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Jesienne Dni Książki 

Chcecie bajki… 
oto bajka



Wstęp
	 Publikacja,	którą	oddajemy	w	Państwa	ręce,	zawiera	bajki	i	prace	plastyczne,	
nagrodzone	podczas	dwóch	ostatnich	edycji	wojewódzkich	konkursów:	literackiego	
„Chcecie	bajki…	oto	bajka”	i	ekologicznego	konkursu	plastycznego	na	eko	bohatera	
literackiego	pn.	„Zielono	mi”.	Konkursy	te	towarzyszą	Jesiennym	Dniom	Książki	już	
od	dziewiętnastu	lat.	Uczestniczą	w	nich	dzieci,	młodzież,	a	także	osoby	dorosłe.
	 Cieszy	nas	fakt,	że	tak	wiele	osób	nie	tylko	czyta	bajki,	ale	również	je	tworzy	–	
pisząc	bądź	malując	wykorzystując	różnorodne	techniki	plastyczne.	Bajka	żyje	dzięki	
naszym	pragnieniom	i	naszym	radościom,	dzięki	naszym	wyobrażeniom	o	wolnym,	
moralnym	świecie,	w	którym	spełniają	się	dobre	życzenia.	Bajki	tchną	optymizmem,	
ich	bohaterowie	to	postacie	pozytywne,	które	zawsze	odnoszą	zwycięstwo,	zaś	akcja	
rozwija	się	w	pożądanym	przez	każdego	czytelnika	kierunku.
Prawie	każdy	swój	pierwszy	kontakt	z	książką	rozpoczął	od	słuchania	lub	czytania	
bajek.	Bajki	otwierają	nas	na	zewnętrzny	świat,	aby	później	–	w	różnych	 formach	
–	towarzyszyć	nam	przez	całe	życie.
	 Czytajmy	więc,	piszmy	i	malujmy	bajki.	Kolejna	edycja	konkursów	już	w	paź-
dzierniku	2020	roku!
	
	 Organizatorzy	Jesiennych	Dni	Książki	to:
	 Gminna	Biblioteka	Publiczna	im.	S.	Staszica	w	Buczkowicach	wraz	z	filiami
	 Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Buczkowicach

	 Jesienne Dni Książki 2019 przeprowadzane zostały w ramach kampanii informacyjno-promo-
cyjnej w zakresie edukacji ekologicznej projektu „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku 
Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w gminie Buczkowice etap II” współfinansowanego przez 
Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

	 Honorowy	patronat	nad	przedsięwzięciem	objęli:	starosta	bielski	Andrzej	Płonka	i	wójt	gmi-
ny	Buczkowice	Józef	Caputa.
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Protokół z posiedzenia jury w dniu 18.10.2019 r. 

wojewódzkiego konkursu literackiego  

„Chcecie bajki… oto bajka” 
 

Na tegoroczny konkurs, organizowany w ramach przedsięwzięcia Jesienne Dni Książki, 
wpłynęło łącznie 120 prac w tym, w kategorii klasy I-III – 39, klasy IV-VI – 59, klasy VII-VIII – 21, 
młodzież i osoby dorosłe – 1. W rywalizacji wzięło udział łącznie 18 placówek oświatowych  
i ośrodków kulturalnych. 

Jury z zadowoleniem stwierdza, że konkurs literacki „Chcecie bajki... oto bajka” 
organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. S. Staszica w Buczkowicach wraz z filiami  
i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach cieszy się sporym zainteresowaniem, zarówno 
wśród placówek oświatowych i kulturalnych gminy Buczkowice, jak i powiatu bielskiego, 
cieszyńskiego i żywieckiego.  

Bajka to wyjątkowy gatunek literacki, wywodzący się ze starożytności. Przez wieki 
kształtowały ją tradycja literacka i mądrość ludowa, tym samym nadając jej różnorodne formy. 
Kieruje się określonymi zasadami i nie jest łatwym gatunkiem literackim, dlatego też cieszy nas, że 
tak wiele osób postanowiło podjąć trud napisania i nadesłania własnych utworów. 

Poziom tegorocznych prac był bardzo zróżnicowany i w zależności od poszczególnych 
kategorii wiekowych uczestników wypada on odmiennie.  

Najlepiej spisali się uczniowie reprezentujący klasy 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych. 
Napisali najciekawsze i najbardziej różnorodne tematycznie prace konkursowe. W kategorii tej 
poziom był na tyle wyrównany, że jury konkursowe postanowiło przyznać większą niż przewidziano 
liczbę wyróżnień.  

 Teksty okazały się oryginalne, pomysłowe, a czasem nawet zaskakujące. Wśród nich 
wyróżniają się bajki podejmujące tematykę ekologiczną oraz delikatnie wprowadzające motywy 
dotyczące ochrony środowiska. Prócz postaci zwierzęcych i ludowych w pracach można zauważyć 
nawiązania do tematyki skandynawskiej, gdzie bohaterami stają się elfy, jednorożce i trolle. 
Uczniowie często podejmowali także wątek przemieszczania się do niezwykłych światów i krain 
oraz teleportacji do innych wymiarów. 

Nadesłane utwory w większości zawierają typowe cechy gatunkowe dla bajki i baśni. 
Mimo to sporo prac okazało się opowiadaniami, bez uwzględnienia fantastyki, baśniowości, treści 
alegorycznych, dydaktycznych i wskazówek moralnych – typowych cech bajek. 

W pracach konkursowych najwięcej kłopotów sprawiła gramatyka, błędy językowe, 
stylistyczne i interpunkcyjne. Okazało się również, że wprowadzenie i zapisanie mowy niezależnej 

może spowodować trudności.  
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Protokó  z posiedzenia jury w dniu 19.10.2018 r. 

wojewódzkiego konkursu literackiego

„Chcecie bajki… oto bajka” 

Na tegoroczny konkurs, organizowany w ramach przedsi wzi cia Jesienne Dni Ksi ki,
wp yn o cznie 157 prac w tym, w kategorii klasy I-III – 9, klasy IV-VI – 82, kl. VII-VIII i gimnazjum 
– 63, m odzie  i osoby doros e – 3. W rywalizacji wzi o udzia cznie 28 placówek o wiatowych
i o rodków kulturalnych. 

Jury z zadowoleniem odnotowa o fakt, e pomimo wzrastaj cej liczby ró norodnych
przegl dów nie zmniejsza si  zainteresowanie udzia em w konkursie literackim „Chcecie bajki... 
oto bajka” organizowanym przez bibliotek  i GOK w Buczkowicach.

Bajka tylko z pozoru jest atw  form  literack  i dlatego tym bardziej cieszy nas du e
grono uczestników mierz cych si  z tym wyzwaniem.

Poziom nades anych na tegoroczny konkurs prac by  zró nicowany w poszczególnych 
kategoriach.

W wielu pracach konkursowych pomimo interesuj cych pomys ów fabularnych i niez ego
stylu pojawi y si  b dy kompozycyjne. Wst p by  zbyt d ugi, rozwini cie dosy  ubogie,  
a zako czenie lakoniczne i nie zawsze logiczne. Jury pragnie przypomnie  równie , e wa nym
elementem bajki jest tytu , który jest jej wizytówk  i powinien odnosi  si  do tre ci, a tak e mora ,
który wynika z fabu y i nie jest lu no doczepionym fragmentem.

Niektórym autorom k opot sprawi a interpunkcja, poprawny zapis mowy niezale nej,
a tak e utrzymanie w ryzach nadmiaru wprowadzonych do tekstów postaci i w tków.

Najliczniej, tradycyjnie ju , reprezentowani byli uczniowie klas IV-VI. Oni te  napisali 
najciekawsze i najbardziej ró norodne tematycznie prace konkursowe. W kategorii tej poziom by
na tyle wyrównany, e prze o y  si  na du  liczb  równorz dnych nagród.

Uczniowie klas VII-VIII i gimnazjali ci nades ali interesuj ce teksty poruszaj ce wa ne dla 
m odych ludzi tematy, ale ich forma bli sza by a esejom lub opowiadaniom ni  bajkom.

Próby literackie najm odszych uczestników konkursu nacechowane by y du ym adunkiem
emocjonalnym i szczero ci  wypowiedzi, co równowa y o drobne braki warsztatowe. 

W kategorii osób doros ych z uwagi na niewielk  ilo  prac oraz wyrównany poziom 
nagrody ani wyró nienia nie zosta y przyznane.

Jury dzi kuje wszystkim uczestnikom za zainteresowanie konkursem doceniaj c wysi ek
jaki w o yli w stworzenie bajek i gratuluj c laureatom yczy dalszych udanych prób literackich. 

Jury w sk adzie:   

Ewa B tkiewicz – recenzent, teatrolog, przewodnicz ca jury,

Ewa Gabi  – polonistka, 

Wanda Kochma ska – polonistka, 

nagrodzi o 24 osoby w poszczególnych kategoriach: 

KATEGORIA KLASY I-III (wp yn o 9 bajek) 

I miejsce – Kinga Wandzel – Szko a Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce, za bajk  „Magiczna mikstura”

II miejsce – Ma gorzata Luber – Szko a Podstawowa nr 37 w Bielsku-Bia ej,
za bajk  „Stefania poza tras ”

III miejsce – Mateusz Tomaszek – Szko a Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce, za bajk  „Marsja ska przyja ”

wyró nienie: Micha  Górny – Szko a Podstawowa w lemieniu,
za bajk  „O wspania ych wilkach”

KATEGORIA KLASY IV-VI (wp yn y 82 bajki) 

I miejsce ex aequo: Emilia Topi ko – Szko a Podstawowa nr 2 w odygowicach,
za bajk  „Szuflandia”

Wiktoria Sztyper – Zespó  Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu,
za bajk  „Bajka o przyja ni karpika Grubaska i abki Zielononó ki”

II miejsce ex aequo: Izabela Mruga a – Szko a Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
za bajk  „Zakichane miasto”

Oliwia Sordyl – Szko a Podstawowa nr 2 w Cza cu,
za bajk  „Tajemnica z otego orzecha”

III miejsce ex aequo: Amelia Stec – Szko a Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Godziszce, za bajk  „Bajka o dobrym drwalu i rodzinie 
wiewióreczek”

Anna G az – Szko a Podstawowa im. K. K. Baczy skiego w Zebrzydowicach,
za bajk  „ abia pro ba”

Julia Spietz – Szko a Podstawowa nr 2 w odygowicach,
za bajk  „Julka i kapturek – historia niekoniecznie prawdziwa” 

Sebastian Barys – Szko a Podstawowa im. Partyzantów Polskich w abnicy,
za bajk  „Z oty, srebrny i czerwony rycerz” 

wyró nienia: Jakub Magaj – Szko a Podstawowa nr 1 w Chybiu,
za bajk  „O myszce i trzech srebrnych listkach”

Micha  Kozie  – Szko a Podstawowa im. Partyzantów Polskich w abnicy,
za bajk  „Czuprynek Bia a apka”

Zuzanna Hejnowicz – Zespó  Pa stwowych Szkó  Muzycznych
im. S. Moniuszki w Bielsku-Bia ej, za bajk  „Mój wymarzony prezent”

KATEGORIA KLASY VII-VIII i GIMNAZJUM (wp yn y 63 bajki) 

I miejsce – Julia Trzaskalik – Szko a Podstawowa im. K. K. Baczy skiego
w Zebrzydowicach, za bajk  „Trzech braci”

