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Kamil Loranc z Zespołu Szkół imienia Jerzego
Kukuczki
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Alicja Chybicka
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

Szanowni Państwo,
Oddajemy Państwu do rąk publikację, stanowiącą zbiór
prac nagrodzonych w konkursie „Obrazki z Sienkiewicza”,
zorganizowanym w roku szkolnym 2015/2016 przez
Parlamentarny Zespół ds. Dzieci.
O

zorganizowaniu

tego

konkursu

przesądziło

zainteresowanie i ogromna popularność wśród uczniów
poprzednich czterech konkursów - „Śmieje się dziecko śmieje się cały świat” (2012), „Jakie są moje korzenie”
(2013), „Moja Polska w 2050 r.” (2014) oraz „Szkoła
marzeń” (2015).
Celem konkursu, zorganizowanego przez Parlamentarny
Zespół ds. Dzieci wspólnie z senacką Komisją Kultury
i Środków Przekazu w Roku Henryka Sienkiewicza
(w stulecie śmierci pisarza) była popularyzacja jego
twórczości oraz idei upowszechnianych przez jego książki,
przede

wszystkim

patriotyzmu

i

przywiązania

do tradycyjnych wartości, a także pogłębienie świadomości
7

narodowej i dumy z polskości, wzbogaconych o wartości
uniwersalne obecne również w twórczości pisarza. Konkurs
miał być sprawdzianem dla młodego pokolenia w zakresie
znajomości twórczości Henryka Sienkiewicza, miał też
pokazać, że i dziś młodzi ludzie czytają utwory pisarza,
i stanowią one dla nich cenną wartość i inspirację.
Formuła konkursu, podobnie jak w poprzednich latach,
była szeroka i pozwoliła na udział dzieci i młodzieży
z różnych placówek. Prace nadesłane na konkurs
charakteryzowały się różnorodnością technik i niezwykle
szerokim podejściem do tematu. Prace przygotowywane
były w trzech kategoriach – plastycznej, literackiej
i – po raz pierwszy – multimedialnej. Uczestnicy konkursu
szukali

inspiracji

w

najbardziej

znanych

utworach

Sienkiewicza, takich jak nowele „Janko Muzykant” czy
„Latarnik”, powieści „ W pustyni i w puszczy”, „Krzyżacy”,
„Quo

vadis”,

także

w

Trylogii.

Ale

nie

tylko

te najpopularniejsze utwory pisarza stały się kanwą dla prac
konkursowych. Niektórzy uczestnicy sięgnęli do utworów
mniej znanych, takich jak bajki czy nowele spoza kanonu
lektur.
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Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się
ze wszystkimi zamieszczonymi w publikacji nagrodzonymi
pracami. Zachęcam do zwrócenia uwagi na pomysłowość
zarówno w zakresie formy wykonania prac, jak również na
różnorodne podejście do tematu. Ono bowiem pokazuje,
jak wielką kreatywnością w zakresie jednego utworu
wykazują się uczestnicy konkursu.
Życząc wielu pozytywnych wrażeń w trakcie lektury,
pozostawiam Państwa z poniższą publikacją.
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KONKURS „OBRAZKI Z SIENKIEWICZA”
Konkurs zorganizowany został przez Parlamentarny
Zespół ds. Dzieci oraz Senacką Komisję Kultury i Środków
Przekazu. Składał się z dwóch etapów – okręgowego –
w trakcie którego do biur parlamentarnych spływały prace
ze szkół i placówek oświatowych oraz ogólnopolskiego,
w którym wybrane prace parlamentarzyści przekazywali do
Senatu.
W

organizację

konkursu

włączyło

parlamentarzystów: 14 senatorów oraz 3 posłów:
SENATOROWIE
Przemysław Błaszczyk
Stanisław Gogacz
Jan Hamerski
Andrzej Kamiński
Małgorzata Kopiczko
Jan Filip Libicki
Ryszard Majer
Andrzej Misiołek
Marek Pęk
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się

17

Leszek Piechota
Grażyna Sztark
Przemysław Termiński
Jerzy Wcisła
Józef Zając
POSŁOWIE
Alicja Chybicka
Krzysztof Głuchowski
Małgorzata Zwiercan

W

konkursie

wzięło

udział

ponad

1300

uczestników, spośród których parlamentarzyści do etapu
ogólnopolskiego zakwalifikowali 174 prace. Wszyscy
autorzy prac wybranych do etapu ogólnopolskiego wzięli
udział w uroczystym finale konkursu. W finałowej gali
nagrodzono 28 prac.
W dniu 21 listopada 2016 r. w Sali Kolumnowej
Sejmu odbył się finał konkursu „Obrazki z Sienkiewicza”.
W trakcie uroczystości w Sali Kolumnowej Sejmu
przedstawiciel ambasady Iranu opowiedział finalistom
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o tym, jak odbierana jest twórczość Henryka Sienkiewicza
w jego kraju, jakie wartości z utworów wielkiego pisarza są
ponadczasowe i nie znają geograficznych i kulturowych
granic. Gościem finału był również Dyrektor Muzeum
Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, który przekazał
finalistom

konkursu

sporo

nieznanych

wszystkim

ciekawostek z życia pisarza.
Dla każdego z uczestników finału zorganizowanego
w Senacie przygotowano dyplom za udział w etapie
ogólnopolskim konkursu (uczestnicy, którym tym razem się
nie udało, również otrzymali dyplomy z podziękowaniem
za udział w konkursie). W Sali Kolumnowej Sejmu
zaprezentowano wszystkie zwycięskie prace, a ich autorzy
otrzymali nagrody.
Uczestnicy finału zwiedzili Parlament, jak również
wzięli udział w symulacji głosowania w Sali Posiedzeń
Senatu. Pytania, które poddano pod głosowanie były takie
same jak w roku ubiegłym:


Czy lubisz swoja szkołę?



