
 

 NAJ … 
 
 

Najpiękniejszy widok z okna mam;  
 kościół i sad niczym gaj.  
Za oknem pies Pędzel biega  
 po podwórku,  
a u mnie książek za dużo  
 na biurku.  
Kot Gacek mruczy na moim kolanie,  
że wnet bym zapomniał o trudnym 
sprawdzianie.  
Tak bym poślizgał się gdzieś na lodzie ... 
Lecz przecież z nauką muszę żyć 
w zgodzie! 
Szkolne wyjazdy, pływanie w basenie…  
A my tu w domu siedzimy jak jelenie.  
Chciałbym się spotkać w szkole z 
kumplami,  
jednak e-lekcje mam z nauczycielami.  

Choć przyznać muszę, czasem jest wesoło,  
wszak - odejdź wirusie i powróć już szkoło !!!  
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D O D A T E K  S P E C J A N Y  

W marcu rozstrzygnięty został szkolny konkurs poetycko-literacki „Naj…”. 

Zachęcamy do lektury nagrodzonych prac  w Dodatku Specjalnym             

do naszej szkolnej gazetki. 

                                      Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom! 
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 Był piękny sierpniowy poranek. Słońce 
dopiero wschodziło zza horyzontu, 
rozpoczynając nowy dzień. Na poddaszu 
małego domku spała młoda dziewczyna. Miała 
na imię Anastazja. Promienie światła zaczęły 
się przebijać przez podziurawiony dach. 
Nastolatka przeciągnęła się na łóżku i 
otworzyła oczy. Jej piękne długie, brązowe 
włosy rozsypały się po poduszce. 

Dziewczyna wstała z posłania i ubrała 
swoją jedyną sukienkę. Schodząc na parter 
usłyszała już, jak rodzice rozmawiają. 
- Dzień dobry mamo, tato - powiedziała po 
przekroczeniu progu pokoju, który był kuchnią 
połączoną z salonem. 
- Witaj córko - odpowiedział jej ojciec nawet 
na nią nie patrząc. 
Anastazja usiadła przy stole z małą kanapką z 
serem. Nagle rozległ się odgłos pukania do 
drzwi. Zdziwieni i zaniepokojeni domownicy 
popatrzyli na wejście do domu. Rzadko mieli 
gości, a jak ktoś do nich przychodził, to tylko 
po to, aby przypomnieć o spłacie długów. 
Ojciec dziewczyny wstał i powoli podszedł do 
drzwi. Otworzył je ostrożnie. Na zewnątrz 
stało kilku ludzi z bronią. 
- Z rozkazu Królowej Diany I zabieramy pana 
córkę do pałacu królewskiego - oznajmił 
twardo posłaniec. 
Tata Anastazji próbował zamknąć drzwi 
wejściowe, ale jeden z rycerzy towarzyszących 
posłańcowi siłą wszedł do domu. Gdy 
zobaczył dziewczynę, skierował się w jej 
stronę. Złapał ją stanowczo, ale zarazem 
delikatnie i wyszedł z nią z domu. Na 
podwórku stała bogato ozdobiona karoca. Cała 
koloru czerwonego ze złotymi ornamentami 
roślin. 
- Panienko, proszę wsiadać. 
Wojownik otworzył drzwiczki pojazdu i 
pomógł wejść Anastazji do środka. Wewnątrz 
karocy były dwie kanapy pokryte drogim 
materiałem. Dziewczyna usiadła na jednej z 
nich, a naprzeciwko niej dowódca rycerzy. 
Pojazd ruszył, Anastazja zaczęła się 
zastanawiać, dlaczego to właśnie ona została 
zaproszona do pałacu, a nie na przykład jej 
rodzice. Była zwykłą dziewczyną ze wsi, która 
nie miała pojęcia o manierach oraz o tym, jak 
się zachować przy królowej. Nie uczono jej 
tego, bo szanse spotkania królowej przez 
wieśniaczkę były bardzo małe. Jednak teraz to 