II miejsce ex aequo: Dagmara Chowaniec – Szko a Podstawowa im. Partyzantów Polskich
w abnicy, za bajk  „ eby Zima ocala a… Bajka dla tych, którzy kochaj  zim ”

Natalia Loter – Szko a Podstawowa im. K. K. Baczy skiego w Zebrzydowicach,
za bajk  „Ba  o Komputeromaniakach”

III miejsce ex aequo: Hubert J drzejek – Szko a Podstawowa im. Partyzantów Polskich w abnicy,
za bajk  „Bajka dla braciszka” 

Julia Lipka – Szko a Podstawowa im. K. K. Baczy skiego w Zebrzydowicach, za 
bajk  „Trzy siostry” 

wyró nienia: Hanna Matuszy ska – Szko a Podstawowa im. K. K. Baczy skiego
w Zebrzydowicach, za bajk  „Zaczarowane lustro” 

Izabela Biernat – Rybarzowice, za bajk  „Czarna owca w stadzie” 

Julia Gubernat – Zespó  Szkolno-Przedszkolny im. T. Ko ciuszki w Jasienicy,
za bajk  „Kiedy noc staje si  jasna” 

Kacper Kubica – Zespó  Pa stwowych Szkó  Muzycznych im. S. Moniuszki
w Bielsku-Bia ej, za bajk  „Stara przepowiednia” 

KATEGORIA M ODZIE  I OSOBY DOROS E (wp yn y 3 bajki) 

nagród nie przyznano 
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Kinga	Wandzel		•		I	miejsce,	klasy	I-III
Godziszka

• Magiczna mikstura •
Za	siedmioma	górami,	za	siedmioma	rzekami,	za	siedmioma	 lasami	żył	sobie	chłopiec	o	 imieniu	Maciek.	Maciek	miał	starszego	brata	
Lukasa	i	młodszą	siostrę	Nikolę.	Siostra	była	bardzo	chora,	nie	mogła	samodzielnie	chodzić,	poruszała	się	na	wózku.	Bracia	byli	bardzo	
dobrzy	dla	Nikoli.	Opiekowali	się	nią,	pomagali,	organizowali	jej	zabawy,	by	nie	czuła	się	smutna	i	samotna.	Bracia	przez	cały	czas	myśleli,	
jak	znaleźć	lekarstwo,	które	uleczy	ich	siostrę.	Pewnego	dnia,	gdy	Maciek	się	obudził,	na	parapecie	okna	zobaczył	kartkę.	Na	kartce	była	
informacja:	Jeżeli chcesz otrzymać magiczny lek, który leczy wszystkie choroby, to przyjdź dziś po południu na leśną polanę i stań pod starym 
dębem.
Chłopiec	pokazał	kartkę	bratu.	Postanowili,	że	obaj	pójdą	na	 leśną	polanę.	Bracia	nie	mogli	się	doczekać	popołudnia.	Czas	bardzo	się	
im	dłużył	w	oczekiwaniu	na	tajemnicze	spotkanie.	Punktualnie	o	szesnastej	Maciej	i	Lukas	stali	pod	drzewem.	Nagle	tuż	obok	drzewa	
ziemia	się	rozstąpiła	i	powstała	dziura,	w	której	paliło	się	czerwone	światełko.	Chłopcy	weszli	w	głąb	ziemi.	Zobaczyli	tam	kręty	kory-
tarz.	Rozpoczęli	wędrówkę	podziemnym	korytarzem.	Po	kilku	minutach	stanęli	przed	srebrnymi	wrotami,	które	otwarły	się	przed	nimi.		
W	ogromnej	komnacie,	na	białym	tronie	siedział	staruszek,	a	w	ręku	trzymał	kryształowe	naczynie.	Gdy	chłopcy	podeszli	bliżej	człowiek	
w	bieli	powiedział:
–		 Jestem	władcą	podziemia.	Mam	dla	was	lekarstwo	dla	siostry.	Chcę	wam	podarować	magiczną,	leczniczą	miksturę,	bo	jesteście	dobrymi	
ludźmi	i	kochacie	swoją	siostrę.

Maciek	i	Lukas	odebrali	niezwykłe	naczynie	z	lekiem.	Pokłonili	się	nisko	i	podziękowali:
–		 Dziękujemy	Ci	dobry	władco.	Jesteśmy	bardzo	wdzięczni,	że	chcesz	uleczyć	naszą	siostrę.
Chłopcy	wyszli	z	podziemi	bardzo	szczęśliwi.	Czym	prędzej	pobiegli	do	rodziny.	Gdy	weszli	do	domu,	był	już	późny	wieczór.	Nikola	spała	
w	swoim	pokoju.	Chłopcy	obudzili	siostrę	i	podali	jej	lek.	Nikola	po	wypiciu	mikstury	poczuła	się	dziwnie.	Najpierw	leżała	nieruchomo.	Po	
chwili	zaczęła	poruszać	nogami.	Wstała	z	łóżka	i	zaczęła	biegać	po	pokoju.	W	rodzinie	zapanowała	wielka	radość	z	powodu	wyzdrowie-
nia	siostry.	Chłopcy	niezwykłą	historię	opowiedzieli	rodzicom.	Rodzice	zgodnie	stwierdzili,	że	dobroć	Maćka	i	Lukasa	przyczyniła	się	do	
wyzdrowienia	Nikoli.	Odtąd	w	rodzinie	panowała	wielka	radość	i	szczęście.	Mała	siostra	cieszyła	się,	że	jest	zdrowa,	może	biegać,	bawić	
się	i	żyć	tak	jak	inne	dzieci.

• • •
Małgorzata	Luber	•	II	miejsce,	klasy	I-III
Bielsko-Biała

• Stefania poza trasą •
BAJKA DLA MOJEGO BRATA

Za	siedmioma	autostradami,	pięcioma	mostami,	dziewięcioma	tunelami,	za	górą	Złoty	Tłok,	w	krainie	Brum-Brum	żyła	sobie	rodzina	
wesołych	autek:	tata	Henryk	Dizel	–	dyrektor	warsztatu	„Złomek”,	mama	Henryka	Dizel	–	troskliwa	pani	domu,	syn	Stefan	Dizel	–	szybki	
jak	błyskawica	oraz	córeczka	Stefania	Dizel	–	urwis	jakich	mało.
Cała	rodzinka	mieszkała	w	garażu	na	ulicy	Benzynowej.	Każdy	dzień	państwa	Dizel	wyglądał	podobnie.	Mama	Henia	przygotowywała	
pyszną	zupę	z	ropy	naftowej.	Po	śniadaniu	tata	Henryk	wyruszał	do	pracy	pomagać	chorym	autom,	Stefan	zabierał	siostrę	do	przedszkola,	
a	sam	jechał	do	szkoły.
Pewnego	ranka	Stefania	obudziła	się	i	postanowiła,	że	od	dziś	będzie	dorosła.	Po	śniadaniu	oznajmiła	rodzicom:
–		 Mamusiu,	tatusiu,	dzisiaj	jadę	do	przedszkola	sama.
Stefan	wybuchnął	śmiechem,	mama	otworzyła	szeroko	oczy	ze	zdumienia,	a	tata	zapytał:
–		 To	jest	chyba	jakiś	żart?
–		 Nie,	tato,	to	nie	jest	żart	–	powiedziała	Stefania.	–	Ja	naprawdę	chcę	jechać	sama	do	przedszkola.
–		 Ale	kochanie	–	zwróciła	się	do	córki	mama.	–	Jesteś	jeszcze	za	mała,	żeby	jechać	sama,	zgubisz	się	po	drodze.
–		 Ale	wymyśliłaś	Stefka	–	dodał	brat.
–		 Wcale	nie	jestem	mała!	–	oburzyła	się	Stefania.	–	Mam	już	5	lat,	a	poza	tym	nie	zgubię	się,	bo	mam	wbudowaną	nawigację.
Mimo	nalegań	córki,	rodzice	zabronili	jej	wyjeżdżać	samej.	Musiała	więc	pojechać	z	bratem.	Droga	do	przedszkola	prowadziła	przez	kilka	
skrzyżowań,	przejazd	kolejowy	i	trzy	ronda.	Stefan	upewnił	się,	że	siostra	zaparkowała	w	przedszkolu	dla	aut	i	pojechał	do	szkoły.
Gdy	zniknął	za	zakrętem,	Stefania	szepnęła	do	swojego	najlepszego	przyjaciela	Jasia:
–		 Psssst,	wiesz,	że	dzisiaj	sama	wracam	do	domu?
–		 Co	ty	opowiadasz,	Stefa?	Silnik	ci	się	przegrzał?
–		 Nie	wierzysz	mi?	To	sam	zobaczysz	–	odpowiedziała	Stefania	i	pod	nieuwagę	pani	cichutko,	na	niewielkich	obrotach	silnika	uciekła		
z	przedszkola.

Jasiowi	aż	się	otworzyła	maska	ze	zdumienia.
Stefania	szczęśliwa	minęła	trzy	ronda	i	przejazd	kolejowy,	lecz	na	drugim	skrzyżowaniu	utknęła	w	korku	i	humor	się	jej	popsuł.	Nagle	po	
prawej	stronie	zobaczyła	małą	dróżkę	prowadzącą	do	lasu.	Szybko	skręciła	w	nią,	włączyła	nawigację	i	wyszukała	nową	trasę	do	domu.	
Jechała	wśród	drzew	i	krzewów,	słuchała	śpiewu	ptaków.	Była	z	siebie	bardzo	dumna.	Nagle	coś	zatrzeszczało	i	silnik	przestał	pracować.	
Stefa	próbowała	go	uruchomić,	ale	nie	udało	się	i	utknęła	pośrodku	lasu	całkiem	sama.
Tymczasem	Stefan	skończył	lekcje	i	pojechał	po	siostrę	do	przedszkola.	Gdy	dotarł	na	miejsce,	zobaczył	Jasia	na	parkingu	i	zapytał:
–	Cześć	Jasiu,	gdzie	jest	moja	siostra?
Jasiu	odpowiedział:
–		 Przecież	Stefa	wracała	dzisiaj	sama	do	domu.
–		 Nie	żartuj	sobie,	Jasiu,	tylko	powiedz,	gdzie	ona	jest.
–		 Mówię	poważnie.	Stefa	już	dawno	pojechała.
Stefan	zdenerwowany	ruszył	z	piskiem	opon	w	kierunku	domu,	łamiąc	po	drodze	kilka	przepisów	drogowych.	Wjechał	do	swojego	
domu	-		garażu	i	zapytał	mamy:
–		 Widziałaś	gdzieś	Stefę?
–		 Myślałam,	że	jest	z	Tobą	–	odpowiedziała	zmartwiona	mama.
Jasiu	powiedział,	że	Stefa	pojechała	sama	do	domu.
Przerażona	Henia	szybko	zaalarmowała	męża,	wszystkich	sąsiadów	i	policję.	Wszczęto	poszukiwania	zaginionej.	Tymczasem	zbliżał	się	
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wieczór.	Stefa	popłakując	mówiła	sama	do	siebie:
–		 Rodzice	mieli	rację.	Gdybym	ich	posłuchała,	nie	stałabym	teraz	sama	pośrodku	ciemnego	lasu.	Co	ja	teraz	zrobię?	Jestem	głodna,	zimno	
mi	i	boję	się.