Czy uważasz, że to, czego uczysz się w szkole
przyda Ci się w życiu?
12



Czy uważasz, że warto korzystać z doświadczenia
starszych, bliskich Ci osób, jak np. rodzice?



Czy chciałbyś mieć władzę, żeby zmieniać świat
wokół siebie?



Czy to, że żyjesz w Polsce, jest dla Ciebie ważne?
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Wyniki głosowania w Sali Posiedzeń Senatu:
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Pytania (w kolejności wskazanej na wykresie):
1. Czy lubisz swoją szkołę?
2. Czy uważasz, że to, czego uczysz się w szkole,
przyda Ci się w życiu?
3. Czy uważasz, że warto korzystać z doświadczenia
starszych, bliskich Ci osób, takich jak rodzice?
4. Czy chciałbyś mieć władzę, by zmieniać świat
wokół siebie?
5. Czy to, że żyjesz w Polsce, jest dla Ciebie ważne?
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Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników głosowania
w latach 2015 i 2016. Większość z nich mniej więcej się
pokrywa. Podkreślić warto jednak, że wzrosła liczba osób,
dla których ważny jest fakt, że żyją w Polsce. Niestety,
dostrzec trzeba również spadek liczby osób, dla których
ważne jest doświadczenie osób starszych i możliwość
korzystania z niego.
Mamy nadzieję, że uroczysty finał konkursu „Obrazki
z

Sienkiewicza”

na

długo

pozostanie

w

pamięci

uczestników, a przygotowana przez nas książeczka będzie
jego dopełnieniem, stanowiącym miłą pamiątkę dla
wszystkich biorących udział w konkursie.

Czy lubisz swoją szkołę?

2015 2016
r.
r.
Za
68% 82%
Przeciw
15% 12%
wstrzymało 17% 6%
się
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Razem dla wszystkich
uczestników w latach
2015-2016
72%
14%
14%

Czy uważasz, że to, czego uczysz się w szkole,
przyda Ci się w życiu?

Za
Przeciw
wstrzymało się

2015 r.

2016.

66%
15%
19%

68%
14%
18%

Razem dla
wszystkich
uczestników
w latach
2015-2016
66,5%
14,5%
19%

Czy uważasz, że warto korzystać z doświadczenia
starszych, bliskich Ci osób, takich jak rodzice?

Za
Przeciw
wstrzymało się

2015 r.

2016 r.

80%
5%
15%

76%
5%
19%
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Razem dla
wszystkich
uczestników
w latach
2015-2016
79%
5%
16%

Czy chciałbyś mieć władzę,
by zmieniać świat wokół siebie?

Za
przeciw
wstrzymało się

2015 r.

2016 r.

55,5%
20,5%
24%

69%
18,5%
12,5%

Razem dla
wszystkich
uczestników
w latach
2015-2016
59%
20%
21%

Czy to, że żyjesz w Polsce jest dla Ciebie ważne?

za
przeciw
wstrzymało się

2015 r.

2016 r

75%
4%
11%

93%
2%
5%
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Razem dla
wszystkich
uczestników
w latach
2015-2016
87%
3,5%
9,5%

NAGRODZONE PRACE
PLASTYCZNE
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Aleksandra Banoth - Gimnazjum
integracyjnymi nr 4 w Słupsku, kl. III

19

z

oddziałami

Marek Auguściuk – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Czarnieckiego w Chełmie
20

Michał Błaszczak - Zespół Szkół nr 13 w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,
kl. IV

21

Maria Dymel - Zespół Szkół w Kobiernicach, Publiczne
Gimnazjum w Kobiernicach

22

Agata Jaworska - Zespół Publicznych Szkół w Kijewie
Królewskim – Gimnazjum

23

Karolina Hryc - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Szczawnicy, kl. IV

24

Julia Zawadzka-Woźniak - Szkoła Podstawowa nr 15
w Chorzowie, kl. VI
25

Marcin Kozak - Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie

26

Aleksandra Kunicka - Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Hecznarowicach, kl. VI

27

Julia Kwiatkowska - Publiczne Gimnazjum
Władysława Jagiełły w Choszcznie, kl. III

28

im.

