
Prace literackie
nagrodzone za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca

w Międzyszkolnym Konkursie pt. “Kartka z pamiętnika o Patronie Szkoły”

dla szkół podstawowych klas 4-8, których Patronem jest Jan Kiliński,

w kategorii wiekowej klas 7 i 8.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie.



1.Praca konkursowa Aleksandry A. z kl. 8a ze Szkoły Podstawowej nr 1

w Trzemesznie, która zajęła pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Konkursie

pt. “Kartka z pamiętnika o Patronie Szkoły”.

“Kartka z pamiętnika o Patronie Szkoły”

28 styczni� 2021 ro�, T�zemeszn�. 

Drog� pamiętnik�, 

dzisiaj wydarzyło się bardzo wiele, muszę ci to opisać! Co prawda już późno,

dwudziesta druga, i kładę się do łóżka, ale jestem tak podekscytowana,

że jeśli tego nie napiszę, nie zasnę.

 Wstałam dziś jak zwykle przed ósmą, ubrałam się, zjadłam śniadanie

- rutyna. No i co? I znowu musiałam usiąść przed laptopem i uczestniczyć

w e-lekcjach. Tak sobie teraz myślę, że jak ta nauka online się skończy,

to od razu po przyjściu do szkoły popędzę do moich przyjaciółek i opowiem im

o tych wydarzeniach, oczywiście, o ile nie zrobię tego wcześniej

przez video-rozmowę... Wracając do historii... Po skończeniu lekcji usłyszałam,

że moja mama rozmawia z kimś przez telefon. Po jej odpowiedziach stwierdziłam,

że jest zaskoczona problemem klienta i potem dowiedziałam się, dlaczego tak było.

Mianowicie moja mama jest weterynarzem i dzwonił do niej mężczyzna mieszkający

w Warszawie, który przyjechał do Trzemeszna na weekend, by ponownie odwiedzić

rodzinne strony. Niestety podczas pobytu, jego rzekomy pupil, zachorował. Mama

powiedziała mi, że spieszy się do kliniki, aby przyjąć zwierzaka tego pana, więc nie
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dowiedziałam się, z jakim zwierzęciem przychodzi. Z tego co pamiętam, po wyjściu

mamy zaczęłam się uczyć do egzaminów ósmoklasisty, ale wtedy zadzwonił

dzwonek. Przestraszyłam się, bo przecież jest pandemia i mało ludzi do nas

przychodzi. Okazało się, że to nasza sąsiadka przyszła w pilnej sprawie do moich

rodziców. Powiedziałam jej o tym, że mama jest w pracy i że poinformuję ją,

kiedy wróci, a sama poszłam do kliniki, aby opowiedzieć mamie o sytuacji. 

Gdy byłam na miejscu, poprosiłam recepcjonistkę, aby zawołała moją mamę,

jednak okazało się, że wizyta się za chwilę kończy i mogę poczekać. Znudzona

czekałam przy recepcji i po pięciu minutach z sali wyszła moja mama i mężczyzna,

który miał na swoim ramieniu... orła! Tak bardzo byłam zaskoczona tym widokiem,

że nie byłam w stanie nic powiedzieć. Po chwili ciszy mama zapytała mnie,

dlaczego do niej przyszłam, więc opowiedziałam jej o naszej sąsiadce. Za nią był

właściciel tego dużego drapieżnika, miał dziwne ubranie, jak w średniowieczu,

i gdy zauważył, że dziwnie się na niego patrzę, przedstawił mi się. Miał na imię Jan

i wyglądał na około 50 lat. Gdy moja mama poszła porozmawiać z innym lekarzem,

ja z panem Jankiem rozmawiałam na temat jego zwierzaka i okazało się, że miał

zwichnięte skrzydło. Pan Jan opowiadał mi, że bardzo interesuje się historią Polski,

a mnie przypomniało się, że mam w kieszeni kurtki mały albumik opowiadający

o dawnych dziejach Trzemeszna, który dostałam na obchodach uchwalenia

Konstytucji 3 Maja niecały rok temu. Gdy pokazałam mu książeczkę, od razu zaczął

pochłaniać to, co w niej napisane, a w trakcie czytania wydawał się zaskoczony

i co chwilę sięgał gdzieś pamięcią. Zdziwiona, zapytałam, dlaczego tak zareagował,