W	tym	czasie	ekipa	poszukiwawcza	przemierzała	wszystkie	ulice	miasta.	Stefan	wpadł	na	pomysł,	żeby	poszukać	siostry	w	lesie.	Często	
kłócił	się	z	nią,	ale	kiedy	zaginęła,	naprawdę	się	zmartwił.	Wjechał	do	lasu,	włączył	długie	światła	i	rozglądał	się,	szukając	siostry.
Stefania	 już	 prawie	 straciła	 nadzieję.	 Nagle	 między	 drzewami	 zobaczyła	 migoczące	 światło.	 Głośno	 zatrąbiła	 klaksonem	 kilka	 razy.	
Stefan	od	razu	się	zorientował,	że	to	siostra	go	woła	i	ruszył	w	kierunku,	z	którego	dochodziły	dźwięki.	Zobaczył	w	krzakach	Stefanię		
i	bardzo	się	ucieszył.	Szybko	przymocował	linę	i	odholował	siostrę	do	domu.
Stefania	przeprosiła	rodziców	za	tę	ucieczkę,	zrozumiała	swój	błąd	i	obiecała,	że	odtąd	już	zawsze…	no	może	prawie	zawsze,	będzie	słu-
chać	rodziców…	i	brata.

• • •
Mateusz	Tomaszek	•	III	miejsce,	klasy	I-III
Godziszka

• Marsjańska przyjaźń •
Moja	niezwykła	historia	opowiada	o	dwóch	kolegach	imieniem	Enzi	i	Ogryzek.	Chłopcy	marzyli	by	polecieć	w	kosmos	i	sprawdzić	czy	są	
tam	żywe	istoty.	Pewnego	dnia	dowiedzieli	się,	że	w	Stanach	Zjednoczonych	organizowany	jest	lot	ogromnym	promem	na	Marsa.	Obaj	
koledzy	zgłosili	się	i	zostali	przyjęci	do	lotu	w	kosmos.	Przygotowując	się	do	niezwykłej	podróży,	Enzi	i	Ogryzek	spakowali	wiele	rzeczy:	
kosmiczne	skafandry,	butle	z	tlenem,	hełmy.	Kiedy	wsiedli	do	promu	kosmicznego	byli	bardzo	szczęśliwi.	Podczas	lotu	mieli	okazję	ob-
serwować	meteoryty,	komety,	drobne	asteroidy,	a	największe	wrażenie	zrobiła	na	nich	Droga	Mleczna.	Podróż	przebiegła	szybko	i	była	
bardzo	bezpieczna.	Po	wylądowaniu	na	Marsie	wszyscy	udali	się	na	kosmiczny	spacer.	Ziemianie,	spacerując,	zobaczyli	dwa	niezwykłe	
stworki.	Były	małe,	pomarańczowe	i	poruszały	się	skacząc.	Enzi	zapytał	nieśmiało	kosmitów:
–		 Jak	macie	na	imię?
Ku	zdziwieniu	stworki	odpowiedziały	całkiem	zrozumiale:
–		 Mamy	na	imię	Koshi	i	Szendi.
Dalej	kosmici	i	Ziemianie	spacerowali	razem.	Szendi	opowiadał	wiele	ciekawych	rzeczy	o	Marsie.	Pokazał	im	niezwykłe	miejsca:	kratery	
z	kolorową	lawą,	złote	góry	i	skalne	miasto	wykute	w	czerwonych	skałach.	W	centrum	niezwykłego	miasta	stał	ratusz,	którym	była	od-
wrócona	piramida.	Za	przejazd	autobusem	płaciło	się	uśmiechem.	Samochody	nie	potrzebowały	kierowców,	gdyż	sterowane	były	przez	
komputer,	dzięki	czemu	nie	zdarzały	się	wypadki	drogowe.	Koshi	pokazał	przybyszom	olbrzymi	teleskop,	przez	który	Ziemianie	mogli	
oglądać	najodleglejsze	zakątki	kosmosu.	Dwa	tygodnie	spędzone	na	Marsie	bardzo	szybko	minęły	i	Enzi	wraz	z	Ogryzkiem	musieli	wracać	
do	swojego	małego	miasteczka	na	Ziemi.	Pożegnali	się	z	Koshim	i	Szendim.	Kosmiczni	chłopcy	wręczyli	Ziemianom	na	pożegnanie	specjal-
ny	telefon,	dzięki	któremu	będą	mogli	z	Ziemi	zadzwonić	do	Marsjan.
Po	powrocie	na	Ziemię	Enzi	i	Ogryzek	często	dzwonili	do	swoich	przyjaciół	na	Marsie,	opowiadając	wszystkie	swoje	niezwykłe	przygody.	
Ich	przyjaźń	przetrwała	wiele,	wiele	lat.

• • •
Michał	Górny	•	wyróżnienie,	klasy	I-III
Ślemień

• O wspaniałych wilkach •
Dawno,	dawno	temu,	w	ogromnym,	gęstym	lesie	stała	mała,	drewniana	chatka.	W	domku	mieszkała	bardzo	dobra	rodzina	wilków	–	mama,	
tata,	synek	Romek	i	córeczka	Romika.	Wilki	musiały	mieszkać	głęboko	w	lesie,	bo	na	obrzeżach	ludzie	cały	czas	na	nie	polowali.	Myśleli,	
że	są	złe	i	niebezpieczne.	Ale	to	była	nieprawda!	Wilki	były	miłe	i	do	tego	umiały	mówić	ludzkim	głosem.
Pewnego	dnia	wilczyca	usłyszała	dziwny	płacz.	Szybko	podbiegła	do	drzwi.	Zobaczyła	przed	chatką	maleńkie	dziecko.	Wilczyca	zapytała:	
–	Skąd	się	tutaj	wziąłeś?	
Ale	ono	jeszcze	nie	umiało	mówić.	Gdy	mama	zauważyła,	że	maluch	jest	samotny,	zabrała	go	do	domu.	Jak	wilczątka	zobaczyły	kolegę	do	
zabawy,	zawołały:	
–	Hura!!!	Ale	będzie	fajnie!	Będziemy	bawić	się	w	chowanego!	Jednak	mama	wilczyca	cały	czas	rozmyślała,	skąd	w	gęstym	lesie	znalazł	
się	chłopczyk.
Mijały	dni,	tygodnie.	Psotne	zwierzątka	i	chłopiec	razem	jadły,	bawiły	się	i	spały.	Ale	rodzice	Romka	i	Romiki	coraz	bardziej	martwili	się	
o	dziecko.
Pewnego	dnia	tata	wilk	poszedł	poszukać	pysznych,	dojrzałych	owoców	w	runie	leśnym,	gdyż	mama	chciała	przygotować	dla	dzieci	pysz-
ny,	owocowy	tort.	Nagle	usłyszał,	że	ktoś	woła:	
–	Krzysiu,	Krzysiu!	
Pobiegł	w	stronę	głosu	 i	zobaczył	króla	ze	swojego	królestwa.	Król	bardzo	wystraszył	się,	gdy	zobaczył	groźnie	wyglądające	zwierzę.	
Ojciec	dwóch	wilczków	powiedział:	
–	Nie	bój	się.	W	tym	lesie	mieszkają	tylko	czarodziejskie,	wspaniałe	wilki,	ale	nikt	o	tym	nie	wie.	
Król	poinformował,	że	szuka	syna,	bo	źli	ludzie	porwali	go	z	zamku.	Wtedy	wilk	już	zrozumiał,	dlaczego	ten	chłopiec	znalazł	się	przed	ich	
domem.	Złoczyńcy,	którzy	uprowadzili	księcia,	myśleli,	że	wilcza	rodzina	go	pożre.
Król	ucieszył	się,	że	odnalazł	Krzysia.	Gromadka	wilków	była	dumna,	bo	uratowała	małego	księcia.	Od	tego	czasu	król	zrozumiał,	że	nie	
można	nikogo	osądzać	po	wyglądzie	oraz	wierzyć	we	wszystko,	co	powiedzą	inni	ludzie.
Po	odnalezieniu	przyszłego	władcy,	 król	wprowadził	 całkowity	 zakaz	polowania	na	wszystkie	 zwierzęta	w	 swoim	królestwie.	Wilcza	
rodzina	mogła	już	spokojnie	mieszkać	blisko	ludzi.	W	nagrodę	otrzymała	nowy,	duży,	piękny	dom	na	skraju	lasu.	Mały	książę	przychodził		
w	odwiedziny	do	wspaniałych,	czarodziejskich	towarzyszy	zabawy.	Wszyscy	żyli	bardzo	długo	i	szczęśliwie.

• • •
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Emilia	Topiłko	•	I	miejsce,	klasy	IV-VI
Łodygowice

• Szuflandia •
Dawno,	dawno	temu,	a	może	wcale	nie	aż	tak	dawno,	za	skrzypiącymi	drzwiami	wejściowymi,	wielkim,	rodzinnym	stołem	z	sześcioma	
krzesłami,	w	starym,	kuchennym	kredensie	leżała	kraina	zwana	Szuflandią.	Miejscem	tym	władała	błękitnooka,	dobroduszna	królowa	
Babcia	o	srebrnych	włosach	i	serdecznym	uśmiechu.
W	Szuflandii	mieszkały	przeróżne	plemiona,	z	których	każde	zajmowało	osobną	przegródkę.	Najbardziej	wojownicze	było	plemię	Noży.	
Wszyscy	bali	się	ich	złowrogich	ostrzy	mających	moc	przecinania,	rozcinania	i	cięcia.	Jedynymi	mieszkańcami,	którzy	potrafili	dogadać	
się	z	Nożami,	były	Widelce.	Tak	nazywało	się	kolejne	plemię	sąsiadujące	z	wojownikami.	Gdy	Noże	i	Widelce	żyły	w	przyjaźni,	wspólnie	
pomagały	ludziom	zjadać	drugie	danie.	Nieco	w	głębi	Szuflandii	mieszkały	Stołowe	Łyżki	z	okrągłymi	brzuszkami,	które	poza	nabieraniem	
zupy,	nie	robiły	niczego	dobrego.	Łyżki	znane	były	też	z	zamiłowania	do	plotek:
–		 A	słyszeliście	o	tym,	że	królowa	Babcia	zaprosiła	gości	na	podwieczorek?	–	Aż	huczało	w	Szuflandii.	–	Podobno	ma	przyjechać	cała	
rodzina	władczyni.	Królowa	Babcia	upiekła	wspaniałe	ciasto!

–		 Skąd	wiecie?	–	dopytywały	się	ciekawskie	Widelce.
–		 Wiemy,	bo	tylko	my	potrafiłyśmy	mieszać	maślaną	masę	–	dumnie	odpowiedziały	Łyżki,	a	ich	brzuszki	stały	się	jeszcze	bardziej	okrą-
głe.