Zofia Lachowicz - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu
w Braniewie, kl. V
29

Maciej Nowosad - Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Czarnieckiego w Chełmie, kl. III

30

Antonina Pasikowska - Szkoła Podstawowa nr 5
z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła
II
w Kołobrzegu

31

Juliusz Pentela - Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy,
kl. V

32

Laura Roguszka - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie,
kl. IV

33

Ilona Szmuniewska - Zespół Szkół Nr
im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, kl. II technikum

34

1

Julia Wardak - Przedszkole Miejskie nr 7 "Szczęśliwa
Siódemka" w Łukowie

35

Julia Wojtowicz - Szkoła Podstawowa nr 2
im. Adama Mickiewicza w Kłobucku, kl. V

36

Nadia Woźniak - Szkoła Podstawowa
im. Mikołąja Kopernika w Skawinie, kl. V

37

Nr

1
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NAGRODZONE PRACE
LITERACKIE
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Julia Wojtacha
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
kl. VI

Obrazki z Sienkiewicza
Było sobotnie popołudnie. Słońce oświetlało
konary lip rosnących tuż przy drodze. Od zachodu wiał
lekki wiatr, który roznosił zapach skoszonej trawy i ciepłej
jeszcze ziemi. Wracałam ze szkoły, bo dziś braliśmy udział
w akcji: „Narodowe czytanie" i poznawaliśmy powieść
„Quo vadis" Sienkiewicza. Bałam się, że będzie nudno, ale
o dziwo nie. Nawet mi się podobało. Hani i Madzi też. Pani
Agata pokazała nam zdjęcia miejsc, gdzie rozgrywała się
akcja książki, a później każdy czytał głośno jej fragment.
- Mamuś, jestem! - krzyknęłam od drzwi. - Jedliście już
obiad?
- Nie. Czekamy na ciebie. Siadaj - zawołała mama, podając
gorącą zupę pomidorową. Moją ulubioną! - I co powiesz
o lekturze? - zapytała.
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- Fajna. W sumie dobrze się kończy, ale pani powiedziała,
że niektóre sceny są zbyt drastyczne, żebyśmy teraz mogli je
poznać. Pytaliśmy, czy to horror, ale tylko się uśmiechnęła
i odparła, że to historia prawdziwa.
- Tak, rzeczywistość jest często bardziej przerażająca, niż
jakiś film - włączył się do rozmowy tata. - Ale teraz jedzmy,
bo zupa stygnie.
Po obiedzie pokręciłam się po podwórku, ale
szybko zrobiło się chłodno, więc wróciłam do domu,
włączyłam telewizor i usiadłam wygodnie w fotelu. Zaraz
miała

być

emisja

Tymczasem

mojej

dziennikarz

ulubionej
kontynuował

„Rodzinki.pl".
prezentację

aktualnych wydarzeń: Rośnie liczba ofiar eksplozji w filipińskim
mieście Davao, zginęło 14 osób, a 71 zostało rannych - informuje
CNN. O godzinie 17 w brytyjskim hrabstwie Essex odbył się marsz
pamięci poświęcony Polakowi, który tydzień temu został tam
śmiertelnie pobity.
Nagle na tle dokumentalnych zdjęć dał się słyszeć szept:
- Quo vaditis, homines?
Sen, halucynacja, czy błąd w sztuce telewizyjnej? pomyślałam. Ale w tym momencie ów szept potężniał,
ogarniając całą przestrzeń pokoju, który w niewyjaśniony
41

sposób

uległ

zmianie.

Rozejrzałam

się

zdziwiona

i nie dostrzegłam ani mebli, ani telewizora. W zapadającym
zmroku zobaczyłam starą szopę zbudowaną pośród równo
przyciętych winorośli. Przede mną rozciągał się widok
na siedem wzgórz, na których niczym złote gwiazdy migały
światła Wiecznego Miasta. Obok drewnianego krzyża
przybitego do ściany szopy stał staruszek w długim
płaszczu z kapturem. To był święty Piotr!
- Quo vaditis, homines? - powtórzył.
- O czym mówisz? - wyjąkałam przerażona.
- Zastanawiam się, dokąd zmierza ludzkość, siejąc
nienawiść, oszukując... Religia, literatura, historia, uczą was,
jak żyć, a wy, mimo upływu wieków, wciąż jesteście tacy
sami. Wszak wiesz, jak żył Neron i jego służalcy. Piękno
na zewnątrz, a w środku pustka: cynizm, okrucieństwo,
kłamstwo i zbrodnia. Znacie powieść Sienkiewicza, która
opowiada o plugawym i szpetnym świecie rzymskiego
patrycjatu.

Wiecie,

że

ten

świat

upadł.

A zbudowana na fundamencie pięknej chrześcijańskiej
postawy bazylika panuje dotąd z wyżyn watykańskich miastu
i światu.
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Spuściłam głowę, bo bałam się, że ten dostojny
starzec przejrzy moje myśli. Tak. Łatwo zrzucać winę
na innych, mówić: to oni dokonują zamachów, to oni
kłamią,

to

oni

wywołują

burdy

na

stadionach.

A przecież to ja fascynuję się światem z „Pudełka".
Od kiedy pokazała mi tę stronę internetową koleżanka,
śledzę i podziwiam życie celebrytów. Marzę, by kiedyś
kupić sobie takie buty, taką sukienkę, taki samochód...
A gdzie miejsce na piękne i mądre życie? Na jakich
stronach internetowych go szukać? Już wiem. Zacznę
czytać Sienkiewicza!