a on powiedział, że bardzo się dziwił, dlaczego ludzie dziś są dziwnie ubrani,

ale teraz już wie jaka jest tego przyczyna. Pan Janek twierdził, że miał dziś 52

urodziny i dostał od przyjaciela w prezencie zegarek z klapką. Gdy go otworzył,

nagle obudził się gdzieś indziej, w przyszłości. Razem doszliśmy do wniosku,

że może orzeł, który opiekował się nim w przeszłości, teraz potrzebował pomocy

i pan Jan musiał mu pomóc. Dopiero po chwili przypomniał sobie, że nazywa się

Kiliński. Moje zdziwienie było tak duże, że zatrzęsły mi się ręce, bo przecież ten Jan

Kiliński to szewc i bohater, o którym mówiono mi na historii. Przecież zmarł 200 lat
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temu! Po chwili się otrząsnęłam i opowiedziałam mu, skąd mam albumik. Wtedy on

zaczął opowiadać mi o uchwaleniu pierwszego tak bardzo ważnego dokumentu

w Europie czyli Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, gdy miał 31 lat i o tym, jak bardzo

przeżył to wydarzenie. Wspominał wiwat polaków i samego króla Stanisława

Augusta Poniatowskiego. To ciekawe, że właśnie rozmawiałam z człowiekiem,

który był świadkiem uchwalenia tak ważnego aktu prawnego, a my teraz uczymy się

o tym wydarzeniu na historii i będziemy obchodzić za parę miesięcy 230. rocznicę!

Pomyślałam, że mojej mamy długo nie ma, więc zapytałam pana Janka o godzinę.

Wtedy on spojrzał na swój zegarek i zniknął... tak nagle! Nie mogłam w to uwierzyć.

Wtedy przyszła moja mama i dziwiła się, gdzie jest mężczyzna i jego orzeł.

Nie odpowiedziałam jej, bo byłam tak przestraszona, że nie wierzyłam w to, co się

stało. Razem z mamą wróciłyśmy do domu, moja mama poszła do naszej sąsiadki,

a ja piszę do Ciebie pamiętniku, aby rozładować emocje, które mam w sobie. 

To spotkanie, nawet jeśli samo w sobie było niewiarygodne, było super!

Dowiedziałam się tyle rzeczy od człowieka, który przeżył na własnej skórze to, co ja

znam tylko z lekcji historii. Szkoda, że wtedy zapytałam go o godzinę, może gdybym

tego nie zrobiła, zostałby z nami na dłużej, ale z drugiej strony opowiadał mi o swojej

nowej żonie, Anastazji i pewnie musiała strasznie za nim tęsknić. Mam nadzieję,

że nie był u nas parę lat... Tak czy siak to już koniec moich historii z dzisiaj, żegnam

Cię pamiętniczku. Jeśli jutro wydarzy się coś ciekawego, na pewno napiszę.

 Pa!
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2.Praca konkursowa Julii S. z kl. 7c ze Szkoły Podstawowej nr 1

w Trzemesznie, która zajęła drugie miejsce w Międzyszkolnym Konkursie

pt. “Kartka z pamiętnika o Patronie Szkoły”.

T�zemeszn�, 21 lut� 2021

Drog� Pamiętnik�!

Trylion słów uderzających do głowy, drzewa tańczące z wiatrem za szybą

i nareszcie upragniony dźwięk dzwonka, który rozluźniał spięte mięśnie – tak właśnie

się czułam. Odgłosy gwałtownych euforycznych kroków dochodzących zza drzwi

- każdy już marzył, żeby opuścić klasę, w której panowała ponura atmosfera. Dziś był

Dzień Patrona Szkoły - postaci historycznej, postaci wielkiej, Jana Kilińskiego.

Odbyła się lekcja historii, a na niej kilka audycji szkolnego radia upamiętniających

szewca oraz jedna przypominająca o konstytucji trzeciego maja, jak wiele zmieniła.

W trakcie jednej z dłuższych audycji moje powieki stawały się coraz cięższe, nagle

ciemność, zmęczenie wygrało.

Po jakimś czasie płomyki światła zaczęły przebijać się przez smolistą czerń,

a nieprawidłowa postawa dała o sobie znać. Jednak najbardziej mnie zdziwiło to,

że nikogo nie było w klasie - ani jednej żywej duszy. Gdy podeszłam do drzwi

z zamiarem ich otworzenia, dotarło do mnie, że ktoś mnie tam zamknął. Opcje były

takie: wyjść oknem lub poczekać do następnego dnia. Pierwsza była wręcz

niemożliwa, znajdowałam się na trzecim piętrze, moja bezsilność kazała zastosować

opcję drugą – wydawała się najbezpieczniejsza. Czekałam, czekałam i czekałam...