–		 No,	to	będzie	co	kroić!	–	Noże	już	były	gotowe	do	działania.
Zamieszanie	związane	z	wizytą	królewskiej	rodziny	stawało	się	coraz	większe.	W	królestwie	Babci	–	Kuchni	–	trwały	przygotowania,	
o	czym	świadczył	wspaniały	aromat	wanilii	rozchodzący	się	dookoła	i	oczywiście,	wciskający	się	szczelinami	do	Szuflandii.
–	Ale	ekstra,	będzie	impreza!	–	cieszyli	się	wszyscy	jej	mieszkańcy.
No,	prawie	wszyscy...	W	najdalszym	rogu	krainy,	gdzie	nie	docierało	ani	światło	słoneczne,	ani	elektryczne,	żył	jeszcze	jeden	mieszkaniec	
Szuflandii.	Był	mały,	o	nieregularnych	brzegach,	zakurzony	 i	sczerniały,	zapomniany	przez	Babcię	 i	wyśmiewany	 lub	odrzucany	przez	
pozostałe	plemiona.	Nie	miał	osobnej	przegródki,	 leżał	między	otwieraczem	do	butelek,	a	starym	korkociągiem,	które	rozpychały	się,	
zasłaniając	go	niemal	całkowicie.
Tak	właściwie,	to	powinnam	napisać:	„ją”,	bo	tym	mieszkańcem	była	srebrna	Łyżeczka	do	cukru.	Królowa	Babcia	dostała	ją	kiedyś	wraz		
z	porcelanową,	pękatą	cukiernicą	od	swojej	mamy.	A	ponieważ	Babcia	od	cukru	wolała	słodki	miodzik,	cukiernica	wylądowała	w	kreden-
sie,	a	mała	Łyżeczka	–	w	szufladzie,	stając	się	pośmiewiskiem	dla	plemion	Szuflandii.
–		 Nie	umiesz	ciąć	ani	nawet	zrobić	najmniejszej	ryski	–	kpiły	z	niej	Noże.
–		 To	jeszcze	nic	–	wtrąciły	się	Widelce	–	nabijać	i	dziurawić	też	nie	potrafi!	–	głośno	podśmiewały	się,	a	Łyżki	dodawały,	że	nawet	porząd-
nie	zupy	nie	umie	nabierać.
–		 Żaden	z	ciebie	pożytek,	dziwolągu	jakiś	–	wszyscy	śmiali	się	z	jej	pofalowanych	brzegów.
A	Łyżeczka	niczego	nie	mówiła.	Smutna,	wciskała	się	w	najdalszy	kąt	 i	 szlochając,	czekała,	aż	znudzą	się	 i	dadzą	 jej	spokój.	Czuła	się	
wtedy	 taka	 samotna	 i	 nikomu	niepotrzebna.	Marzyła	 tylko,	 żeby	 pokazać	 Szuflandczykom,	 że	 jednak	 jest	 pożyteczna	 i	 do	 czegoś	 się	
przydaje,	a	także	o	tym,	żeby	mieć	przyjaciela.	Następnego	dnia	(a	było	to	niedzielne	popołudnie)	wydarzyło	się	coś	niezwykłego.	Szu-
flandia	nagle	zatrzęsła	się,	a	chwilę	później	–	otworzyła	na	całą	swoją	szerokość.	Wszyscy	spojrzeli	do	góry	 i	zobaczyli	błękitne	oczy		
i	zniecierpliwioną	twarz	królowej	Babci,	która	mruczała	pod	nosem:
–		 Gdzie	ona	jest?	Jestem	pewna,	że	ją	tu	wkładałam...
Chwilę	później	do	Szuflandii	„wparowała”	prawa	ręka	królowej	i	zaczęła	grzebać	w	przegródkach,	wywołując	niemałe	poruszenie.
–		 Rety,	uważaj!	Bo	nas	porysujesz	–	piszczały	Łyżki,	do	których	wpadły	Noże.
–		 Ale	kłujesz,	ała!	–	wyjęczały	Noże,	potraktowane	przez	rękę	Widelcami.
Właścicielka	prawej	ręki	nic	sobie	z	tych	jęków	nie	robiła	i	nadal	wywracała	zawartość	szuflady	do	góry	nogami,	robiąc	olbrzymie	zamie-
szanie.
–		 Ratunku!	Zginiemy	tu	wszyscy,	nasza	królowa	oszalała!	–	sztućce	krzyczały	 już	 jeden	przez	drugiego,	gdy	w	szufladzie	pojawiła	się	
druga	ręka	Babci	i	zaczęła	z	towarzyszką	wyciągać	przegródki	po	kolei,	a	następnie	wysypywać	ich	zawartość	na	kuchenny	blat.

–		 Muszę	ją	znaleźć,	czym	moi	goście	posłodzą	swoją	herbatę?	–	Babcia	wiedziała,	że	poza	nią	nikt	do	słodzenia	nie	używa	miodu.
Wiele	czasu	zajęło	królowej	szukanie	zguby.	Ku	zdziwieniu	innych	sztućców,	okazało	się	w	końcu,	że	szukała...	małej	i	samotnej	Łyżeczki.	
–	Uff,	jak	ja	cię	dawno	nie	używałam!	–	ucieszyła	się	na	widok	zguby.	–	To	wszystko	dlatego,	że	nie	słodzę	herbaty.	Zaraz	cię	wypoleruję,	
wsadzę	do	cukierniczki	i...	i	wreszcie	będę	mogła	przyjąć	gości!
–		To	chyba	jakaś	pomyłka	–	szeptały	do	siebie	rozsypane	na	blacie	sztućce	z	Szuflandii.	Nie	chciało	im	się	wierzyć,	że	spośród	wszystkich	
Noży,	Widelców	i	Łyżek,	królowa	Babcia	wybrała	akurat	najmniejszą	Łyżeczkę.	Z	drugiej	jednak	strony	cieszyły	się,	że	złowrogie	ręce	za-
miast	w	nich	grzebać	i	rozsypywać	na	blacie,	spakują	je	do	przegródek	i	odstawią	bezpiecznie	do	szuflady.
Sama	Łyżeczka	do	cukru	nie	umiała	wyrazić,	jak	bardzo	była	szczęśliwa!	Okazało	się,	że	nie	jest	darmozjadem.	Co	więcej	–	była	potrzebna,	
bo	bez	niej	Babcia	nie	mogła	ugościć	swoich	najbliższych.	Gdy	trafiła	do	pękatej	Cukierniczki,	a	w	niej	zanurzyła	się	w	białych	i	słodkich	
kryształkach	cukru,	poczuła	się	tak	wspaniale	jak	nigdy	wcześniej.
–	Cześć	maluchu!	–	usłyszała	ciepły	głos,	który	rozchodził	się	po	całym	wnętrzu	Cukierniczki	i	jak	się	okazało,	należał	do	niej.	–	Popatrz,	
popatrz,	ale	do	siebie	pasujemy	–	mruczała	i	z	zadowoleniem	pokazywała	Łyżeczce	specjalnie	przygotowane	dla	niej	miejsce.	–	W	sam	raz!	
–	oceniła,	gdy	mała	Łyżeczka	wygodnie	usadowiła	się	w	nim.
Przyjęcie,	które	wydała	królowa	Babcia	było	bardzo	udane.	Wszyscy	goście	bawili	się	świetnie	i	nie	chcieli	wracać	do	domów.	Najbardziej	
smakowała	im	pyszna,	słodka	herbatka	z	malinami	oraz	owocowe	ciasto.	A	mała	Łyżeczka,	nabierając	cukier	i	wsypując	go	do	porcelano-
wych	filiżanek,	odzyskała	wiarę	w	siebie	i	poczuła	się	pożyteczna.	Ważniejsze	jednak	okazało	się	to,	że	od	pamiętnego	podwieczorku	nie	
była	już	samotna	–	zyskała	prawdziwą	przyjaciółkę	–	Cukierniczkę,	z	którą	nigdy	się	więcej	nie	rozstała.	Odtąd	obie	zajmowały	w	króle-
stwie	Kuchni	honorowe	miejsce	na	środku	rodzinnego	stołu.
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Wiktoria	Sztyper	•	I	miejsce,	klasy	IV-VI
Zaborze