W tym momencie obudził mnie głos mamy,
krzyczącej do telefonu:
- To wracaj do Polski. Tu też znajdziesz pracę,
a przynajmniej będziesz wśród swoich!
Domyśliłam się, że znów gubiła zasięg, rozmawiając
ze swoją siostrą, która kilka miesięcy temu wyjechała
do Londynu, by, jak mówiła, więcej zarobić i ustawić się.
Ciocia chyba tęskni. Dzwoni do nas prawie codziennie,
bo chce słyszeć polską mowę. Ale przecież jest dorosła.
Gdy wróci i tu zacznie pracować, przekona się, że wszędzie
43

dobrze, ale w domu najlepiej. Niech wraca. Ja też za nią
tęsknię.
Tak myślałam, gdy nagle usłyszałam w oddali krzyk mew
i szum morskich fal.
- Co znowu? - pomyślałam i zorientowałam się, że stoję
na skalistym brzegu wyspy w pobliżu latarni morskiej.
Nieopodal na kamieniu siedział około siedemdziesięcioletni
mężczyzna, a obok niego leżała skórzana torba i kilka
książek spiętych starym paskiem.
- Dzień dobry - powiedziałam nieco zdenerwowana.
Nie mniej zdziwiony był ów człowiek:
- Myślałem, że jestem tu sam. Witam. Czekam na łódź,
która mnie stąd zabierze. Na dalszą tułaczkę...
- Nie rozumiem - odparłam.
- Jestem Skawiński. Szukam swojego miejsca na ziemi,
bo

do

Ojczyzny

wrócić

nie

mogę.

Pracowałem

już w australijskiej kopalni złota, szukałem diamentów
w Afryce, byłem w Indiach Wschodnich i w Kalifornii,
ale nigdzie nie zagrzałem miejsca. Myślałem, że tu,
w Aspinwall znajdę spokój. Na darmo! Choćbym był
na krańcu świata, nie zapomnę tych pól malowanych
zbożem rozmaiłem. W sumie dobrze, że straciłem posadę
44

latarnika. Teraz już wiem, że nie liczy się komfort
i stabilizacja gdzieś poza swoim krajem. Tęsknota
za Ojczyzną jest tak silna, że przysłania inne wrażenia.
- Opowiem cioci o spotkaniu z panem. Ona chyba też
tęskni i nie wie, co zrobić – powiedziałam.
- Na pewno wie, bo kiedyś czytała o mnie w noweli
Sienkiewicza, tylko jej o tym przypomnij - odparł
mężczyzna, a ja zamknęłam oczy i chyba zasnęłam?

Jest noc, a ja siedzę w jakichś zaroślach. Srebrny księżyc
oświetla liście łopianu rosnące wokół dworku, którego
okna są na oścież otwarte. Widzę wiszące wewnątrz
skrzypce, ich wcięte boki, struny i zagiętą rączkę. Nagle
dostrzegam postać małego chłopczyka i już wiem! To jest
Janko Muzykant! Jak letnia błyskawica przemknęło
mi wspomnienie czytanej lektury, z której zakończeniem
nigdy nie mogłam się pogodzić. Teraz postanowiłam,
że

uratuję

tego

malucha.

Błyskawicznie

wstałam

i chwyciłam Janka za jego koszulinę. Chciał się wyrwać,
ale byłam od niego silniejsza. Słomiany kapelusz spadł
mu z głowy.
- Co robisz? - zapytał zdziwiony.
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- Chcę cię uratować! - krzyczałam. - Nie możesz tam wejść,
bo cię oskarżą o kradzież skrzypiec i pobiją! Umrzesz!
- Uspokój się - rzekł cicho. Pan Sienkiewicz musiał tak
pokierować

moim

losem.

Wszyscy,

którzy

czytają

tę historię, wzruszają się. Może wtedy znajdzie się ktoś, kto
dostrzeże inne dziecko, któremu warto pomóc, bo jest
zdolne, choć biedne.
Zaskoczona opuściłam ręce. Miał rację. Przecież treść
książki to jedynie fikcja. Naprawdę ważne jest jej
przesłanie. A ten utwór, choć napisany dawno temu, ma
wpływ na ludzi nawet w XXI wieku. Wszak współczesna
fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" wspiera zdolną
młodzież

pochodzącą

z

niezamożnych

rodzin.

Uśmiechnęłam się do Janka i w tym momencie poczułam
na ramieniu czyjś dotyk.
- Może jednak się przebierzesz w piżamę i położysz do
łóżka? - zapytała mama. - Musiało ci się przyśnić coś
miłego, bo tak ładnie się uśmiechasz - dodała.
- Tak, mamuś, przyśniły mi się obrazki z Sienkiewicza odparłam nieco zdziwionej moją odpowiedzią mamie.
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Marcel Skonieczek
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Henryka Sienkiewicza
w Świętochłowicach
kl. V

NOCNA PRZYGODA BOHATERÓW KSIĄŻEK
HENRYKA SIENKIEWICZA

Pewnego razu w bibliotece wydarzyło się coś
niezwykłego. Wieczorem, kiedy wszyscy już wyszli, a pani
bibliotekarka zamknęła budynek i poszła do domu, okazało
się, że zapomniała wypuścić kota Mruczka, który lubił
w dzień spać pod