Czas nieubłaganie się dłużył, nie było niczego, co mogłoby przykuć moją uwagę,

słychać było tylko dźwięk tykającego zegara: tik tak, tik tak.

Uczucie głodu i suchości w gardle nie dawały spokoju, zaczęłam z nadzieją szukać

wody czy czegoś zjadliwego. Po przeszukaniu połowy pomieszczenia została jeszcze
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jedna szafa, otworzyłam ją gwałtownie i rozczarowanie zaczęło malować mi się

na twarzy, gdy zobaczyłam w środku miotły i różnego rodzaju detergenty.

Zamknęłam z hukiem drewnianą szafę i opierając się o nią, zsunęłam się wprost

na podłogę. Westchnęłam z nutką złości. Gdy wpatrywałam się w ledwo świecące

lampy na suficie i lecącą muchę, oczy znów zaczęły się zamykać. Jednak po chwili

do moich uszu popłynął dźwięk stukania.  Niestety, nie był to dźwięk płynący

zza drzwi, tylko z szafy. Niepokój rozlał się po moim ciele, adrenalina uderzyła

do głowy, a ciekawość stawała się coraz silniejsza. Powoli wstałam z podłogi i lekko

uchyliłam drzwiczki mebla; poczułam, jak tracę grunt pod nogami i zostaję

wciągnięta do ciemnego wnętrza.

Ujrzałam przed sobą nieznane zatłoczone miejsce, obok przejeżdżali ludzie

w bryczkach, byli ubrani jakoś tak staromodnie. Kobiety nosiły lekkie, zwiewne

suknie, a mężczyźni kapelusze, wysokie buty oraz wykwintne marynarki na guziki.

Wszyscy mówili staropolszczyzną, przynajmniej tak mi się wydawało. Gdy zaczęłam

się rozglądać, zrozumiałam, że jestem w centrum uwagi wszystkich. Każdy

przeszywał mnie mrożącym, pogardliwym spojrzeniem na wylot, zdecydowanie

odstawałam od tamtejszych norm: trampki i bluza z kapturem w porównaniu

z pięknymi sukniami oraz eleganckimi koszulami – i jak tu się nie wyróżniać?

Zaczęłam iść przed siebie, zauważyłam gazetę hulającą na wietrze, zaczęłam za nią

biec. Musnęłam koniuszkami palców skrawek papieru i następnie zostało mi tylko

obserwować, jak odlatuje w dal. Nasunął mi się pomysł znalezienia sklepu,

który takowe gazety sprzedawał. Szukałam, szukałam i znalazłam! Otworzyłam

drzwi i wnet zabrzmiał dźwięk małego dzwoneczka informujący o nowym kliencie,

poprosiłam o gazetę, a gdy nadszedł czas na zapłatę, podałam mu parę złotych,

których nie przyjął i wygonił mnie za bruk. Byłam poirytowana, cały czas chodziło

mi po głowie pytanie: „Dlaczego nie sprzedał mi gazety?”. Już z tyłu głowy miałam

wrażenie, że coś jest nie tak, dziwny ubiór tamtejszych ludzi, bryczki zamiast

samochodów i sprzedawca, który jak najwidoczniej nie lubił klientów.

Moja frustracja przekraczała wszelkie możliwe granice, gdy jednak poczułam,

że mam coś na głowie, drżącą ręką sięgnęłam ku górze i delikatnie chwyciłam
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dziwny przedmiot. Było to nic innego jak gazeta, tusz rozlewał się po całym papierze,

ponieważ zaczęło padać i czego tu chcieć więcej? Z rozmazanych liter można było

wyczytać, że została wydana w 1794 roku, czyli w czasie powstania

kościuszkowskiego. Stałam osłupiała z wytrzeszczonymi oczami, nie mogłam stłumić

w sobie tych wszystkich emocji, po moich policzkach zaczęły spływać małe kropelki