• Bajka o przyjaźni karpika Grubaska i żabki Zielonóżki •
Od	setek	lat	wzdłuż	brzegów	Wisły	ludzie	budowali	liczne	stawy,	które	każdej	wiosny	napełniali	wodą	z	rzeki.	Intensywnie	rozwijała	się	
w	nich	wodna	roślinność,	rozmnażało	się	wiele	ryb,	a	w	pobliżu	kwitło	życie	lądowych	zwierząt	i	gnieździły	się	ptaki.
Rybacy	każdej	wiosny	po	napełnieniu	stawów	wpuszczali	do	nich	młode	karpie.	Pewnego	roku	do	jednego	ze	stawów	w	okolicach	Gołysza	
i	Zaborza	wraz	ze	swoim	rodzeństwem	został	wpuszczony	karpik	Grubasek.	Zyskał	on	taki	przydomek	dlatego,	że	bardzo	lubił	jeść	i	było	
to	wyraźnie	widać....
Na	początku	większość	czasu	spędzał	w	płytkich	i	ciepłych	wodach,	gdzie	z	łatwością	znajdował	duże	ilości	smacznego	planktonu.	Karpik	
szybko	przyrastał,	a	brzuszek	robił	mu	się	jeszcze	bardziej	okrągły.	Również	tej	wiosny	zaraz	po	wpuszczeniu	do	nowego	stawu	zaczął	się	
rozglądać	za	jedzeniem.	Zorientował	się,	że	teraz	ma	tutaj	prawdziwy	raj.
Rybacy	codziennie	wypływali	łódką	na	środek	stawu	i	wsypywali	do	wody	ziarna	zbóż.	Najczęściej	była	to	wyśmienita	pszenica.	Od	cza-
su	do	czasu	zaś	ziarna	kukurydzy.	Zrezygnował	więc	z	pływania	po	stawie,	a	na	stałe	zagościł	w	miejscu	dokarmiania.	Było	mu	bardzo	
dobrze.	Nie	musiał	pływać	za	planktonem.	Jadł	paszę	i	przybierał	na	wadze.	Niekiedy	tylko	podpływał	pod	powierzchnię	wody,	żeby	się	
ogrzać	w	promieniach	słonecznych	wpadających	do	wody.	Poza	tym	wylegiwał	się	przy	dnie,	oczekując	kolejnego	dnia,	w	którym	usłyszy	
plusk	płynącej	rybackiej	łodzi,	a	z	góry	zaczną	spadać	ziarna.	Nie	musiał	się	wysilać	na	szukanie	pożywienia.	Jednak	nawet	nie	zauważył,	
że	przy	tak	mało	ruchliwym	trybie	życia	ma	coraz	większe	trudności	z	pływaniem.
Pewnego	dnia,	podjadając	pszeniczkę,	kątem	oka	zauważył	wychylającą	się	zza	roślin	uzbrojoną	w	ostre	zęby	paszczę	jakiejś	drapież-
nej	ryby.	Najwyraźniej	miała	ona	w	stosunku	do	niego	złe	zamiary.	Rzucił	się	do	ucieczki.	Drapieżna	ryba	za	nim.	Karpik	wykonał	kilka	
niezgrabnych	zwrotów,	starając	się	uciec	prześladowcy.	Spróbował	nawet	kilkakrotnie	wyskoczyć	ponad	powierzchnię	wody.	Niestety,	
Grubasek	pływał	bardzo	wolno.	Nie	miał	też	kondycji.	Stopniowo	opadał	z	sił.	Sytuacja	wydawała	się	beznadziejna.	Drapieżny	szczupak	
był	coraz	bliżej.	Nagle	z	brzegu	na	duży	liść	wodnej	rośliny	wskoczyła	zielona	żabka,	zanurzając	go	pod	wodę.	Karpik	Grubasek	schował	
się	pod	niego,	znikając	z	oczu	szczupakowi.	Zdezorientowany	i	zniechęcony	drapieżnik	odpłynął.	Gdy	tylko	zagrożenie	minęło,	karpik	
wychylił	się	z	wody.
–		Dziękuję!	–	powiedział	do	zielonej	żabki.	–		Już	nie	miałem	sił	uciekać.	Uratowałaś	mi	życie	–	dodał.	
–	 Jeżeli	będziesz	 tylko	 jadł	 i	 tył,	 to	nie	będziesz	dobrze	pływał	 i	następnym	razem	szczupak	może	cię	złapać	–	odpowiedziała	żabka.	
–		Ograniczenie	aktywności	jedynie	do	jedzenia	powoduje	tylko	nadwagę	i	utrudnia	pływanie.	Należy	starać	się	wciąż	dużo	ruszać,	pły-
wać	po	całym	stawie	oraz	bawić	z	innymi	zwierzętami	–	stwierdziła.	–	Pomogę	ci	w	poprawieniu	twojej	kondycji	i	sprawności	fizycznej	
–	zaproponowała	żabka	karpikowi	i	obiecała,	że	będzie	go	zapraszać	do	wspólnych	zabaw.	–		Na	początek	możemy	sobie	zrobić	zawody		
w	skoku	wzwyż	i	konkurs,	kto	z	nas	złapie	najwyżej	lecącego	nad	wodą	komara	–	ucieszył	się	karpik.
Oczywiście	karpik	musiał	wyskoczyć	przy	tym	nad	powierzchnię	wody,	a	żabka	odbijała	się	z	liścia,	na	którym	właśnie	siedziała.	Karpik		
i	żabka	wykonali	po	kilka	skoków.	W	konkurencji	tej	lepsza	była	żabka,	która	była	w	stanie	wyskoczyć	znacznie	wyżej.
W	przerwie	karpik	zapytał	żabkę:
–		 A	jak	ty	masz	na	imię?
–		 Może	dlatego,	że	jestem	zieloną	żabą	wszyscy	moi	przyjaciele	wołają	na	mnie	Zielononóżka	–	odpowiedziała.
–		 A	jak	na	ciebie	wołają	twoi	przyjaciele?	–	zapytała	żabka.
–			Grubasek	–	odpowiedział	nieco	skrępowany	karpik.	I	szybko	zmienił	temat,	proponując	inną	zabawę.	
–			To	teraz	zróbmy	zawody,	kto	szybciej	przepłynie	pod	wodą	dystans	między	kępą	sitowia,	a	wystającą	z	wody	pałką	tataraku	–	zapropo-
nował,	pokazując	przy	tym	na	wystające	nad	wodę	rośliny.
Chociaż	żabki	też	potrafią	dosyć	szybko	pływać,	to	w	tej	konkurencji	każdorazowo	szybszy	okazywał	się	karpik.	Lepiej	też	sobie	radził	
w	nurkowaniu	na	głębokość.	Bez	problemu	dopływał	do	dna.	Natomiast	żabka	zanurzała	się	nie	głębiej	niż	na	pół	metra	od	powierzchni	
wody.	Chciała,	aby	karpik	poczuł	się	w	czymś	dobry,	by	uwierzył,	że	może	mieć	duszę	zwycięzcy.
–		 To	teraz	zróbmy	inne	zawody.	Proponuję	zabawę	„kto	głośniej”	zarechocze	–	dodała	w	końcu	z	uśmiechem	żabka.
–		 Ależ	żabko,	ja	w	takim	konkursie	nie	mam	żadnych	szans.	Przecież	wiesz,	że	ryby	i	dzieci	głosu	nie	mają	–	odpowiedział	karpik.	
–			To	i	tak	jakiś	cud,	że	ty	mnie	słyszysz…
I	rzeczywiście	można	to	sprawdzić,	nasłuchując	dźwięków	dobiegających	znad	stawów.	Słychać	wówczas	wyraźnie	rechotanie	żab,	nato-
miast	nikt	nigdy	nie	słyszał	jeszcze	dźwięków	wydawanych	przez	karpie.
–	To	może	pobawmy	się	w	inny	sposób.	Co	sądzisz	o	zabawie	polegającej	na	skakaniu	z	brzegu	na	główkę	do	wody?	–	dopytywała	się	żab-
ka.	–	Mnie	taka	zabawa	bardzo	się	podoba	–	stwierdziła.
–	Ależ	żabko.	Nic	z	tego.	Jak	większość	ryb,	nie	mogę	wyjść	z	wody	i	wspiąć	się	na	brzeg.	–	Musisz	żabko	wymyśleć	dla	mnie	jakieś	inne	
ćwiczenie	–	powiedział	karpik	Grubasek.
W	końcu	przyjaciele	umówili	się	na	zabawę,	którą	oboje	z	radością	zaakceptowali.	Umówili	się,	że	codziennie,	przez	godzinę,	żabka	będzie	
skakać	z	liścia	na	liść	wśród	roślin	wodnych	rosnących	na	powierzchni,	a	karpik	slalomem	ma	jak	najszybciej	między	tymi	liśćmi	przepły-
nąć	pod	wodą.	I	tak	ćwiczą	do	dzisiaj.	Jeżeli	zobaczycie	kiedyś	na	powierzchni	stawu	skaczącą	z	liścia	na	liść	zieloną	żabkę,	to	możecie	być	
pewni,	że	pod	wodą	między	tymi	samymi	liśćmi	przepływa	również	Grubasek,	już	wcale	nie	wyglądający	jak	grubasek.
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• Tajemnica złotego orzecha •
Dawno,	dawno	temu,	za	siedmioma	górami,	za	sześcioma	jeziorami,	w	maleńkiej	wiosce	otoczonej	pachnącym,	sosnowym	lasem,	wzdłuż	
szemrzącego	strumyka,	stała	maleńka	chatka.	Mieszkała	w	niej	wraz	ze	swoją	babuleńką,	skromna	i	pełna	dobrego	serca	dziewczynka		
o	imieniu	Helenka.
Urocza	i	radosna	dziewczynka	codziennie	biegała	ze	swoim	psem	–	Preclem	–	po	kwiecistych	pastwiskach.	Wąchała	kwiaty,	rozmawiała	
z	motylami,	sarenkami,	zajączkami	z	pobliskiego	 lasu.	Nigdy	nikomu	nie	pozwoliła	zrobić	krzywdy.	Opatrywała	 im	rany	 i	skaleczenia,	
pocieszała.	Rozumieli	się	bez	słów.	Wszyscy	ją	kochali.
Pewnej	zimy	babuleńka	zachorowała.	Dziewczynka	bardzo	płakała.	Zaprzyjaźnione	zwierzęta	zaglądały	przez	okienko	małej	chatki,	ale	
nie	mogły	znieść	widoku	smutnej	 i	załzawionej	 twarzyczki	Helenki.	Stary	 jeleń,	mieszkający	w	pobliskim	 lesie,	powiedział	do	swoich	
towarzyszy:
–		 Słyszałem	od	swojego	dziadka,	że	jest	coś,	co	mogłoby	uzdrowić	babcię.
–		 Co	to	takiego?	Co	to	takiego?	–	wołały	chórem	zwierzęta.
–		 Dziadek	mój,	który	był	bardzo	mądrym	jeleniem,	opowiadał	o	złotym	orzechu,	mającym	podobno	czarodziejską	moc.
–		 I	co?	I	co	było	dalej?	–	wtórowali	zaciekawieni	słuchacze.
–		 Hm…	hm…	–	dało	się	nagle	usłyszeć.
–		 Gdzie	Helenka	znajdzie	taki	orzech?...	–	odparł	czarno-biały	króliczek.
–		Podobno	–	kontynuował	swoją	opowieść	sędziwy	jeleń	–	w	bardzo	odległej,	magicznej	krainie,	wśród	drzew	o	srebrzysto-złotych	koro-
nach,	gór	odbijających	się	w	tafli	złocistego	potoku,	którego	wodospady	tryskają	tęczową	bryzą,	rośnie	drzewo	orzechowe.	Ale	tylko	jeden	
z	miliona	orzechów	rosnących	na	tym	drzewie	ma	magiczną	moc.
–		 Ale	który?	–	zasmuciły	się	sarenki.
–		Tego	właśnie	nikt	nie	wie	–	odparł	jeleń.	–	Dotrzeć	tam	można	tylko	podczas	pełni	księżyca.	Ale	droga	nie	jest	prosta.	To	labirynt	pełen	
czyhających	niebezpieczeństw.	 Jak	mówił	dziadek,	za	sosnowym	lasem	znajduje	się	grota.	Gdy	blask	księżyca	rumianego	jak	bułeczka	
oświetli	skałę,	gwieździsty	dywan	wskaże	drogę.
–		 Musimy	opowiedzieć	tę	historię	Helence!	–	wszyscy	zgodnie	oznajmili.
–		 Tylko	jak?	Tylko	jak?	Przecież	ona	nas	nie	zrozumie!
–		 Ale	Precel	was	zrozumie,	a	o	resztę	się	nie	martwcie	–	odparł	mądry	jeleń.
Zwierzęta	czym	prędzej	pobiegły	do	chatki.
–		 Gdzie	jest	Precel?	Gdzie	jest	Precel?	–	wołały	jedno	przez	drugie.
–		 Hau!	Hau!	Hau!	Tutaj	jestem!	Co	się	stało?	–	zapytał	pies.
Leśni	przyjaciele	opowiedzieli	mu	ze	szczegółami	całą	historię,	którą	usłyszeli	od	jelenia.
–		 Ale	jak	przekażę	ją	swojej	pani?	–	zasmucił	się	Precel.	–	Musi	być	jakiś	sposób!
Wieczorem,	jak	co	dzień,	Helenka	przyniosła	swojemu	ukochanemu	towarzyszowi	miskę	ciepłej	i	pysznej	karmy.	Opowiadając	o	babuni,	
która	stawała	się	coraz	słabsza,	uroniła	łzę,	a	ta	spadła	jak	wielka	kropla	wody	na	nos	Precla.	Pies	przytulił	się	do	swojej	pani	i...	co	to?	
Co	się	dzieje?	Zaczął	mówić	ludzkim	głosem.	Przekazał	jej	dokładnie	wszystko	to,	co	usłyszał	od	leśnych	zwierzątek.	Dziewczynka,	choć	
zdawała	sobie	sprawę	z	niebezpieczeństw,	aż	podskoczyła	z	radości.
–			Jutro	jest	pełnia,	jeżeli	jest	szansa	na	uleczenie	kochanej	babuleńki,	pójdę	tam	–	powiedziała	do	psa.
–		 Ja	też!	Ja	tee..!	Hau!	Hau!	–	merdał	ogonem	Precel.
Gdy	usiadł	przed	drzwiami,	wśród	drzew	sosnowego	lasu	zobaczył	starego	jelenia.
–		 Już	wiem,	kto	sprawił,	że	moja	pani	mnie	zrozumiała	–	zaskamlał	cichutko	i	zasnął.
Następnego	dnia,	gdy	zbliżał	się	wieczór,	Helenka	ucałowała	babuleńkę	i	wraz	ze	swoim	kochanym	towarzyszem	szła	przez	las	w	kierunku	
starej	groty.
–	Szybciej!	Szybciej!	–	popędzała	Precla.
Gdy	znaleźli	się	na	miejscu,	a	blask	księżyca	oświetlił	skałę,	ich	oczom	ukazała	się	gwieździsta	droga.	Gdy	już	mieli	postawić	krok,	usłyszeli	
dziwne	wołanie:
–		Precel!	Precel!	Musicie	wrócić	przed	wschodem	słońca,	ponieważ	w	pierwszych	promieniach	słońca	droga	zniknie	–	wołał	zdyszany	
zajączek.
Wchodząc	na	drogę,	poczuli,	jakby	czarodziejski,	gwieździsty	dywan	unosił	ich	wysoko	do	gwiazd.	Byli	trochę	przerażeni,	aż	nagle	zoba-
czyli	wielką,	lśniącą	jak	tafla	strumyka,	płynącego	obok	ich	chatki,	bramę,	przy	której	siedziały	dwa	złote	lwy	ze	srebrnymi	skrzydłami,	
które	powiedziały:
–		 Jeżeli	podzielisz	się	czymś	z	nami,	to	otworzymy	tę	wielką	bramę.
–		Ale	co	ja	wam	mogę	dać?	–	zmartwiła	się	Helenka	i	w	tej	samej	chwili	sięgnęła	do	kieszeni	niebieskiej	sukienki.	Wyciągnęła	malinowe	
ciasteczka,	które	zawsze	na	drogę	dawała	jej	kochana	babuleńka	i	podała	je	lwom.
Nagle	brama	się	otworzyła	i	razem	z	Preclem	ujrzeli	mnóstwo	korytarzy,	chodników,	ścieżek,	dróżek.	To	przecież	labirynt.
–		 Którą	drogę	wybrać?	Dokąd	pójść?	–	pytania	kłębiły	się	w	głowie	Helenki.
Nagle	usłyszała,	zdawać	by	się	mogło	znajomy,	głos:	Kieruj się głosem serca, drogie dziecko.	Tak	mawiała	jej	babcia.	Dziewczynka	zamknęła	
na	chwilę	oczy	i	zawołała	do	psa:	–	Chodź,	Preclu!	–	i	ruszyli	przed	siebie.
Nie	wiedzieli,	gdzie	są	i	dokąd	idą.	Labirynt	korytarzy	nie	miał	końca.	Nagle	nad	ich	głowami	rozbłysły	błyskawice,	grzmoty	i	padał	ulewny	
deszcz.	Helenka	przecierała	oczy,	ale	nic	nie	mogła	zobaczyć.	I	Precla	nigdzie	nie	było.
–		 Co	ja	teraz	zrobię?	–	myślała,	ale	w	głowie	miała	tylko	obraz	babci.	Nagle	usłyszała	trzepot	skrzydeł.
–		 Co	to?	–	zawołała.
Przemoczony	Precel	siedział	na	grzbiecie	jednego	z	lwów.	I	zaraz	znalazł	się	u	stóp	swojej	pani.	Dziewczynka	pogłaskała	lwa	i	przytuliła,	
a	ten	zaraz	odleciał.
Gdy	weszli	na	kolejną	ścieżkę,	znowu	czekała	ich	niespodzianka.	Wiatr	hulał	i	targał	włosy.	Śnieżyca	zimnem	smagała	po	twarzy.	Nagle	
w	oddali	Helenka	zobaczyła	światełko.	Ostatkiem	sił	wydostali	się	z	labiryntu.	Oniemieli.	Nigdy	nie	widzieli	tak	pięknej	krainy.	Wszystko	
było	takie,	jak	opowiedział	stary	jeleń.	Helenka	podbiegła	do	strumyka	i	napiła	się	wody.	Poczuła,	jak	jej	wszystkie	siły	powracają.	Jakby	
nie	zaznała	trudów	podróży.	Zachwycała	się	pięknymi	widokami.	W	oddali	zauważyła	piękne,	rozłożyste	drzewo.	Podbiegła	tam	czym	
prędzej.	To	był	orzech.
–		 Ile	on	ma	orzechów?	–	zawołała	i	chwyciła	się	za	głowę.
–			Jak	odnajdę	ten	właściwy?	–	zasmuciła	się.	–	Przecież	tylko	jeden	ma	magiczną	moc.	Zasmucona	siadła	pod	drzewem.	Precel	podsku-
bywał	ją	za	sukienkę:
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–		 Prędzej,	prędzej!	–	myślał,	bo	wiedział,	że	nie	mają	już	za	wiele	czasu	na	powrót.	–	Znów	przez	ten	labirynt	–	zawarczał.	Br…
–		 Czy	to	ten?	Czy	tamten?
I	znów	pojawił	się	tajemniczy	głos:	Kieruj się głosem serca, drogie dziecko.	Nagle	nad	jednym	z	orzechów	zatrzymał	się	w	locie	biały	gołą-
bek.	Dziewczynka	rozpoznała	w	nim	ptaszka,	któremu	kiedyś	wyleczyła	skrzydełko.
–		 Tak,	to	ten!
Zerwała	orzech	i	schowała	głęboko	do	kieszeni	sukienki.
Gdy	stanęli	przed	wejściem	do	labiryntu,	znowu	usłyszeli	trzepot	skrzydeł.	Lew	zawołał	ludzkim	głosem:
–		 Siadajcie	na	mój	grzbiet!
I	radośnie	zatrzepotał	srebrnymi	skrzydłami.	Uradowani	wskoczyli	szybko.	Lecieli	wysoko,	z	dala	od	niebezpieczeństw	i	trudów	labiryntu.	
Przy	wejściu	na	gwieździstą	drogę,	rozstali	się	z	lwem.	Przerażeni	widzieli	już	w	oddali,	że	budzą	się	pierwsze	promyki	słońca.	Biegli	ile	sił	
w	nogach.	Nie	wiedzieli	kiedy	i	jak	znaleźli	się	na	znajomej	skale,	pośród	leśnych	przyjaciół	czekających	na	nich	z	niecierpliwością.
Pobiegli	do	chatki.	Dziewczynka	stanęła	nad	łóżkiem	babuni	i	wyciągnęła	z	kieszeni	piękny,	złoty	orzech.	Trzymała	go	na	dłoni,	a	blask	
bijący	od	niego	rozświetlił	całą	izbę.	Helenka	zauważyła,	że	skorupka	się	otworzyła.	A	w	środku	znajdował	się	magiczny,	uzdrawiający	
eliksir.	Podała	go	babuleńce,	a	ta	natychmiast	powróciła	do	zdrowia.	Była	radosna	i	rozpromieniona.	Łzom	szczęścia	nie	było	końca.	He-
lenka	dziękowała	czworonożnym	przyjaciołom	za	pomoc.
A	stary	jeleń	odparł	ludzkim	głosem:
–		 Masz	dobre	i	szlachetne	serce.	Nigdy	nie	zostawiłaś	nas	w	potrzebie.
I	znowu	usłyszała	znajomy	głos:	Kieruj się głosem serca, drogie dziecko.
–		 Babciu,	czy	ty	coś	mówiłaś?
–		 Nie!	Nic,	drogie	dziecko.