regałem z książkami. Znudzony

Mruczek skakał po półkach i zrzucał książki, robiąc duży
hałas.
Z grubej okładki "W pustyni i w puszczy " wyjrzała
mała dziewczynka. Była to Nel Rawlison, ośmioletnia
bohaterka powieści. Widząc zamieszanie, bardzo się
wystraszyła i rozpłakała. Wtedy podszedł do niej jej
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przyjaciel, Staś Tarkowski i próbował ją pocieszyć. Staś był
bardzo odważny i dzielny. Opiekował się koleżanką
podczas bardzo niebezpiecznej wyprawy przez pustynię
i puszczę Afryki.
- Nie martw się - powiedział - Zaraz sprowadzę pomoc.
Staś wyskoczył z książki i zaczął pukać po wszystkich
lekturach na półce.
Z małej nowelki wygramolił się Janko Muzykant.
Chudziutki i chorowity chłopiec zaproponował, że może
zagrać coś Mruczkowi. Stasiowi spodobał się ten pomysł.
Mały grajek wyciągnął spod koszuli wymarzone skrzypce,
na których zawsze pragnął grać. Piękna muzyka trochę
uspokoiła kocura.
Postacie z książek zaczęły się naradzać co dalej
zrobić. Stary latarnik postanowił włączyć światło, ale
włącznik lampy był za wysoko. Wtedy pomógł mu silny
Winicjusz - bohater powieści "Quo vadis". Wziął staruszka
na barana i wspólnymi siłami zapalili światło. Blask lampy
spłoszył na chwilę kota. Wszystkie osoby opisane przez
Henryka Sienkiewicza wyszły z książek i usiadły w kole
na najwyższej półce. Każdy po kolei przedstawiał swoją
propozycję na wypuszczenie Mruczka z biblioteki.
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Zbyszko

z

Bogdańca,

rycerz

walczący

z Krzyżakami, podał pomysł, żeby wysypać ścieżkę z kociej
karmy prosto do drzwi wyjściowych. Była tylko jedna
przeszkoda, pani bibliotekarka trzymała karmę w biurku,
a między półkami a biurkiem rozrabiał kot.
Doświadczony w bitwach, niewysoki szlachcic
z długim wąsem, zgłosił się na ochotnika, żeby zastawić
pułapkę na kota. Był to Pan Wołodyjowski, dzielny
i nieustraszony rycerz polski, obrońca kraju przed wojskami
tureckimi. Chociaż niski, był za to bardzo odważny
i sprytny. Szybko zawołał Mruczka, a kiedy kot zbliżył się
do niego, Pan Wołodyjowski zrzucił na zwierzaka kilka
książek. Wystraszony kot schował się pod szafą. Wtedy Staś
pobiegł do biurka i otworzył szafkę z kocią karmą.
Zbyszko z Bogdańca i Staś razem wysypali ścieżkę
z przysmaków dla Mruczka.
Teraz została już tylko jedna rzecz do zrobienia.
Trzeba było otworzyć zamek i wypuścić kota na podwórko.
To było najtrudniejsze zadanie ze wszystkich! Postacie
z książek postanowiły działać wspólnie. Zgodnie ustalili, że
mała Nel, Janko Muzykant i stary Latarnik powinni zostać
w bezpiecznym miejscu, czyli na meblach z książkami. Silni
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i odważni: Staś Tarkowski, Zbyszko z Bogdańca, Winicjusz
i Michał Wołodyjowski zaczęli skradać się w kierunku
drzwi. Kiedy byli już w połowie drogi, nagle kot wyskoczył
ze swojej kryjówki i zaczął biec w ich kierunku. Wszyscy
zaczęli uciekać. Staś potknął się i przewrócił. Mruczek
zaczął parskać i chciał złapać Stasia zębami, tak jak łapał
myszy. Pan Wołodyjowski wyciągnął wtedy swoją szablę
i odgonił kota. Kiedy już bezpiecznie dotarli do drzwi,
musieli się zastanowić, jak dosięgnąć do zamka. Winicjusz
powiedział, żeby weszli jeden na drugiego. Tak też zrobili.
Najszczuplejszy Staś był na samej górze, przekręcił zamek
i drzwi się otworzyły. Nareszcie! Wszyscy odetchnęli z ulgą.
Mruczek chyba też poczuł ulgę, bo jak błyskawica
wyskoczył na podwórko. Staś zamknął zamek i wtedy
wszyscy zaczęli bić brawa. Z książek wyszły jeszcze inne
postacie i wszyscy wspólnie urządzili zabawę z okazji
szczęśliwie zakończonej przygody.
Rankiem następnego dnia pani bibliotekarka bardzo
się zdziwiła, widząc porozrzucane książki. Poukładała je na
właściwych miejscach i zaczęła się zastanawiać co takiego
wydarzyło się w nocy. Ale to już pozostanie tajemnicą
postaci z książek i oczywiście rozbrykanego kota.
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Adrianna Wiercioch
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
w Szczawnicy, kl.VI

Purpura tonie!
na podstawie:
Legendy żeglarskiej
Henryka Sienkiewicza
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Wiadomości Poranne
Uwaga! Zatonął statek Purpura.
Nikt nie spodziewał się, że Purpura - wspaniały
i potężny statek zatonie. Jak doszło do tej katastrofy?
Jakie zaniedbania popełniła załoga?
Te i inne pytania nasuwały się wszystkim, których
wczoraj wieczorem zaskoczyły te okropne
wiadomości. Prokuratura i Ministerstwo Żeglugi
już poprowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Od tragedii minęło zaledwie kilka godzin. Świat żyje
doniesieniami z miejsca wypadku. Dochodzą pierwsze
informacje, iż sztorm nie był jedyną przyczyną katastrofy,
lecz

przede

wszystkim

pycha,

pewność

siebie,

nagromadzone przez lata zaniedbania kapitana i załogi.
Purpura

zwana

była

szczęśliwym

okrętem.