ona jechała do pałacu w karocy królewskiej. 
- Wiesz może, dlaczego królowa kazała mi 
przyjechać do zamku? - spytała młodzieńca 
siedzącego naprzeciwko niej. Miał długie, 
czarne włosy do ramion i piękną lśniącą 
zbroję. 
- Tak, lecz nie mogę ci o tym powiedzieć. 
Królowa chciała Panience powiedzieć to 
osobiście - powiedział głębokim głosem. 
- Jak długo będziemy jeszcze jechać? - 
Anastazja spojrzała na rycerza z ciekawością. 
- Około trzech godzin - stwierdził. 
Dziewczyna słysząc to, aż westchnęła na myśl 
o tak długiej podróży. Po chwili zaczęła się 
robić zmęczona. Oparła głowę o ścianę karocy 
i zapadła w spokojny sen. Nie zdążyła 
zauważyć spojrzenia pełnego troski w oczach 
młodzieńca naprzeciwko. Gdy nastolatka 
otworzyła oczy, pojazd w którym się 
znajdowali, właśnie wjeżdżał na dziedziniec 
zamkowy. Anastazja patrzyła zafascynowana 
na wielkie wieże pałacu. Nawet nie zauważyła, 
że karoca się zatrzymała. Na środku 
dziedzińca stała piękna, kolorowa fontanna. 
Zamek był wielki, zbudowany w stylu 
klasycystycznym. Z amoku wyrwało ją 
delikatne dotknięcie ramienia. Odwróciła 
głowę i napotkała czarne oczy młodzieńca. 
Nie mogła oderwać wzroku od jego twarzy. Tę 
chwilę przerwał rycerz, który oznajmił, że 
dotarli na miejsce. Anastazja otrząsnęła się i z 
małą pomocą wysiadła z pojazdu. Gdy stanęła 
na dziedzińcu, ludzie zgromadzeni wokół 
karocy zaczęli klękać. Dziewczyna nie 
wiedziała, co się dzieje. Koło niej natychmiast 
znalazło się dwóch rycerzy, z czego jeden, to 
był ten, który towarzyszył jej podczas 
podróży. Wskazali jej, żeby podążyła za nimi. 
Po wejściu do pałacu Anastazja została 
poprowadzona do sali tronowej. Przed 
wejściem młodzieńcy powiedzieli jej, żeby 
była spokojna i nie wpadła w panikę po tym, 
co powie jej królowa. Przestraszona 
potwierdziła to skinieniem głowy. Straże 
otworzyły jej drzwi. 

Sala tronowa była chyba najbogatszym 
i największym pomieszczeniem w zamku. Na 
końcu komnaty stał potężny tron, na którym 
siedziała młoda kobieta. Miała brązowe, 
sięgające do pasa włosy, piwne oczy i jasną 
karnację. Była ubrana w długą, fioletowo-białą 
suknię. Gdy usłyszała odgłosy, odwróciła 

Najbardziej niewiarygodny dzień, który  
 zmienił los całego królestwa 
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końcu komnaty stał potężny tron, na którym 
siedziała młoda kobieta. Miała brązowe, sięgające 
do pasa włosy, piwne oczy i jasną karnację. Była 
ubrana w długą, fioletowo-białą suknię. Gdy 
usłyszała odgłosy, odwróciła głowę w stronę 
wejścia, wstała z tronu i powoli podeszła do 
stojącej dziewczyny. 
-Witaj dziecko. Jestem Królowa Diana I, chociaż 
to już pewnie wiesz. Pewnie się zastanawiasz, 
dlaczego cię tu przywieziono? - zaczęła 
przyjaźnie władczyni. Anastazja skinęła głową 
twierdząco. 
- To, co teraz powiem, może cię bardzo 
zaskoczyć - kontynuowała. - Jesteś moją córką. 
Dziewczyna na początku nie zrozumiała sensu 
tych słów. Gdy dotarło do niej, co właśnie 
powiedziała królowa, zrobiło jej się słabo. Po 
chwili, kiedy zawroty głowy ustały, nastolatka 
spytała: 
- To w takim razie, dlaczego nie mieszkałam z 
tobą w pałacu? 
- Kiedy miałaś dwa latka, wyszłaś sama do 
ogrodów i już nie wróciłaś. Szukałam cię przez 
następne kilka miesięcy. Później straciłam 
nadzieję na to, że kiedykolwiek cię odnajdę, ale 
teraz udało mi się to i chciałabym, żebyś tu 
została - mówiła ze łzami. 
- Czy mogę się położyć? Chciałabym się z tym 
przespać - zapytała nastolatka. 
- Oczywiście. Alicja zaprowadzi cię do twojej 
komnaty. 
Po tych słowach podeszła do niej około 
dwudziestoletnia kobieta. 
- Proszę za mną, Panienko - powiedziała służąca. 
Anastazja podążyła za nią. Szły przez wielkie, 
szerokie korytarze. Nastolatka starała się 
zapamiętać drogę do swojego pokoju, ale jej się 
to nie udało. Po jakimś czasie kobieta zatrzymała 
się pod dużymi, drewnianymi drzwiami. 
Dziewczyna ostrożnie weszła do pomieszczenia. 
Komnata była koloru zielonego. Na przeciwko 
wejścia stało potężne łoże  
z baldachimem. Koło niego znajdowało się 
masywne biurko. Na podłodze leżał puchaty 
dywan. Oprócz tego w pokoju było dwoje drzwi. 
Anastazja otworzyła jedne z nich i znalazła się w 
garderobie. Większość rzeczy to były sukienki. 
Dziewczyna podeszła do drugich drzwi i również 
je otworzyła. Łazienka była biała z elementami 
czarnego wystroju. Znajdowało się tam wszystko, 
czego potrzebowała nastolatka w jej wieku. 
Anastazja po chwili położyła się na łóżku i 
zasnęła. Następnego dnia obudziło ją słońce. 
Powoli wstała z posłania i skierowała się do 
łazienki. Po kąpieli poszła do garderoby. Ubrała 
tam skromną, jasno-niebieską sukienkę i czarne 
pantofelki. Po chwili do jej pokoju weszła Alicja. 
Służąca zaprowadziła księżniczkę do jadalni. 
Czekała tam na nią królowa. 