łez, ale deszcz skutecznie to maskował. Postanowiłam iść przed siebie, emocje

zamiast opadać wzrastały, zrozumiałam, że dziwnym sposobem znalazłam się

w przeszłości. Czułam się jak w filmie, przecież nie można było tego logicznie

wytłumaczyć, jedyne co mi zostało, to obmyślić plan, jak wydostać się z tego

,,świata’’. Uczucie czegoś twardego na swojej drodze ściągnęło moją świadomość

na ziemię, wpadłam na jakiegoś mężczyznę, w zasadzie na dwóch. Obaj byli wysocy,

a jeden z nich miał wąsy, nosili długie płaszcze niedopasowane do ich szczupłych

sylwetek. Poddenerwowani zaczęli krzyczeć coś w innym języku i nie była to

staropolszczyzna. Jeden z nich swoimi kościstymi palcami sięgnął po broń.

Gdy chciał wycelować w moją stronę, mnie już przed nimi nie było, schowałam się

za ceglanym murem i zaczęłam nasłuchiwać. Mówili po niemiecku, myślałam,

że czegoś się dowiem, ale bez skutków, zaczęłam powoli odchodzić, stawiając małe

ciche koki, żeby znów nie wpaść w interakcje z mężczyznami. Wtem zamarłam.

Nie znając dobrze języka niemieckiego, byłam pewna, że usłyszałam dwa

niepokojące słowa - töten (zabić) oraz Schuhmacher (szewc). ,,Czy oni chcą zabić

Kilińskiego? Czy jestem tu nie bez przyczyny? Na te pytania z czasem odkryję

odpowiedzi’’ - myślałam. Zaczęłam obmyślać plan działania.

Po pierwsze musiałam dostać się do Warszawy, po drugie - potrzebowałam sposobu,

żeby informacja o próbie zabicia trafiła do adresata, po trzecie- chciałam przeżyć.

Noc spędziłam na ulicy, to była jedna z najstraszniejszych nocy mojego życia.

Wszędzie mrok, gdzieniegdzie cisza, gdzieniegdzie przerażające krzyki, odgłosy

zwierząt. Gdy wstał świt, wyruszyłam w poszukiwaniu transportu. Jeden

z poczciwych mężczyzn zgodził się mnie podwieźć, natomiast musiałam później

dojść o własnych siłach. Gdy dotarłam do celu, myślałam jedynie o jedzeniu

i wodzie. Ujrzałam targ z soczystymi jabłkami i wtedy głód się nasilił. Kiedy pani
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sprzedająca warzywa i owoce obsługiwała jednego z klientów, ja z kapturem

na głowie wzięłam kilka jabłek i słysząc krzyki, pobiegłam w dal. Upewniając się,

że jestem wystarczająco daleko od stoiska, zwolniłam, wgryzłam się w czerwony

owoc, moje kubki smakowe nagle się pobudziły. Jeszcze nigdy jabłko nie smakowało

tak wyjątkowo. W podskokach szłam tam, gdzie mnie nogi niosły.

Nagle zauważyłam bogato zdobioną karetę, a w niej mężczyznę. Kiliński

na horyzoncie! Opuściłam pożywienie i biegłam, jakby od tego zależało moje życie

– właściwie zależało. Przyległam całym ciałem do tyłu karety, byłam tak szczęśliwa,

że znalazłam szewca! Teraz przystąpiłam do drugiej części planu, musiałam mu jakoś

powiedzieć o tym spisku, ale jak? Przecież nie weszłabym do karety i nie powiedziała

spontanicznie, że ktoś chce go zabić, zresztą nawet nie wiedziałam,

czy by mi uwierzył. Trzymałam się tyłu pojazdu do czasu postoju. Gdy powstaniec

wysiadł, by rozprostować kości, wślizgnęłam się pod pojazd. Po pewnym czasie

wyczołgałam się z kryjówki i wzięłam kamień, podeszłam do kierowcy i mocno

zaciskając palce na twardym przedmiocie, wzięłam rozmach i jak najdelikatniej

uderzyłam go w tył głowy, aby stracił przytomność, cicho szepcząc: ,,Przepraszam’’.

Założyłam jego płaszcz i buty, a samo ciało z wielkim trudem przeniosłam

do najbliższego rowu. Ocierałam pot z czoła, wtedy wystraszył mnie Kiliński,

który zwrócił uwagę na za duży płaszcz, ja jednak posłałam mu uśmiech

i miałam nadzieję, że mnie nie zdemaskuje. Początkowo nie wiedziałam,

jak zachęcić konie do dalszej drogi, po paru próbach na szczęście udało się.

