np. zabójstwo mogłabym wygnać ich z królestwa. Moi poddani musieliby płacić 

podatek, jednakże nie byłby on wysoki. Każde nowo narodzone dziecko chrzczone byłoby 

przez kapłana w 2. roku życia. Rycerz bądź człowiek, który coś zdziałał np. podczas wojny, 

dostałby 2 sztabki złota. Jako król nie byłabym bardzo surowa, ale też zbyt miękka. 

Król, samo słowo „król" nic nie znaczy. Ciężka praca czyni człowieka monarchą. 

Dlatego jako władczyni starałabym się dbać o mój lud i zasłużyć na miano „król". 

Zuzanna Choińska, kl. IV c 

Konkurs literacki dla uczniów klas IV pt.:  

Co zrobiłbyś, gdybyś został Królem Maciusiem?  
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II miejsce 

III miejsce 



 

 Łomża, 22. 11.12 r. 

Drogi Panie Januszu! 

Po raz pierwszy piszę list do tak zacnej osoby. Dowiedziałam 

się wielu ciekawych rzeczy o Panu. Jestem pełna podziwu i uznania 

dla tego, co było Pańskim dziełem. 

Czasy II wojny światowej to bardzo trudny okres dla 

wszystkich, ale jak wiem z historii, dzieci ucierpiały na tym 

najbardziej, zwłaszcza dzieci żydowskie. Pan jako inteligentna, 

wykształcona osoba zauważył, że tysiące 

małych istot zostały bez rodziców. Nie miały 

one ani jedzenia, ani miejsca do spania. Utworzony przez Pana 

i panią Wilczyńską sierociniec dał schronienie i miłość tym 

biednym dzieciom. Sama jestem dzieckiem. Mam kochającą 

rodzinę i dom, do którego wracam. Nie wiem, jak bym przeżyła 

taką sytuację, w której znalazły się dzieci w czasie II wojny 

światowej. Bardzo poruszyła mnie Pana postawa. Chcę tylko 

powiedzieć, że w naszych czasach też jest wiele osób, które 

pomagają innym bezinteresownie. Myślę, że to , co zrobił Pan 

ponad sześćdziesiąt lat temu, jest dla współcześnie żyjących ludzi motywacją do 

robienia dobrych uczynków na rzecz innych.  

Dziękuję w imieniu tych dzieci za pomoc. Serdecznie pozdrawiam.   

Alicja Kaczyńska, kl. VI f 

 

Łomża, 10 listopada 2012 r.  

Drogi Panie Januszu! 

Piszę ten list, ponieważ pragnę podziękować Panu w imieniu nas wszystkich, którzy 

w codziennym pośpiechu zapominamy o innych. 

Wydaje mi się, ze czasami po prostu uciekamy od udzielania pomocy, bo nie starcza 

już nam na nią sił... 

To wszystko, co zrobił Pan dla swoich podopiecznych, było ogromnym 

poświęceniem. Każdy wie, iż kierował się Pan tylko dobrem dzieci, ale nie każdy pomaga 

bezinteresownie. Niektórzy robią to dla czystego zysku. „Dziecko ma prawo do poważnego 

traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania" - to jedna z Pana mądrych myśli. 

No właśnie... Czy dorośli rozumieją te słowa? Czy rozmawiają z maluchami? Czy poważnie 

je traktują? Nie. Sądzą, że dziecko nie rozumie, nie widzi... Młodszy wiekowo człowiek to 

nie znaczy inny. Może on czuje znacznie więcej niż starszy? Mam wrażenie, że jest Pan 

jednym z niewielu, którzy naprawdę traktowali dzieci nieobojętnie. 

Bardzo chciałabym zmienić nastawienie dorosłych, ale nikt sam jeszcze świata nie 

zawojował. Nie mam zielonego pojęcia, jak mogę przekonać do tego innych. Przecież mogą 

potraktować to różnie. Może Pan podsunie mi jakiś pomysł ? 

Pozdrawiam, 

 Joanna Pogroszewska, kl. VI f 

Konkurs literacki dla uczniów klas VI 

List do Janusza Korczaka 
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I miejsce 

III miejsce 



Łomża, 26.11.2012 r. 

Szanowny Panie Januszu Korczak! 

Nazywam się Agata Żelachowska. Jestem uczennicą klasy VI e 

Szkoły Podstawowej w Łomży. Niedawno na lekcji języka polskiego rozmawialiśmy o Pana 

życiu i twórczości. Szczerze mówiąc, do tej pory niewiele na ten temat wiedziałam. 

Zafascynowało mnie to, co Pan robił dla ludzi, a szczególnie dzieci, więc postanowiłam 

napisać. 