Pokonała wiele burz i sztormów. Wszyscy zachwycali się jej
pięknem, a załoga była z niej dumna. Przez wiele lat
marynarze ufając w niezatapialność statku zaniedbywali jej
konserwację. Sytuacja stała się niebezpieczna i zagrażała
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zdrowiu i życiu marynarzy. Jedynie niektórzy z nich
ostrzegali, że może dojść do tragedii.
W piątkową noc napłynęły niepokojące informacje
od Purpury, która wzywała pomocy. Na morzu rozpętała się
ogromna nawałnica.
- Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego... - mówią rybacy,
którym udało się wrócić do portu.
- Fale były wysokie i potężne - dodają.
Podobnie brzmią relacje kapitana okrętu Albatros, który
mijał pogrążoną w chaosie Purpurę:
- Widywaliśmy ich często na pełnym morzu. Statek, naprawdę
zapierał dech w piersiach. Tej nocy ostrzegaliśmy tamtejszą załogę,
ale nie słuchali ani nas, ani komunikatów meteorologicznych.
Z

pokładu

dobiegały

śpiewy

i

śmiech

marynarzy.

Z niebezpieczeństwa zdali sobie sprawę dopiero, kiedy statkiem
zaczęło rzucać na wszystkie strony. Wysyłali komunikat „mayday",
ale my byliśmy już wtedy w porcie. Nic nie dało się zrobić.
Najbardziej wstrząsające jest jednak to, co wyznaje
jeden z ocalałych marynarzy, który zastrzega sobie
anonimowość:
- Szczęśliwe było życie załogi na tym statku. Majtkowie, ufający
w jego wielkość i dzielność, drwili z niebezpieczeństw. Sroga
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panowała karność na innych okrętach, ale na "Purpurze" każdy
robił, co chciał. Załoga zniewieściała zupełnie, zaniedbała
obowiązków i nikt nie wiedział, że statek zaczął się psuć. Słona
woda przeżarła belki, potężne wiązania rozluźniły się, fale
poobdzierały burty, maszty popróchniały, a żagle zetliły się
na powietrzu.
- Niestety są ofiary tej katastrofy. Nie znamy jeszcze dokładnej liczby
zaginionych – mówi rzecznik prasowy floty Jantar. S.A. Anna
Dubiecka i dodaje, że przedsiębiorstwo planuje dołożyć
wszelkich starań, by w najbliższym czasie z pobliskiej stoczni
wypłynęła Purpura II.
Mamy nadzieję, że tak właśnie się stanie i że nowa
załoga wyciągnie wnioski z tej katastrofy, tak by
podobna tragedia nie wydarzyła się już nigdy.

Redaktor - Adrianna Wiercioch
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Michał Wojtasiewicz
Zespół Szkół w Okrzei,
Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi
im. Henryka Sienkiewicza
kl. VI

Moja mała Ojczyzna

Jest na tej Ziemi niewielka osada,
Okrzeją zwana, historią bogata.
Jej wielkość, choć niewielka, docenić wypada
i pokazać światu.
To tu, jak wstążką zaplatasz swe włosy,
rzeka Okrzejka oplotła nasze losy.
Płynie i szumi, lecz kto jej mowę zrozumie.
Tylko kamień i ryba znają tę mowę chyba.
Jest na tej Ziemi niewielka osada,
ludźmi bogata.
To tu w najskrytszych marzeniach,
nie śniąc się nikomu,
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przyszedł na świat w Cieciszowskich domu,
Henryk Sienkiewicz, pisarz i noblista.
Czerpiąc natchnienie nad Okrzejki wodą
dzieł licznych potęgę oferował narodom.
Jest na tej Ziemi niewielka osada,
pięknem bogata.
To łany zbóż, piękno traw malują tu krajobraz.
Błękitne niebo, jasne słońce, czysta woda
zapraszają wszystkich do nas,
byś mógł podziwiać razem z nami
To co mamy i kochamy.
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Michał Fijałkowski
Gimnazjum Nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku
kl. III

Szabla pułkownika

Cześć! Jestem szablą. Co, zdziwiliście się? To nic
nadzwyczajnego. Siedzę sobie, a raczej leżę, w gablocie
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Same nudy!
Codziennie to samo. Grupy dzieciaków, które zamiast
słuchać przewodnika i podziwiać eksponaty, zatykają uszy
słuchawkami, a nosy mają utkwione w smartfonach.
Szukają

tylko

jakichś

pokemonów

albo

wysyłają

głupkowate selfie. Kiedyś młodzi byli zupełnie inni.
Ach, staję się sentymentalna! Mało kto wie, że
byłam ulubioną szablą pana Michała Wołodyjowskiego.
Tak, tak! To były czasy! Jeśli macie ochotę, opowiem wam
co nieco.
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Pamiętam, że trafiłam do rąk pułkownika w dość
niecodzienny sposób. Jako brat Jerzy przebywał w zakonie.
Szukał pocieszenia po śmierci ukochanej. Jan Onufry
Zagłoba, sędziwy acz błyskotliwy przyjaciel, użył fortelu, by
wywabić

go

stamtąd.