Nigdy więcej nie chcę prowadzić karety, to był koszmar, wszędzie różnorakie dziury i

kamienie. Gdy dojechaliśmy, szłam za szewcem, on nas prowadził w jakieś nieznane,

bezludne uliczki. Po chwili dwaj mężczyźni ze znajomymi twarzami nas otoczyli,

jeden z nich miał nabity pistolet, był gotowy, aby strzelić w Polaka.

Rozległ się huk, kula jakby w zwolnionym tempie leciała wprost w serce mężczyzny,

widząc to, odepchnęłam towarzysza, a następnie zostałam postrzelona. Czerwona

krew zaczęła mi wypływać z jamy ustnej jak wodospad, moje ciało stawało się coraz

to cięższe. Upadłam do tyłu, obraz jeszcze bardziej zaczynał mi się rozmazywać,

a w ostatnich sekundach mojej przytomności ujrzałam twarz Kilińskiego.
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Po długiej chwili otworzyłam oczy, czułam, jak mój policzek przylega

do twardej podłogi, a drzwiczki od szafy jak i drzwi od klasy były otwarte.

,,Z powrotem w swoim świecie’’ - pomyślałam z ulgą. Powoli wstałam

i otrzepałam ubrania z kurzu, w tym samym czasie nawiązując kontakt wzrokowy

ze sprzątaczką, która stała tam cały czas. Po jej wyrazie twarzy wywnioskowałam,

że była bardzo zdziwiona, bez jednego słowa szybko opuściłam pomieszczenie

i następnie udałam się do domu. Dowiedziałam się, że zamach na szewca się nie udał,

natomiast mistrz został pojmany przez Prusaków i wydany Rosjanom. Rozpierała

mnie duma, że nie udało się im go zabić, jednak nadal mnie zastanawia, co pani

sprzątaczka musiała pomyśleć o mnie.

Julia S.
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3.Praca konkursowa Nikoli W. z kl. 7a ze Szkoły Podstawowej nr 1

w Trzemesznie, która zajęła trzecie miejsce w Międzyszkolnym Konkursie

pt. “Kartka z pamiętnika o Patronie Szkoły”.

T�zemeszn�, 13. 09. 2020 �.

Drog� Pamiętnik�!

Muszę Ci opowiedzieć o czymś niesamowitym, co mnie spotkało. Był piątek,

zbliżała się ostatnia lekcja, czyli muzyka. Gdy zadzwonił dzwonek, weszliśmy

do auli. W pomieszczeniu było dość chłodno, więc jedna z moich koleżanek zapytała

panią, czy może zamknąć okna. Gdy to robiła, zorientowała się, że jedno z nich nie

domknęło się. Natychmiast się cofnęła, jednak miała problem, bo klamka od okna

odpadła. Potrzebowała pomocy. Podeszłam do niej i wspólnymi siłami dałyśmy radę.

Lekcja bardzo szybko upłynęła. Już mieliśmy wychodzić z sali, gdy pani zapytała

mnie, czy mogłabym zostać jeszcze chwilkę i pootwierać okna, ponieważ ona ma

dyżur i musi szybko wyjść. Oczywiście zgodziłam się, pomimo iż właśnie miałam

wrócić do domu autobusem. Pomyślałam: „Przecież autobus mi nie odjedzie, to tylko

kilka okien, a do tego Adam widział, że zostałam o to poproszona. Na pewno domyśli

się i powie kierowcy autobusu, że za chwilkę przyjdę”. Zaczęłam wykonywać

zadanie dynamicznie, aby się nie spóźnić. Otworzyłam już praktycznie wszystkie

okna, które pani mi wskazała, zostało tylko jedno - to, w którym popsuła się klamka.

Zastanowiłam się chwilkę, czy je otwierać. „Może ktoś mieć znowu problem

z zamknięciem?” – rozważałam. Podeszłam do tego okienka, zauważyłam jakąś
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kartkę z niewidocznymi napisami, przyklejoną do parapetu. „Wcześniej jej tu nie

było…” - zakłopotałam się. „Co ona tu robi?” - zaczęłam analizować każdą minutę

przeprowadzonej lekcji . „Może ktoś z mojej klasy ją tam przykleił? Ale po co?

Jaki ten ktoś miał zamiar?”