- Chyba się zdecydowałam - zaczęła niepewnie 
Anastazja - chciałabym tutaj zostać. 
- Cieszę się, że tak zdecydowałaś córko - 
Królowa uśmiechnęła się. – Proszę, usiądź. Nie 
musisz zwracać się do mnie tak oficjalnie. 
Nastolatka wykonała polecenie i za chwilę jadła 
potrawy, które były bardzo dobrze przyrządzone. 
Po śniadaniu dziewczyna skierowała się do 
ogrodu. Tam zobaczyła rycerza, z którym 
przyjechała do zamku. Podeszła do niego. 
- Cześć - powiedziała wesoło. 
- Witaj Panienko - odpowiedział uprzejmie. 
- Jak masz na imię? Zapomniałam o to spytać 
podczas naszego ostatniego spotkania - spytała 
księżniczka. 
- Mam na imię Edward - powiedział z 
uśmiechem. 
Anastazja pomyślała w tamtym momencie, że ten 
młodzieniec ma piękny uśmiech. Po chwili 
Edward podszedł bliżej i pocałował nastolatkę. 
Dziewczyna przez chwilę nie wiedziała, co się 
dzieje, lecz po chwili oddała pocałunek. Gdy się 
od siebie odsunęli młodzieniec spojrzał jej  
w oczy i powiedział: 
- Panienko, kiedy zobaczyłem cię po raz pierwszy 
poczułem, że to ty jesteś damą mojego serca. 
Kocham Cię księżniczko. Czy zostaniesz moją 
żoną? -powiedział ze szczerością w oczach. 
Do nastolatki dopiero po chwili dotarł sens słów 
rycerza, a ten już zaczynał tracić nadzieję. 
- Zostanę twoją żoną! - wykrzyknęła szczęśliwa 
Anastazja. 
Edward chwycił ją w pasie, podniósł i zaczął się 
kręcić w kółko. Oboje nie zauważyli królowej 
patrzącej na nich z okna. 
 Czas mijał, a para zakochiwała się w 
sobie coraz bardziej. Dwa miesiące po wyznaniu 
rycerza, para wzięła ślub. Zaproszeni zostali też 
jej przybrani rodzice, którzy ją przygarnęli. 
Księżniczka spłaciła wszystkie długi swojej 
dawnej rodziny. Anastazja urodziła dwójkę 
dzieci: chłopca i dziewczynkę. Żyło im się dobrze 
i spokojnie. 
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             Za pięcioma lasami, za czterema rzekami, 
kto wie..., może nawet za stoma górami, mieszkała 
dziewczynka o bardzo dziwnym imieniu. Nazywała 
się NAJ. Końcówka jej imienia, jak mawiała mama 
Helen, była tajemnicą.   
Nie miała ona taty, gdyż 5 lat po jej urodzeniu 
zmarł na raka. Mama Naj była  szalona, dlatego też 
mieszkały w odludnym miejscu. Nie miały 
przyjaciół, a do najbliższego sklepu było 30 km. 
Dziewczyna nie chodziła do szkoły, uczyła ją Helen. 
Nie posiadały też samochodu, ani żadnych 
elektrycznych sprzętów. To im nie przeszkadzało, 
nie zazdrościły innym, po prostu kochały 
swoje NAJlepsze życie. Było też coś, co odróżniało 
je od innych ludzi, mianowicie uroda. Były 
nieskazitelnie piękne. Z wyglądu nie przypominały 
zwykłego człowieka, lecz coś w rodzaju elfa. Ich 
skóra była lekko błękitna, oczy szmaragdowe i usta 
koloru krwistej wiśni. Pra, pra, pradziadkowie Naj 
podobno (chociaż nikt nie wie czy to prawda) byli z 
rodu elfów. Helen i Naj często spacerowały i 
jeździły rowerami. Większość czasu spędzały na 
łonie natury. Dziewczyna miała dwa zwierzęta: psa 
Bruno i konia Ognia. Bardzo je kochała; byli to jej 
jedyni przyjaciele.  