• • •
Izabela	Mrugała	•	II	miejsce,	klasy	IV-VI
Czechowice-Dziedzice

•Zakichane miasto •
Dawno,	dawno	temu,	ale	wcale	nie	dawniej	niż	kilka	lat	temu	i	nie	za	górami,	za	lasami,	ale	gdzieś	tu	całkiem	blisko	było	sobie	miastecz-
ko.	Miasteczko	nie	było	ani	duże,	ani	małe,	ani	 ładne,	ani	brzydkie,	było	za	to	szare	 i	 tak	też	nazywali	 je	mieszkańcy.	W	samym	środ-
ku	Szarego	stała	fabryka	–	miejsce	pracy	wielu	mieszkańców.	Fabryka	była	ogromna	i	miała	siedem	wielkich	kominów,	które	wznosiły	
się	nad	miastem	niby	żarłoczne	głowy	smoka.	Z	kominów	zawsze	unosił	się	dym,	który	owijał	się	jak	Bazyliszek	wokół	domów,	drzew		
i	placów	zabaw.	W	miasteczku,	choć	nie	mieszkał	żaden	smok,	panoszył	się	smog.
W	zupełnie	innym	miejscu,	w	zupełnie	zwykłym	miasteczku	niedaleko	Szarego	mieszkał	zwykły	nastolatek,	który	zawsze	był	zakatarzony.	
Chłopak	nazywał	się	Gabryś	i	miał	alergię	na	smutnych	ludzi,	gdyż	zawsze,	kiedy	spotykał	kogoś	smutnego,	zaczynał	kichać.	Nie	pomagały	
żadne	lekarstwa	–	wszak	świat	jest	pełen	smutnych	ludzi,	toteż	Gabryś	męczył	się	ogromnie.	Na	szczęście	wszystko	wkrótce	miało	się	
zmienić…
Pewnego	dnia	ojciec	Gabrysia	wrócił	do	domu	i	powiedział:
–	Za	dwa	dni	przeprowadzamy	się	do	Szarego.	Dostałem	tam	pracę	w	fabryce,	więc	jutro	zaczynamy	wielkie	pakowanie.	I	na	dodatek	dla		
ciebie,	moja	żono,	znajdzie	się	miejsce	w	fabryce	przy	pakowaniu	paczek.	Czy	to	nie	dobre	wieści?