Zastanawiałam się : „Jeśli jej nie przeczytam , to nie dowiem się , co w niej jest

napisane. I tak wykonałam już swoje zadanie, te kilka minut nikogo nie zbawi,

na pewno kierowca autobusu poczeka na mnie”. Ku mojemu zdziwieniu okno udało

otworzyć mi się naprawdę szybko, bez większego problemu. Odkleiłam kartkę

i przeczytałam pierwsze zdanie. Trochę mnie to zaskoczyło , ale zgodnie

z poleceniem w nim zawartym : usiadłam na krześle, przymknęłam powieki

i policzyłam do dwudziestu.

Gdy otworzyłam oczy, znalazłam się w dziwnym miejscu, a na kartce papieru,

na której jeszcze kilka sekund temu widniały słowa polecenia, teraz pojawił się duży

napis: „WITAM, NAZYWAM SIĘ JAN KILIŃSKI”. Poczułam czyjś oddech,

spojrzałam ku górze i ujrzałam , że nade mną pochyla się jakiś mężczyzna .

Wystraszyłam się i odruchowo wstałam z krzesła, które w tym samym momencie

zniknęło. „Gdzie ja jestem? Co ja tu robię ? Jak tu się znalazłam? Jak wrócę

do domu?” – w głowie pojawiało się tysiące pytań. W końcu wypowiedziałam cicho:

- To tyyy … znam cię, jesteś patronem mojej szkoły…. - czekałam w skupieniu,

ale on nic nie mówił. Zaczęłam wspominać cały dzisiejszy dzień.

- Już wszystko rozumiem! – wykrzyknęłam, nie zważając na uśmiechniętą minę Jana

Kilińskiego. - Już wiem, dlaczego…

W szkole odbyła się uroczysta akademia, a po niej na lekcji języka polskiego

rozmawialiśmy o Janie Kilińskim, patronie naszej szkoły. Na tablicach powieszone są

portrety patrona namalowane przez uczniów. Pani wychowawczyni mówiła też o

konkursie związanym właśnie z tym bohaterem. To wszystko do siebie pasuje. Ale…

dlaczego się tu znalazłam?

„Czy ktoś z moich znajomych też tu był?” - zastanawiałam się.
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- A może to jeden z nauczycieli przebrany za patrona naszej szkoły, a tę kartkę

przyczepiła pani, kiedy zbliżałam się do drzwi, a ja tego nie widziałam?

Ale co z innymi nauczycielami, czy to zbieg okoliczności? Może pozostali wymyślili

całą tę zagadkę, żeby każdy uczeń mógł połączyć zabawę z nauką? – pełna emocji,

nie pamiętając zupełnie o obecności Kilińskiego, rozważałam na głos, wciąż krążąc

w kółko.

- To nie tak, jak myślisz, ja jestem prawdziwy – przerwał mi ze spokojem Kiliński.

Już nic nie wiedziałam, znowu mi się nic nie zgadzało . Byłam zakłopotana, szewc

zauważył to i powiedział: - Słuchaj, mam misję do wykonania, najpierw muszę ci coś

pokazać, chodź za mną.

Poszłam za nim, przeszliśmy przez jakby firanę i znaleźliśmy się w ciemnym

miejscu. Nic mi to nie przypominało. Jan zapytał mnie, czy wiem, gdzie jesteśmy,

a ja odparłam pytaniem:

- Czy znam to miasto? - Tak, to jest Trzemeszno, ty nie znalazłaś się w innym

miejscu, tylko przeniosłaś się do innych…, dawnych lat. Tak właśnie wyglądało

to miasto po powstaniu – odparł. Przeraziłam się. Na początku informacja ta nie

docierała do mnie, ale Kiliński w bardzo ciekawy sposób opowiedział mi

o wydarzeniach z tamtych lat. Wyjaśnił, w jaki sposób doszło do powstania

kościuszkowskiego. Oznajmił, że jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii

Polski, gdyż dotyczyło próby ratowania niepodległości kraju . Insurekcja

kościuszkowska skierowana była przeciwko Rosji, a następnie Prusom i trwała

od 24 marca do 16 listopada 1794. Rosjanie chcieli zlikwidować polską armię,

dlatego powstańcy podjęli szybkie działania – opanowali Kraków i powierzyli

najwyższą władzę w państwie Tadeuszowi Kościuszce, który został ogłoszony

Naczelnikiem powstania. Usłyszałam, że warto poznawać historię własnego kraju

i pamiętać o bohaterach. Następnie zostałam zapytana, czy wiem, czym była

Konstytucja 3 maja.