Pewnego deszczowego dnia Naj z mamą 
wyruszyły na krótki spacer pod parasolami, 
ponieważ bardzo padało. Dziewczyny kochały takie 
wędrówki. Na niebie było widać piękne, 
pomarańczowo - różowe chmurki. Wiał mocny, choć 
przyjemny wiatr. Stąpały po mokrym podłożu i od 
czasu do czasu skakały po błotnistych kałużach. 
Bawiły się świetnie. W pewnej chwili Helen 
zauważyła stary, opuszczony dom. Bardzo się 
zdziwiła, tyle tędy spacerowały, a nigdy nie widziały 
tej chatki. Podeszły bliżej. Na drzwiach widniał 
napis: “Nie wchodzić”. Czuły, że jednak muszą tam 
wejść. Zawsze szły za głosem serca. Tym razem też 
go posłuchały. Trzymając się za ręce wkradły się do 
środka. Ku ich przerażeniu, słychać było straszne 
odgłosy. Obrazy i inne przedmioty poruszały się w 
rytm dziwnego zgrzytania. Odgłosy  dochodziły 
spod wielkiej, białej kurtyny. Rzecz leżąca pod 
nią była wielka i bardzo je zaciekawiła. Dziewczyny 
popatrzyły na siebie i  biciem serca ruszyły naprzód. 
Policzyły do trzech i wspólnymi siłami ściągnęły 
materiał na ziemię. Stanęły jak wryte, przez pięć 