Przedstawił

mu

historyjkę

o konającym druhu Ketlingu i jego prośbie, by ujrzeć przed
śmiercią Michała. Z rozbawieniem przyglądałam się tej
scenie i podziwiałam spryt staruszka. Wykorzystał on
zatroskanie niedoszłego zakonnika i przekonał go, by
zrzucił habit i natychmiast udał się do przyjaciela. Wręczył
mu przygotowany uprzednio strój i …mnie! Byłam
w

siódmym

niebie!

Wiele

słyszałam

o

odwadze,

patriotyzmie i niezwykłych umiejętnościach w fechtunku
pana Wołodyjowskiego. Rozpierała mnie duma, bo oto
ja miałam stać się niezastąpionym orężem najsłynniejszego
szermierza Rzeczypospolitej.
Wiele razem przeszliśmy. Oj. długo by można
o tym rozprawiać. Najbardziej utkwił mi jednak w pamięci
pojedynek pana Michała z kozackim pułkownikiem Jurko
Bohunem. Nieskromnie dodam, że odegrałam w owym
starciu znaczącą rolę.
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Był chłodny i dżdżysty poranek. Obaj walczący stali
naprzeciw siebie, bacznie się obserwując. Minęła chwila
i …świsnęłam. Moje ostrze szczęknęło z ostrzem szabli
Kozaka. Przeciwnik natarł z taką wściekłością, że
odleciałam na bok wraz z mym panem. Szybko się
podniósł i ruszył naprzód. Zygzaki szabli Bohuna były
niesamowicie szybkie. Miałam wrażenie, że walą we mnie
pioruny, ale byłam nieugięta. Ciosy zlały się w jeden
niekończący się świst. Czułam na sobie całą furię watażki,
ale

zgodnie

z

wolą

mego

pana,

z

determinacją

przyjmowałam na siebie wszystkie uderzenia. Słyszałam
okrzyki strachu przeplatane szeptami nadziei, że być może
uda się pokonać Kozaka. Najbardziej poruszył mnie widok
pana Zagłoby, który nie mógł wytrzymać napięcia i na
przemian zamykał z przerażenia oczy albo otwierał jedno
z nich (to zdrowe), by sprawdzić przebieg pojedynku.
Nie pamiętam, ile czasu minęło, gdy nagle
poczułam

dreszcz,

który

pochodził

z

dłoni

Wołodyjowskiego. Wiedziałam, co teraz nastąpi. Mój pan
przystąpił do decydującego uderzenia! Natarliśmy z takim
impetem, że posypały się iskry. Wokół mnie wirował świat.
Czułam każde drganie wrogiej stali. Wtem Bohun, chcąc
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wszystkich zaskoczyć, przerzucił szablę z prawej do lewej
ręki. Rozległ się jęk przerażenia zgromadzonych. Mój pan
jednak przewidział ten manewr i umyślnie upadł tak, aby
broń przeciwnika przecięła powietrze. Następnie z kocią
zwinnością zerwał się z ziemi i ruszył do przodu.
W ułamku sekundy moje ostrze zanurzyło się w pierś
Kozaka, a następnie wylądowało dwukrotnie na głowie
nieszczęśnika, który padł jak długi.
Walka dobiegła końca. Czułam dreszcz emocji.
Ciepło dłoni mego pana powoli przywracało mi spokój.
Byłam szczęśliwa. Z zadowoleniem słuchałam pochwał dla
mego właściciela, który podkreślał, że gdyby nie jego
Obuszek (jak mnie pieszczotliwie nazywał), nie wiadomo,
jak potoczyłyby się losy pojedynku. Pękałam z dumy!
Mijały

lata,

pułkownikowi

a

ja

wiernie

Wołodyjowskiemu.

towarzyszyłam

Po

jego

śmierci

przechodziłam z rąk do rąk. Przeżyłam rozbiory i upadek
Rzeczypospolitej, walczyłam w kolejnych powstaniach.
Niestety, ząb czasu i ślady bitewne odcisnęły na mnie swe
piętno. W efekcie, mimo troskliwej opieki ówczesnego
właściciela,

umieszczono

mnie

Przeleżałam w nim kilkadziesiąt lat.
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w

wielkim

kufrze.

Fortuna jednak kołem się toczy i pewnego dnia
trafiłam w ręce samego Henryka Sienkiewicza, który zabrał
mnie do dworku w Oblęgorku, tuż po tym, jak został mu
podarowany

przez

społeczeństwo

polskie.