Wszyscy	zaczęli	radośnie	wiwatować,	bo	pomyśleli,	że	oto	zaczyna	się	nowe	życie	dla	całej	rodziny.	Gabryś	pomyślał,	że	na	pewno	będą	
tam	szczęśliwi,	bo	rodzice	dostali	dobrą	pracę	i	bieda	im	nie	grozi.
I	 tak	 końcem	 lata	 rodzina	 przeprowadziła	 się	 do	 nowego	 miasta.	 Niestety,	 wkrótce	 ich	 nadzieje	 prysły	 jak	 bańka	 mydlana.	 Praca		
w	fabryce	była	bardzo	ciężka,	ale	dobrze	płatna,	więc	rodzice	pracowali	długie	godziny	i	mieli	coraz	mniej	czasu	dla	dzieci,	które	stawały	
się	coraz	smutniejsze	i	smutniejsze.	Gabryś	nie	mógł	się	pogodzić	z	tym,	że	w	Szarym	mieszkali	tylko	smutni	ludzie…
Pewnego	dnia	wracał	do	domu	ze	szkoły	drogą	obok	fabryki,	bo	myślał,	że	może	gdzieś	zobaczy	rodziców	i	zamieni	z	nimi	kilka	słów.	Idąc	
wzdłuż	fabrycznego	płotu,	zauważył	dym,	który	unosił	się	z	kominów	fabryki.	Chłopiec	nie	wiedział,	że	był	to	dym	magiczny,	ponieważ	
produkowano	tam	magiczne	przedmioty,	np.	gwoździe,	które	same	się	przybijały	w	wyznaczone	miejsce,	kredę	samodzielnie	piszącą	po	
tablicy.	Musicie	wiedzieć,	że	alergia	Gabrysia	przybrała	na	sile,	gdy	widział	tak	wielu	smutnych	ludzi,	więc	chłopiec	kichał	coraz	częściej.	
I	kiedy	tak	wędrował	wokół	fabryki,	poczuł	na	twarzy	ciepły,	ożywczy	wiatr.	Pod	wpływem	drobinek	magii	unoszącej	się	w	powietrzu	
zmieniła	się	pogoda.	Zza	chmur	powoli	wyjrzało	słońce	i	zaczęło	ogrzewać	smutne	miasteczko.	Biedny	Gabryś	znów	zaczął	kichać.	Ludzie,	
których	mijał,	nieśmiało	uśmiechali	się	na	widok	kichającego	chłopca.	Na	kogo	chłopak	kichnął	raz,	ten	przestawał	być	smutny,	a	na	kogo	
kichnął	dwa	razy,	ten	czuł	się	szczęśliwy.	To bardzo dziwne	–	myślał	Gabryś	–	sam nie jestem szczęśliwy, kicham przeokropnie, a zarażam 
szczęściem…
Rodzina	Gabrysia	mieszkała	blisko	fabryki	i	chłopak	codziennie	idąc	ze	szkoły,	mijał	mnóstwo	osób,	często	też	pozdrawiał	sąsiadkę,	która	
ze	swoją	córeczką	szła	na	plac	zabaw.	Gabryś	szybko	zaprzyjaźnił	się	z	sąsiadami	–	jak	tu	nie	lubić	kogoś,	kto	przynosi	szczęście,	nawet	
jeśli	to	szczęście	jest	nieco	mokre…	Ale	wiosną	chłopak	zauważył,	że	sąsiadka	coraz	rzadziej	wychodzi	z	domu.	Pomyślał,	że	coś	musiało	
się	stać.	Tata,	który	wieczorem	wrócił	z	pracy,	powiedział	mu,	że	mała	Marysia	zachorowała	i	z	dnia	na	dzień	jest	coraz	słabsza	i	gorzej	się	
czuje.	Lekarze	nie	potrafili	zaradzić	chorobie,	a	mała	była	bardzo	wycieńczona	nieznaną	chorobą.
Pewnego	razu,	kiedy	nastolatek	wracał	ze	szkoły,	usłyszał	płacz	sąsiadki,	mamy	Marysi.	Jak	każda	mama	bała	się	o	zdrowie	swojego	dzie-
cka,	a	teraz	wiedziała,	że	jeśli	lekarze	czegoś	nie	wymyślą,	mała	po	prostu	umrze.	Takiego	smutku	i	takiej	rozpaczy	Gabryś	nie	widział	
jeszcze	nigdy.	Przejęty	współczuciem	chłopiec	zaczął	kichać	i	kichać	–	najpierw	kichnął	na	domy,	a	one	zrobiły	się	tęczowe,	potem	kichnął	
na	chmury,	a	te	rozpierzchły	się	na	boki,	wreszcie	obrócił	się	i	zaczął	kichać	na	dym	z	kominów	fabryki,	aż	ten	znikł.	Ponieważ	kichał	
bardzo	głośno,	sam	dyrektor	fabryki	wyjrzał	z	okna,	aby	zobaczyć,	co	się	dzieje	i	zachwycił	go	bardzo	widok	Szarego,	które	przestało	być	
Szare,	a	stało	się	Tęczowe.	Kiedy	tak	oglądał	tęczowe	uliczki	wokół	swojej	fabryczki,	wpadł	mu	do	głowy	pomysł,	aby	zainstalować	(i	to	
natychmiast!)	na	kominach	filtry,	żeby	Szare	na	zawsze	pozostało	Tęczowe.	A	kiedy	znikł	smog,	Marysia	podniosła	się	z	łóżka	i	zapytała	
mamę,	czy	mogłyby	iść	pobawić	się	na	placu	zabaw.
Nastała	radość	w	całym	miasteczku,	bo	znikł	groźny	smog.	Wyzdrowiała	Marysia,	a	także	inni	mieszkańcy	i	wreszcie	wszyscy	poczuli	się	
po	prostu	szczęśliwi.	Zwykle	w	baśniach	bohater	w	nagrodę	za	zasługi	dostaje	pół	królestwa	i	rękę	księżniczki,	ale	w	dzisiejszych	czasach	
trudno	o	królestwo,	nawet	całkiem	małe,	zatem	i	księżniczki	oraz	królewny	trudno	odnaleźć.	Jednakże	Gabryś	dostał	coś	znacznie	cen-
niejszego.	Wszyscy	mieszkańcy	w	Tęczowym	byli	szczęśliwi	i	zdrowi,	chłopiec	pozbył	się	alergii	i	przestał	kichać,	a	Tęczowe	już	zawsze	
pozostało	Tęczowe.	A	potem?	A	potem	żyli	długo,	szczęśliwie	i	bez…	kataru.

• • •
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Sebastian	Barys	•	III	miejsce,	klasy	IV-VI
Żabnica

•  Złoty, srebrny i czerwony rycerz •
Dawno,	dawno	temu,	w	bliżej	nieokreślonym	czasie	i	miejscu	żyli	trzej	rycerze.	Byli	wiernymi	przyjaciółmi	i	nierozłącznie	przemierzali	
świat	w	poszukiwaniu	przygód.
Pewnego	dnia	zawędrowali	na	skraj	lasu,	gdzie	znajdowała	się	osada.	Gdy	do	niej	przybyli,	zauważyli,	że	zamieszkują	ją	smutni	ludzie.		
W	karczmie,	gdzie	jedli	obiad,	dowiedzieli	się	o	przyczynie	smutku	mieszkańców.	Był	nim	grasujący	w	pobliskim	lesie	obrzydliwie	śmier-
dzący	smok.	Trzej	rycerze	–	złoty,	srebrny	i	czerwony	–	mieli	szlachetne	serca,	postanowili	więc	pomóc	mieszkańcom	wioski.	Nazajutrz	
wczesnym	rankiem	wyruszyli	szukać	smoka.	Po	dwóch	godzinach	natrafili	na	jego	trop.	Okazało	się,	że	smok	zamieszkuje	ogromną	stertę	
śmieci	pod	lasem.	Rycerze	zaczaili	się	w	krzakach.	Obserwowali	smoka,	by	znaleźć	sposób,	w	jaki	mogą	się	go	pozbyć.	Jednak	po	pewnym	
czasie	okazało	się,	że	wcale	nie	jest	on	groźny.	Wręcz	przeciwnie!	Smok	dbał	o	okolicę,	a	góra	śmieci	powiększała	się,	gdy	wracał	z	lasu		
z	tobołkiem	pełnym	odpadków.	Złoty	rycerz	zdobył	się	na	odwagę	i	poszedł	porozmawiać	ze	smokiem,	aby	wyjaśnić	sytuację.	Okazało	się,	
że	smok	sprząta	las,	zaśmiecony	przez	mieszkańców	wioski.	Zebrane	śmieci	znosi	na	stertę,	na	której	mieszka	i	stąd	jego	brzydki	zapach.	
Rycerze	byli	bardzo	zdziwieni	i	postanowili	opowiedzieć	o	tym	mieszkańcom.	Wrócili	do	wioski	wraz	ze	smokiem	i	wyjaśnili	nieporozu-
mienie.	Ludzie	zrozumieli,	że	ich	postępowanie	jest	złe	i	że	to	oni	spowodowali	przybycie	smoka.	Postanowili	wraz	ze	smokiem	i	rycerza-
mi	posprzątać	las.	Przysięgli	również,	że	więcej	nie	będą	śmiecić.
Po	paru	dniach	las	stał	się	pięknym	miejscem	pełnym	kwiatów	i	zwierząt,	które	chciało	się	odwiedzać.	Smok	spełnił	swoją	misję	i	opuścił	
osadę.	Mieszkańcy	na	jego	cześć	wybudowali	piękny	pomnik.	Rycerze	zaś	wyruszyli	na	poszukiwanie	kolejnych	przygód.

• • •
Amelia	Stec	•	III	miejsce,	klasy	IV-VI
Godziszka

• Bajka o dobrym drwalu i rodzinie wiewióreczek •
Dawno,	 dawno	 temu,	 za	 górami,	 za	 lasami,	w	maleńkiej	 chatce	 na	 polanie,	 pośród	wysokich	 sosen	 i	 świerków	mieszkał	 sobie	 drwal	
Krzysiu	wraz	ze	swoją	wesołą	rodzinką.	Drwal	był	bardzo	pracowitym	i	dobrym	człowiekiem.	 	Dbał	o	swoją	rodzinę	 i	chętnie	poma-
gał	innym.	Krzysiu	miał	bardzo	dobrą	i	zaradną	żonę,	Zosię	oraz	dwoje	dzieci	–	córeczkę	Amelkę	i	syna	Mateusza.	Wszyscy	bardzo	się	
kochali.	Byli	dla	siebie	i	dla	innych	bardzo	życzliwi	i	pomocni.	Kiedy	widzieli,	że	ktoś	jest	w	potrzebie	–	zawsze	chętnie	służyli	pomocą		
i	radą.	Krzysiu	był	drwalem	i	codziennie	bardzo	ciężko	pracował	w	lesie,	aby	zapewnić	swojej	rodzinie	wszystko,	czego	potrzebowali.
Pewnego	dnia	dostał	nakaz	wycięcia	wielkiego	drzewa,	które	stało	obok	drogi	prowadzącej	do	sąsiedniej	miejscowości	i	zagrażało	prze-
wróceniem	się.	Jak	co	dzień	Krzysiu	zabrał	swoje	narzędzia,	jedzenie,	pożegnał	się	ze	swoją	rodziną	i	wyruszył	do	pracy.	Idąc,	rozmyślał		
o	tym,	jak	sobie	sam	poradzi	z	tak	ogromnym	drzewem.	Kiedy	doszedł	na	miejsce,	zobaczył,	że	drzewo	rzeczywiście		jest	wielkim	zagroże-
niem	dla	ludzi	i	zwierząt.	Od	razu	zabrał	się	do	pracy.	Wyciągnął	swoje	narzędzia	i	zaczął	podcinać	pień	wielkiego	drzewa.	Nagle	zobaczył,	
że	po	pniu	nerwowo	biega	w	górę	i	w	dół	ruda	wiewióreczka.	Nie	wiedział,	co	się	dzieje	i	dlaczego	biedne	zwierzątko	tak	się	denerwuje.
Ruda	wiewióreczka	w	pniu	wielkiego	drzewa	zrobiła	dla	swojej	rodzinki	mieszkanie	na	zimę.	
Miała	tam	swoje	dzieci	–		cztery	małe,	rude,	rozbrykane	wiewióreczki	i	całą	spiżarnię	zapasów	na	zimę.	Drwal,	niestety,	nie	wiedział	o	tym	
i	kiedy	udało	mu	się	podciąć	pień	wielkiego	drzewa,		a	drzewo	przewróciło	się	na	ziemię,	zobaczył	niewielką	dziuplę.	Obok	niej	wiewió-
reczkę,	która	biegając	nerwowo	po	pniu	drzewa,	szukała	swoich	dzieci.
–	 Co	się	stało,	wiewióreczko?		–		zapytał	drwal.
–	 Pomóż	mi,	pomóż!	–	wołała	zrozpaczona	wiewióreczka.	–	Moje	dzieci	wypadły	z	dziupli,	kiedy	drzewo	się	przewróciło	i	nie	potrafię	ich	
odnaleźć.	Boję	się,	że	stało	im	się	coś	złego	–	są	jeszcze	takie	malutkie.