minut próbowały opanować zdziwienie. Były 
pewne, że jest to sen. Zobaczyły wehikuł czasu! Naj 
widziała taki sam w książce pt. “Niezwykła podróż”. 
Wiedziała do czego służy i jak go obsługiwać. 
Skakały ze szczęścia, ponieważ zawsze marzyły o 
podróży w czasie. Na wehikule widniały cztery 
zegary. Pierwszy wskazywał godziny, drugi dni, 
trzeci miesiące, a czwarty lata. Był na nim też 
rowerek, na który prawdopodobnie trzeba było 
wejść, żeby móc przenieść się w czasie. Cały 
przedmiot zrobiony był z solidnego drewna. Helen 
najbardziej zastanawiało to, że nigdy w życiu (choć 
przechodziła tą ścieżką już chyba setny raz) nie 
widziała tego budynku. Lecz nie to było 
najważniejsze. Chciały jak najszybciej wyruszyć. 
Ustaliły, że udadzą się do 2050 roku. Dziewczynka 
ustawiła godzinę 15.00 i dzień 1 lipca. Maszyna 
zaczęła łomotać, syczeć, skrzypieć i mocno się 
trzęsła. Podłoga kołysała się na boki. Naj i mama 
stały na środku pomieszczenia i były mocno 
przestraszone. W końcu wszystko ucichło, a 
pedały przy rowerze zaczęły się kręcić. Obydwie 
wsiadły na niego i stało się coś, czego nikt się nie 
spodziewał. Wehikuł wciągnął je i frunęły teraz 
przez ogromne coś, przypominające trochę portal. 
Leciały bardzo długo. W końcu wylądowały na 
czymś twardym – chyba drzewie, choć trudno było 
stwierdzić, gdyż wyglądało ono dziwnie,  nawet 
niesamowicie dziwnie… Było podzielone na trzy 
części, jedna z nich była cała różowa, druga 
przystrojona antenkami ufoludków, natomiast 
trzecia wyglądała normalnie; gałęzie były zielone, a 
pień brązowy, tak jak w czasach, w których żyła 
dziewczynka. Po chwili, kiedy powoli zeszły z tej 
niesamowitej rośliny, spostrzegły, że są w samym 
środku Warszawy. Helen była kiedyś w tym mieście, 
ale wyglądało ono  całkowicie inaczej niż teraz w 
2050 r. Przez chwilę stały z otwartymi buziami, nie 
mogąc uwierzyć w to, co widzą. Stolica była 
podzielona na 3 odcinki oddzielone murami z 
cukierków! Najwyraźniej znajdowały się w samym 
sercu miasta. Przespacerowały się trochę po okolicy 
i to co zobaczyły za murami było niewiarygodne, 
zupełnie jak w fantastycznych bajkach. Najbardziej 
dziwnym, a zarazem najśmieszniejszym miejscem w 
Warszawie, było Ufoludkowo. Przynajmniej taka 
nazwa była napisana na tabliczce. Ludzie chodzili 
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środku Warszawy. Helen była kiedyś w tym mieście, 
ale wyglądało ono  całkowicie inaczej niż teraz w 
2050 r. Przez chwilę stały z otwartymi buziami, nie 
mogąc uwierzyć w to, co widzą. Stolica była 
podzielona na 3 części oddzielone murami z 
cukierków! Najwyraźniej znajdowały się w samym 
sercu miasta. Przespacerowały się trochę po okolicy 
i to co zobaczyły za murami, było niewiarygodne, 
zupełnie jak w fantastycznych bajkach. Najbardziej 
dziwnym, a zarazem najśmieszniejszym miejscem w 
Warszawie, było Ufoludkowo. Przynajmniej taka 
nazwa była napisana na tabliczce. Ludzie chodzili 
tam tylko i wyłącznie w strojach kosmitów, 
wszystkie mieszkania miały kolor zielony i były 
przystrojone gadżetami związanymi z 
kosmosem.  Najfajniejszym zjawiskiem były 
roboty, które wszystkim pomagały i 
wyręczały ich z codziennych obowiązków. Następne 
miasteczko o nazwie Czosnkowo było równie 
śmieszne. Wszystko, dosłownie wszystko, było 
różowe, a mieszkańcy chodzili ze śmiesznymi 
kucykami na samych czubkach głowy. Co 
najciekawsze, w piątek  jadło się tam tylko 
czosnek. Jeden mieszkaniec 
Czosnkowa zaprosił dziewczyny na herbatkę i 
poopowiadał im trochę o historii stolicy i o tym, jak 
dobrze żyje się tu wszystkim. Naj dowiedziała, że 
kiedyś pewnej kobiecie o imieniu Teresa 
znudziło się mieszkanie w nudnej miejscowości i 
stworzyła projekt pt. ,,Wesoła Warszawa ‘’. I tak oto 
tyle się zmieniło. Kiedy poszły zwiedzić ostatni 
fragment miasta, usłyszały ten sam dźwięk 
zgrzytania co wcześniej. Oznaczał on powrót do 
teraźniejszości. Podobno potem nie będzie już takiej 

okazji i wtedy już na zawsze tu zostaną. Były 
ogromnie zawiedzione, gdyż nie udało im się 
zwiedzić wszystkiego, co 
chciały. Popędziły w stronę wehikułu i zrobiły 
to, co poprzednim razem. Ustawiły zegar na 15:00 i 
dzień 1 lipca, lecz tym razem na 2020 r. Znowu 
przeleciały przez ten ogromny portal i trafiły do 
upiornej budowli. Pięć minut po przybyciu na 
miejsce wszystko nagle zniknęło i stały teraz na 
wielkim polu. Jak to się stało? Nikt tego nie wie. Naj 
i Helen nie spały przez kilka nocy, ponieważ nie 
mogły powstrzymać emocji po tym wydarzeniu. 
Może to był tylko sen? Zastanawiały się bardzo 
długo, lecz w końcu stwierdziły, że działo się to 
naprawdę. Żałowały, że nie mogą wyruszyć jeszcze 
raz, a wtedy przeniosłyby się do przeszłości, aby 
móc spotkać się z tatą Naj.   
Jak wyglądała niezwiedzona część Warszawy, 
pozostaje tajemnicą. Dziewczynka podejrzewała, że 
skoro trzeci fragment drzewa wyglądał tak jak teraz, 
to może tam wszystko było normalne?  

Od czasu podróży w życiu Naj dużo się 
zmieniło. Obok niej zamieszkało wielu nowych 
ludzi. Znalazła też przyjaciółkę Ninę, a jej mama w 
końcu zakupiła urządzenia elektryczne i samochód. 
Nikt oprócz Naj i Helen nie wie o tej 
przygodzie, która im się wydarzyła…  
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