Znajomy

rzemieślnik przywrócił mi dawny blask. Pisarz był
wzruszony, gdy codziennie pieczołowicie mnie pielęgnował
i przy okazji planował kolejne powieści. W zaciszu
domowym, które później zostało przekształcone w
muzeum, odpoczywam sobie do dziś po trudach
wojennych, rzewnie wspominając stare, dobre czasy. Ale,
ale! Nie mogę się rozklejać, bo zardzewieję!
Na szczęście nie odeszłam do lamusa. Od wielu lat
rozgrywany

jest

Puchar

Świata

„O

Szablę

Wołodyjowskiego". Wtedy mam swoje pięć minut. Biorę
udział w ceremonii otwarcia i dekoracji zwycięzców.
Turniej mego imienia ma nawet swoją stronę na portalu
społecznościowym. Nie narzekam więc na swój los.
Czasem jednak marzę, by wrócić do dawnych czasów
i znaleźć się w ręce pana Wołodyjowskiego, poczuć
na nowo dreszcz emocji, przeżyć ekscytujące przygody.
Jak myślicie, uda mi się?
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PUBLIKACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ BIURO
SPRAW SENATORSKICH
Zeszyty Zespołów Senackich:
Dotąd zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów
Senackich, dokumentujące konferencje zorganizowane przez
zespoły:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy
nowa era pomyślności kolei żelaznych? (materiały
z konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury
20 listopada 2009r.)
Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży
Pożarnych (materiały z konferencji Senackiego Zespołu
Strażaków 14 grudnia 2009r.)
Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji
Senackiego Zespołu Górnictwa 1 grudnia 2009r.)
Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach
samorządowych (materiały z konferencji Senackiego
Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 9 grudnia
2009r.)
Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP
(materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu
Kociewskiego 15grudnia 2009r.)
Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne
(materiały z konferencji Komisji Środowiska i Senackiego
Zespołu Infrastruktury 14 grudnia 2009r.)
Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji
Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 5 listopada
2010r.)
Stan gospodarki wodnej w Polsce –problematyka prawna
i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały
na konferencję Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg
Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011r.)
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9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Stan gospodarki wodnej w Polsce –problematyka prawna
i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały
na konferencję Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg
Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011r. –wydanie
II)
Rozwój ratownictwa drogowego (materiały z konferencji
Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
i Senackiego Zespołu Strażaków 25 listopada 2010r.)
Kondycja publicznego transportu zbiorowego (materiały
z konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury 8 lutego
2011r. – wersja na płycie)
Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura –
tożsamość – język (publikacja Kaszubskiego Zespołu
Parlamentarnego maj 2012r.)
Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście
integracji europejskiej? (materiały na konferencję
Kaszubskiego
Zespołu
Parlamentarnego,
Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego i Zespołu
Senatorów Województwa Śląskiego 19 lutego 2013r.)
Produkty finansowe skierowane do osób starszych
(materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu ds.
Osób Starszych 6 listopada 2012r.)
Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym
(materiały
z
konferencji
Senackiego
Zespołu
Infrastruktury 15 października 2012r.)
Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do
wypadków drogowych (materiały z konferencji
Senackiego Zespołu Strażaków 11 grudnia 2012r.)
Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu
kontraktowania przez gminy usług społecznych w
zakresie edukacji podstawowej (materiały z konferencji
Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia
20 marca 2013r.)
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18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (materiały z
konferencji Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej 16
kwietnia 2013r.)
19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej perspektywie
finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020 (materiały z
posiedzenia
Parlamentarnego
Zespołu
Przyjaźni
Środowisku z dnia 23 października 2013 r.)
20. Ocena funkcjonowania systemów sterowania ruchem
kolejowym (materiały z posiedzenia Senackiego Zespołu
Infrastruktury z dnia 15października 2013r.)
21. Jakie są moje korzenie? – wyniki konkursu
zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci
w 2013r.
22. Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce
(materiały
z
konferencji
Senackiego
Zespołu
Spółdzielczego 28 października 2013r.)
23. Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i
lokalnych polityk senioralnych z wykorzystanie środków
UE (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych 17 grudnia 2013r.)
24. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce (materiały z
konferencji Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw 3 grudnia 2013r.)
25. Moja Polska w 2050 roku – wyniki konkursu
organizowanego przez Parlamentarny Zespół Dzieci w
2014r.
26. Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach (materiały z
konferencji Senackiego Zespołu Strażaków 22 stycznia
2015r. oraz Informacja o działalności Senackiego
Zespołu Strażaków)
27. Samorząd przyjazny seniorom – najlepsze praktyki
zwycięskich samorządów (materiały z czterech edycji
konkursu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych)
28. Zespoły senackie i parlamentarne w VIII kadencji Senatu
(podsumowanie działalności zespołów)
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29. Szkoła marzeń – wyniki konkursu organizowanego przez
Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2015r.
30. Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015 i
priorytety na przyszłość
31. Cichociemni – elita Polski Walczącej (materiały z
konferencji Parlamentarnego Zespołu Miłośników
Historii 10 maja 2016 r.)
32. Smog - przyczyny i możliwości zwalczania (wersja
internetowa)
Zeszyty Zespołów Senackich przygotowują: Piotr Świątecki (redaktor
serii) i Dorota Wojucka z Biura Spraw Senatorskich Kancelarii
Senatu
Publikacje okolicznościowe
1. Jeden dzień na Łotwie – 18listopada 1918r. – 24 listopada
2010r. (publikacja wydana w związku z wystawą
prezentowaną w Senacie w listopadzie 2010r.)
2. Polska, Łotwa razem (publikacja wydana w związku z
wystawą „Stosunki polsko-łotewskie 1919-1991 w zasobie
Archiwum Akt Nowych” prezentowaną w Senacie w lipcu
2014r., przygotowaną przez Archiwum Akt Nowych)
3. Przewodnik senatora. Podstawowe informacje praktyczne
(3 wyd., ostatnie jesienią 2015r.)
4. Poradnik senatora pracodawcy (jesień 2015 r.).
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