- Pamiętam trochę z lekcji, ale proszę opowiedz mi o tej konstytucji.
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- Dobrze, w takim razie posłuchaj: Nasze państwo było zagrożone.

Żeby je zabezpieczyć i zmobilizować siły potrzeba było natychmiast uregulować

sytuację wewnętrzną w kraju. Miała temu służyć konstytucja. 3 maja 1971 roku

odczytano więc, podczas obrad sejmu w Zamku Królewskim, tekst ustawy

zasadniczej. Król Stanisław August ją przyjął i została ona zaprzysiężona.

Konstytucja ta precyzowała system norm społecznych, jaki miał obowiązywać

w kraju. Nasza ojczyzna pozostała państwem stanowym, a ustrój polityczny opierał

się na trójpodziale władzy na: wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

Dodatkowo Konstytucja 3 maja 1971 r. znosiła liberum veto i wprowadziła

głosowania większością. To była ogromna zmiana.

- Dziękuję. Rozumiem teraz, dlaczego do dzisiejszego dnia my - Polacy świętujemy 3

maja uchwalenie tej konstytucji.

Następnie mój rozmówca oprowadził mnie po Trzemesznie. To było fascynujące.

Jednak czas płynął nieubłaganie. Zapytałam się go, jak wrócę do szkoły, a on odparł:

- Dziś nie wrócisz już do szkoły, tak naprawdę przeczytałaś całą treść zanotowaną

na kartce, ale tego nie pamiętasz. W twym rzeczywistym życiu minęło trochę czasu,

więc za chwilę znajdziesz się w swoim domu i będziesz spać we własnym łóżku.

- Czy będę pamiętać dzisiejszy dzień ? – zapytałam.

- A chciałabyś? – nie odpowiedział, ale serdecznie się do mnie uśmiechnął.

- Oczywiście, to było niesamowite zobaczyć Trzemeszno sprzed tylu lat na własne

oczy i móc porozmawiać z legendą Trzemeszna, z wielkim Janem Kilińskim

– nie ukrywając już zachwytu, odparłam.

- Niestety, nie ma możliwości, abyś zapamiętała wszystko, ale znaczną część

zapamiętasz na pewno.

Denerwowałam się, że ktoś może mnie szukać i martwić się. Jednak stało się

rzeczywiście tak, jak mówił Jan Kiliński.
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Obudziłam się następnego dnia. Była sobota, przy śniadaniu opowiedziałam

wszystkim, co mnie spotkało. Jan uprzedzał, że jak ktoś to usłyszy, to będzie

twierdzić, że to sen i tak też się stało. Zdradził mi także, że tylko jedna osoba będzie

mnie rozumieć. Gdy wróciłam do szkoły po weekendzie, wszyscy pytali,

dlaczego nie jechałam autobusem, dlaczego zostałam po lekcji i takie tam… A ja cały

czas myślałam tylko o jednym: „Kto jest tą osobą, o której mówił Jan?”. Zadzwonił

dzwonek na lekcję języka polskiego. Pisaliśmy opowiadanie twórcze, w którym było

trzeba się teleportować. Opisałam swoją przygodę. Następnego dnia - we wtorek

- zostałam w sali po lekcji języka polskiego, ponieważ pani mnie poprosiła.

Powiedziała, że to nie jest opowiadanie twórcze, a ja zapytałam dlaczego, jaki błąd

zrobiłam, co jest nie tak? Usłyszałam odpowiedź: „Dlatego, że to o czym piszesz

przydarzyło ci się naprawdę i to ja jestem osobą, o której mówił ci Jan Kiliński”.
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3.Praca konkursowa Miłosza K. z kl. 8a ze Szkoły Podstawowej nr 1

w Trzemesznie, która zajęła trzecie miejsce w Międzyszkolnym Konkursie

pt. “Kartka z pamiętnika o Patronie Szkoły”.

KA��K� � ��MIĘT�I�� N� 582

T�zemeszn�, 29 styczni� 2021

Nigdy nie zapomnę tego dnia. Obudziłem się i spojrzałem na zegarek – była

godzina 4:00. Próbowałem zasnąć, lecz nie mogłem i przewracałem się z boku

na bok. Cały czas myślałem o tym, co miało się wydarzyć dzisiejszego dnia.