Jestem pod ogromnym wrażeniem Pana postawy wobec dzieci. Ujęło mnie to, z jaką 

gorliwością Pan się nimi zajmował i dawał im oparcie w trudnych czasach. Mimo że ludzie 

mówili za plecami różne rzeczy, nie zawsze w pozytywnym znaczeniu, Pan na to nie zważał 

i robił to, co uważał za słuszne. Myślę, że niewielu ludzi byłoby na to stać. Dzieci wiedziały, 

że jest ktoś, komu na nich zależy. Niejedno pragnęło mówić do Pana tak wiele znaczące 

słowo „tato". Dawał Pan im poczucie bezpieczeństwa. Ten bliski kontakt z dziećmi 

przyczynił się do powstawania tak cennej twórczości. Prawdę mówiąc, nie znam zbyt wielu 

Pana książek, ale dwie szczególnie zapadły w mojej pamięci, a mianowicie „Król Maciuś I", 

na podstawie której nagrano obrazkową bajkę dla dzieci i „Koszałki opałki". Obie poznałam, 

będąc jeszcze małym dzieckiem. Książki w formie bajek czyta się z zaciekawieniem, a przy 

tym wyciąga odpowiednie wnioski i zapamiętuje na całe życie. Pisał Pan również powieści 

dla dorosłych. Wiele z Pana książek ukazuje prawdziwe uczucia i sytuacje, które szokują 

i wzruszają każdego. Myślę, że po przeczytaniu chociaż jednej z nich ludzie zmienią pogląd 

na świat i przestaną od niego tyle wymagać. 

Na tym kończę mój list i cieszę się, że mogłam Pana poznać. Dziękuję za książki, 

które nam Pan zostawił, i za miłość, którą otaczał opuszczone i bezbronne dzieci. 

Z wyrazami szacunku 

Agata Żelachowska 

 

Łomża, 01.12.2012 r. 

   Szanowny Panie Januszu Korczak! 

Piszę ten list, ponieważ znam historię Pana życia. Poświęcił się Pan dla dzieci i za to 

Pana podziwiam. Chciałabym, aby wszyscy dorośli traktowali maluchy tak, jak Pan to robił. 

W Pańskim sierocińcu wszyscy: i mali, i dorośli byli traktowani tak samo. 

Niestety w XXI wieku dorośli nie traktują dzieci poważnie. Czy ma Pan jakiś pomysł, 

aby to zmienić? Ja na chwilę obecną nie, ale ciągle o tym myślę.  Zresztą Pan był inny niż 

wszyscy pełnoletni. Bardzo mi się podobało, jak w sierocińcu w tak zwanym „sądzie” 

zasiadały także brzdące i dorośli. Nigdy nie zapomnę, jaką empatią Pan darzył maluchy. 

Powiedział Pan kiedyś bardzo ważne słowa: „Nie dajemy wam miłości do człowieka, 

bo nie ma miłości bez przebaczenia, a przebaczenie to trud i mozół, który każdy musi sam 

podjąć". Chciałabym Panu zadać pytanie odnoszące się do tych słów. Czy uważa Pan, że jak 

ktoś popełni samobójstwo lub zamorduje człowieka, to nie zasługuje na miłość 

i przebaczenie? 

Na tym kończę. Proszę, niech Pan odpowie mi na te pytania, bo naprawdę mnie one 

frustrują. Do widzenia. 

Z poważaniem  

Anita Szepelska z kl. VI e 

PS Nigdy nie zapomnę, jaki wspaniały był Pan dla dzieci. 

II miejsce 

wyróżnienie 
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Konkurs literacki dla uczniów klas VI 

List do Janusza Korczaka 
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5.      

 6.      

7.        

8.            

9.               

  10.        

11.       

12.            

 13.          

14.           

 15.      

R o z r y w k a 

1. Prawdziwe imię Janusza Korczaka.  

2. Prawdziwe nazwisko Korczaka. 

3. Kim był ojciec Korczaka? 

4. Jak Janusz Korczak nazywał szkołę? 

5. Ile masek według Korczaka miało dziecko? 

6. Kim był mały Maciuś? 

7. Imię matki Janusza Korczaka. 

8. Nazwisko kobiety, która wraz z Korczakiem 

stworzyła dom sierot. 

9. Obóz………….. – miejsce śmierci Janusza 

Korczaka oraz jego wychowanków. 

10. Wyuczony zawód Janusza Korczaka. 

11. Janusz Korczak wraz z dziećmi i panią Stefanią 

trafił do …… 

12. Jakiej wiary był Janusz Korczak? 

13. Rodzinne miasto Korczaka. 

14. Korczak pisał go podczas pobytu w getcie.  

15. Poprzez miłość do dzieci Janusz  Korczak 

stracił swoje …… 

Skład redakcji: Marta Obiedzińska, kl. V c, Karolina Zakrzewska, kl. V b; rysunki: Klaudia Okurowska z kl. VI d 

Opiekunowie: Joanna Lewczuk, Barbara Nowakowska 

Skład komputerowy: Jolanta Siwik 

Nina Adamczak i Karolina Zakrzewska, kl. V b  

Wiktoria Perzanowska, kl. VI a  


