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Witajcie moi drodzy,   

 

pozwólcie, że przedstawię Wam nasze nowe wydawnictwo, 

w którego skład wchodzą prace nagrodzone i wyróżnione 

w konkursie „Klimat na czytanie we Włodawie” ogłoszonym 

w ramach Nocy Bibliotek 2020.  

Komisja konkursowa postanowiła 19 prac nagrodzić  

(4 w kategorii literackiej, 15 w kategorii plastycznej), a 8 prac 

wyróżnić (kategoria plastyczna).  

Prezentowanym pracom literackim i plastycznym towarzyszą 

zdjęcia rozgrywek Story Cubes, w nawiązaniu do których 

dzieła powstały.  

Naszym drogim laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkich 

Państwa zapraszamy do obejrzenia publikacji.  

   

Edyta Pietrzak 
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Smoczy lot 

Dawid Mikusek 

Smoczy lot 
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Cyprian Mróz 

Spotkanie ze smokiem 
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Witold Mantaj 

Rodzina smoków na Polesiu 

Weronika Polakowska 

Smocze wakacje nad jeziorem Białym 
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Emila Perchuć 

Skarb  

 

Głowa rodziny – Smoczysławem zwana pracuje ciężko już 

od rana do zmroku nie zwalnia wcale smoczego kroku. 

Szyja – Smoczylla – nie mniejszą wcale – robotę świetną 

wykonuje wytrwale.  Smoczątka Smocze – Smoczka 

i Smoczek, choć są urocze, wiedzą jak rodzicom dopiec. 

Jednak dziś się zastanawiają , jak by tu swoją zabawą nie 

puścić z dymem, smoczej krainy – Włodawą zwaną, od 

stuleci (bo lata ulecieć mogą w przepaść straszną, gdy się 

wspomnienia zapomina).  

Wiedzą to nawet najmniejsze już dzieci: w tej Włodawie 

jest gdzie się bawić! I wymyślili!  „Będziemy dziś piratami 

dobrymi! Więc jak skarb już znajdziemy, to się nim 

podzielimy – sami wszystkiego nie zjemy”. Oto dlaczego 

smoczątka zaczęły od jeziora Białego… niegdyś przez 

krokodyla nawiedzanego. A historia to była prawdziwa, 

to co, że nikt go nigdy nie widział!?  

Poszukiwania już rozpoczęte, ale miny mają nietęgie, bo 

już godzina na podwieczorek, a wciąż pusty (na skarb 

przeznaczony) worek.  Lecą więc dalej: są nad Glinkami. 

Cisza i spokój, tylko wiewiórki bawią się szyszkami. Cud – 

nie „jezioro” – kaczki pląsają nad brzegiem wokoło, sarny 

skubią trawę, ale smoki chcą się bawić w „skarbu 

szukanie” – nie w „przyrody podziwianie”. Nie widzą 

klejnotów w przyrodzie ukrytych, chcą caceniek 

(w skrzyniach najlepiej). Szukają więc, niemądre smoczątka, błyszczących, świecących pięknie, bezwartościowych 

„durnotek”. Aż nagle! Coś błyszczy się w trawie! Smoczuś aż bąka puścił z wrażenia, tak od niechcenia – wyleciał po 

prostu owad niemały ze szpon smoka prosto do mamy… niemal oniemiał (Smoczuś, nie bąk). „Siostra – sio stąd – ja 

tu sam muszę zostać. To nie-bez-pieczna jest sytuacja to męska sprawa! Nie! Bez pieczenia nie damy rady, zaraz 

usmażę bestię, Jak chuchnę, jak dmuchnę – słowo honoru – zobaczysz sama nie mam wyboru”.  

I już zionąć ogniem mała smoczyna zaczyna, gdy ze stert śmieci kociuś… nie biegnie, a leci! Małe to taki, chude 

jakieś dziwaczne jakby paść na mordkę miało właśnie. „Nie! Stój! Niemądry mój bracie. To przecież kiciuś – patrz 

uważnie!” Miał miauczenie tak niewyraźne, że można było pomylić go z małżem! Ledwo słyszalny, choć widzialny 

wyraźnie. Kot płomiennie rudawy patrzył na właśnie – dobitnie – i wszystko jasne!  

„Lecisz dziś z nami! Do smoczej mamy. Jeść ci damy: jakoś tatę przekonamy, że niejadalne są takie stwory, które 

w oczach mają najcenniejsze kolory, które krzyczały: „Kochaj mnie proszę! Dłużej samotności nie zniosę”.  

Lecą do domu na turbo-doładowaniu. I cieszą się i płaczą tak po kryjomu. A kotek zaskarbił sobie serce tatusia. Nie 

zamieniłby go na nic, nawet gdyby musiał. Za skarby świata go nie oddamy, bo my go po prostu mocno kochamy. 

KONIEC.  

Emilia Perchuć 

Skarb 
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Zuzanna Kachel 

Odwiedziny u Smoka 

Laura Dragan 

Smocza historyjka 
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Sandra Kikłowicz 

Wyruszamy na wyprawę po skarby 

Bartłomiej Kędzierski 

Skarb 
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Szymon Latała 

Włodawskie skarby strzegą smoki 

Natalia Kłębukowska 

Smoczusia w Poleskim Parku Narodowym 
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Julia Mazur 

Włodawskie spotkania ze smokami 

Jakub Szymański 

 

Magdalena Sytyk 

Mroźna zima u smoków 



 16 

Malwina Perchuć 
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Oliwia Brzegowa 

Spotkanie przy studni 

Julia Wójcik 

 

Kinga Bartnicka 

Smocze czary we Włodawie 
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Ewa Kotlarek 

Smoki w krainie nad Bugiem 
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Adam Kucharuk 

Zima smoków 

Damian Kolano 

Smocza Włodawa 
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Aleksandra Dworak 

U smoczej babci 

Wiktoria Kędzierska 

Smocze opowieści w bibliotece we Włodawie 
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Lena Waszuk 

Spotkanie we Włodawie 

Maja Denisiuk 

Smocze opowieści w mieście 
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Gabriel Samojło 

Smoki w tarapatach 

Wiktoria Czerwińska 

Smoki zapraszają 
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