W końcu mogłem zaprezentować efekt moich kilkutygodniowych przygotowań.

Planowałem pokazać swoją grę komputerową całej szkole! Byłem podekscytowany.

Żeby czymś się zająć, wstałem z łóżka. Miałem dwie godziny na zjedzenie śniadania

i przygotowanie sprzętu komputerowego.

O 7:00 wyszedłem z domu. Na trzemeszeńskich ulicach leżał śnieg.

Styczniowy mróz dawał mi się we znaki, jednak po kilku minutach z laptopem

w plecaku dotarłem do szkoły. Od razu udałem się do auli. Nauczyciel informatyki

i moi koledzy, którzy pomagali mi w przygotowaniu projektu, już na mnie czekali.

- Ale się stresuję – powiedziałem.

- Spokojnie, przecież powinno pójść dobrze – pocieszali mnie rówieśnicy.

Podpiąłem laptopa do rzutnika i kliknąłem ikonę ,,Walka o wolność 1793-94”.

Rozpoczęła się gra. Usłyszeliśmy dramatyczną muzykę i uwierzyliśmy, że wszystko

się uda.
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Aula powoli zaczęła się zapełniać. Uczniowie wchodzili i zajmowali swoje

miejsca. Dzieci rozmawiały i zastanawiały się, jak przebiegną obchody rocznicy

śmierci patrona naszej szkoły. Gdy na scenę weszli pierwsi uczniowie i akademia

rozpoczęła się, zapanowała cisza. Po krótkiej części artystycznej nadszedł czas

na prezentację gry. Na ekranie projektora nasi rówieśnicy zobaczyli postać szlachcica

ubranego w typowy, staropolski strój, wszyscy mieli zaskoczone miny. Po chwili

domyślili się, że jest to Jan Kiliński. Mężczyzna trzymał w dłoni jakiś dokument.

Podniósł go do góry i przemówił:

-Witajcie w roku 1974. Na początku cofnijmy się w czasie i zobaczmy, jak

uchwalono Konstytucję Trzeciego Maja. Był to pierwszy akt prawny tej rangi

w Europie i drugi na świecie.

Ujrzeliśmy wiwatujący tłum i dumnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Hałas i okrzyki były tak głośne, że w pewnym momencie zrobiło mi się słabo.

Miałem wrażenie, jakby laptop wciągnął mnie do innego światła. Poddałem się temu

uczuciu i przeniosłem się w czasie do roku 1794 roku.

Nie byłem zaskoczony, gdy Jan Kiliński podał mi szablę i wytłumaczył,

że wybuchło powstanie, a naszym zadaniem będzie dotarcie do otoczonej dzielnicy

Warszawy i ewakuacja ludności. Nie mieliśmy chwili do stracenia. Biegiem

przemieszczaliśmy się w stronę murów. Gdy otworzyliśmy bramę, zobaczyliśmy

grupę ludzi. Pokazaliśmy im kierunek, w którym będziemy się przemieszczać

i wspólnie wyruszyliśmy. Kiliński prowadził, a ja pilnowałem uciekinierów od tyłu.

Nagle zobaczyłem, że ktoś biegnie w moją stronę.

-To Rosjanie! – krzyknąłem.

Zauważyłem, że cywile zaczęli uciekać, a ja w tym czasie wyjąłem szablę.

Po krótkiej walce pokonałem obydwu napastników. Byłem nawet niezły

w szermierce! Po chwili dołączyłem do grupy i pochwaliłem się Janowi, jak dzielnie

się zachowałem.

-Brawo, a teraz czas na kolejną misję – powiedział mój towarzysz broni.
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Tym razem musiałem dostarczyć bardzo ważny list do głównego dowódcy. Misja

przebiegła sprawnie. Kiliński pogratulował mi i podziękował za wykonane zadanie.

Wszyscy wiedzieliśmy, że nadchodzi czas wielkiej, ostatecznej bitwy. Stałem

w pierwszym szeregu i widziałem, jak przeciwnicy biegną w moją stronę…

-Miłosz, nic ci nie jest? – usłyszałem pytanie nauczyciela.

-Nie, chyba wszystko dobrze – odrzekłem i powróciłem do oglądania pokazu naszej

gry.

,,Ona naprawdę wciąga!” –pomyślałem.

Zresztą okazało się, że inni mieli podobne wrażenia.
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