–	 Nie	martw	się!	–	odparł	drwal.	–	Zaraz	pomogę	ci	szukać	twoich	dzieci.	Nie	wiedziałem,	że	w	tym	drzewie	ktoś	mieszka.
Drwal	bardzo	się	zasmucił.	Zadzwonił	do	swojej	żony,	aby	ta	wraz	z	dziećmi	przyszła	mu	pomóc	szukać	zaginionych	małych	wiewióre-
czek.	Kiedy	wszyscy	byli	już	razem,	ruszyli	na	pomoc	wiewiórkom.	Długo	szukali,	bo	uderzenie	drzewa	było	bardzo	mocne	i	wiewióreczki	
mogły	wypaść	daleko	od	pnia.	Jakże	się	ucieszyli,	kiedy	udało	im	się	znaleźć	wszystkie	czworo	dzieci	rudej	wiewióreczki.	Radości	nie	było	
końca.
–	 Mamy	je!	–	zawołali	Amelka	i	Mateusz.	–	Są	całe	i	zdrowe,	ale	bardzo	przestraszone.
–	 Nie	martw	się,	wiewióreczko,	wszyscy	poszukamy	dla	was	nowego	przytulnego	domku	i	zadbamy	o	to,	abyście	miały	co	jeść	–	powie-
dział	drwal.

–	 Bardzo	dziękuję	za	waszą	pomoc.	Bez	was	bym	sobie	nie	poradziła.	Jesteście	wspaniali!	–	powiedziała	wiewióreczka.	
Drwal	wraz	ze	swoja	rodziną	znaleźli	nowe	mieszkanie	dla	wiewióreczek.	Nazajutrz	przynieśli	im	zapasy	i	smakołyki	na	zimę.	A	kiedy	
łąki	i	las		przykrył	biały	puch	i	zrobiło	się	zimno	i	mroźno,	cała	rodzina	drwala	codziennie	przynosiła	wiewióreczkom	po	kilka	orzeszków		
i	innych	smakołyków.	Wszyscy	bardzo	się	cieszyli,	że	udało	im	się	uratować	całą	rodzinę	rudych	wiewióreczek	i	na	długie	lata	zostali	przy-
jaciółmi.	Tak	dzięki	drwalowi	i	jego	rodzinie	rodzi	się	i	rozwija	na	świecie	życzliwość.

• • •
Anna	Głaz	•	III	miejsce,	klasy	IV-VI
Zebrzydowice

•  Żabia prośba • 
Dawno,	dawno	temu,	na	skraju	lasu,	w	ubogiej	chatce	mieszkała	wdowa	z	trzema	córkami:	Joanną,	Anną	i	Zuzanną.	Były	one	tak	biedne,	że	
nie	starczało	im	nawet	na	kromkę	chleba.	Żywiły	się	tym,	co	dawał	im	las:	malinami,	poziomkami,	jagodami	i	grzybami.
Pewnego	słonecznego	dnia	najstarsza	z	córek	Joanna	poszła	do	lasu	nazbierać	trochę	malin.	Kiedy	wędrowała	leśną	ścieżką,	nagle	drogę	
zastąpiła	 jej	żaba.	Przybyła	nie	wiadomo	skąd.	Dziewczyna	zatrzymała	się	i	przyjrzała	zwierzęciu.	Ku	jej	zdziwieniu	żaba	przemówiła	
ludzkim	głosem	i	powiedziała:
–	Proszę,	pocałuj	mnie,	a	zamienię	się	w	pięknego	księcia,	obsypię	cię	złotem	i	zostaniesz	moją	żoną	i	królową.
Joanna	z	początku	nie	potrafiła	wydusić	z	siebie	ani	słowa,	ale	w	końcu	powiedziała:
–	Ty,	taka	wstrętna	żaba,	miałabyś	się	zamienić	w	księcia?!	Akurat!	Nigdy	nie	pocałowałabym	takiej	brzydkiej	ropuchy!
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Powiedziawszy	te	słowa,	odtrąciła	żabę	nogą	i	pobiegła	w	stronę	domu.
Kiedy	Joanna	wróciła	do	chaty,	 jej	dwie	siostry	i	matka	dziwiły	się,	dlaczego	nie	przyniosła	malin.	Dziewczyna	nie	chciała	powiedzieć	
prawdy	i	tłumaczyła	się	tym,	że	oczarował	ją	śpiew	ptaków	i	zupełnie	zapomniała	o	owocach.	Jeszcze	tego	samego	dnia	Anna	wyruszyła	
do	lasu,	żeby	nazbierać	trochę	grzybów	na	kolację.	Kiedy	szła	leśną	ścieżką,	ta	sama	żaba	zastąpiła	jej	drogę	i	powtórzyła	swoją	prośbę.	
Dziewczyna	chwilę	rozważała	tę	kuszącą	obietnicę	żaby,	a	nawet	już	się	nachyliła,	aby	ją	pocałować,	lecz	nagle,	przyjrzawszy	się	baczniej,	
odskoczyła	i	powiedziała:
–	Przenigdy	nie	mogłabym	pocałować	czegoś	tak	obrzydliwego!
Anna	odwróciła	się	i	pobiegła	w	stronę	domu.	Kiedy	weszła	do	chaty,	nie	powiedziała	nikomu	o	całym	zdarzeniu.	Mówiła,	że	kiedy	szła	
leśną	ścieżką,	zobaczyła	małe	zajączki	figlujące	na	leśnej	polanie	i	nawet	nie	zorientowała	się,	kiedy	zapadł	zmrok.	Matka	westchnęła		
i	powiedziała:
–	No	cóż,	jest	już	późno,	dzisiaj	pójdziemy	spać	bez	kolacji.
Następnego	dnia	rano	kobieta	wysłała	do	lasu	swoją	najmłodszą	córkę	–	Zuzannę.	Kiedy	dziewczyna	przemierzała	las,	drogę	zastąpiła	jej	
żaba	i	powiedziała:
–	Proszę,	pocałuj	mnie,	a	zamienię	się	w	pięknego	księcia,	obsypię	cię	złotem	i	zostaniesz	moją	żoną	oraz	królową.
Zuzanna	figlarnie	popatrzyła	na	żabę	i	powiedziała:
–	Żabko,	nawet	gdybyś	się	nie	zamieniła	w	księcia,	to	ja	bym	i	tak	nie	żałowała,	że	cię	pocałowałam,	bo	uwielbiam	wszystkie	zwierzęta.
I	z	uśmiechem	na	ustach	Zuzanna	pocałowała	żabę.	Wówczas	wydarzyło	się	coś	niezwykłego:	zagrzmiało,	błysnęło	i	oczom	zdumionej	
dziewczyny	ukazał	się	piękny	książę.	Zuzanna	aż	zaniemówiła.	Książę	ukłonił	się	głęboko,	z	wdzięcznością	spojrzał	na	swoją	wybawiciel-
kę	i	powiedział:
–	O	piękna	Zuzanno,	zdjęłaś	ze	mnie	czar,	który	rzucił	na	mnie	zły	czarnoksiężnik,	mszcząc	się	za	to,	że	nie	chciałem	poślubić	jego	złej		
i	kapryśnej	córki.	Dziś	twoja	dobroć	zwyciężyła	złe	moce.	Czy	zechcesz	mnie	poślubić?
Zuzanna	z	radością	przyjęła	oświadczyny	księcia	i	odtąd	żyli	ze	sobą	długo	i	szczęśliwie.
A	jednak	wygląd	nie	decyduje	o	tym,	czy	ktoś	jest	naprawdę	dobry.

• • •
Julia	Spietz	•	III	miejsce,	klasy	IV-VI
Łodygowice

• Julka i Kapturek – historia niekoniecznie prawdziwa •
Za	górami	Beskidu,	za	lasami	porastającymi	Magurkę,	dawno,	a	może	wcale	nie	tak	dawno	temu,	żyła	sobie	wesoła	dziewczyna...	Skąd	
wiem,	że	była	wesoła?	To	proste	–	tą	dziewczyną	byłam,	a	właściwie	–	jestem	ja,	Julka.	Mam	11	lat	i	lekko	zadarty	nos	z	mnóstwem	piegów,	
których	nienawidzę	prawie	najbardziej	na	świecie.	Prawie,	bo	jeszcze	bardziej	nie	lubię	się	męczyć	–	dlatego	w	szkole	i	w	domu	nazywają	
mnie	„Julka	Wygodnicka”.	Dziś	do	szkoły	(która	mieści	się	100	metrów	od	mojego	domu)	odwiózł	mnie	wyjątkowo	tato.	Byliśmy	mocno	
spóźnieni,	więc	zamiast	na	parking,	tatuś	podrzucił	mnie	prosto	pod	drzwi	wejściowe	prowadzące	do	budynku	od	strony	szatni.	Pozosta-
ło	mi	przejść	piechotą	kilka	kroków	i	już	byłabym	w	szkole.	Byłabym...,	no	właśnie...	Ale	wszystko	po	kolei.	Wróćmy	do	chwili,	gdy	samo-
chód	 tatusia	 z	piskiem	opon	zatrzymał	 się	przed	chodnikiem	prowadzącym	do	szkolnej	 szatni.	 –	Dzięki,	pa!	 –	 cmoknęłam	go	szybko		
w	łysinkę	i	wypadłam	jak	burza	z	auta.	–	Julciu,	zapomniałaś	zabrać	telefon!	–	Tatuś	już	mnie	dogonił	i	wręczył	moją	dumę	–	najnowszego	
smartfona	w	cekinowym	etui.	–	Ale	jestem	spóźniona	–	chwyciłam	telefon	i	pobiegłam	przed	siebie	–	do	zobaczenia	po	szkole!	Już	miałam	
wejść	do	środka,	gdy	nagle	coś	przykuło	moją	uwagę.	Tym	czymś	była	stara,	dziwna,	porośnięta	bluszczem	furtka,	której	nigdy	wcześniej	
tu	nie	było.	A	ponieważ	ciekawość	była	drugą	z	moich	ważnych	cech,	pomyślałam:	Tylko zerknę, co jest w środku	 i	nacisnęłam	klamkę.	
Rozległ	się	zgrzyt,	później	trzask	i	stare	drzwi	otworzyły	się	na	całą	szerokość,	zapraszając	mnie	do	środka.	Gdy	przez	nie	przeszłam,	
oślepił	mnie	jaskrawożółty	błysk.	Już	nabierałam	w	płuca	powietrza,	by	się	wydrzeć	na	całe	gardło	i	wołać	o	pomoc,	gdy	wszystko	się	
uspokoiło.	Poczułam	lekki	podmuch	wiatru	i	wilgotne	pachnące	lasem	powietrze.	Ostrożnie	rozejrzałam	się	wokoło.	Faktycznie	byłam		
w	lesie!	Ale	skąd	las	w	samym	środku	miasta,	przed	budynkiem	mojej	szkoły?	Nie	zastanawiałam	się	jednak	zbyt	długo,	bo	moje	stopy	
zasygnalizowały	kolejny	problem	–	wodę!	Spojrzałam	w	dół	i	moim	oczom	ukazał	się	straszny	widok!	Moje	ukochane	i	całkiem	nowe,	
skórkowe	botki	zanurzone	były	w	jakiejś	obrzydliwej,	zielonej	mazi!!!	–	A	niech	to	kurczaczki	–	wystękałam,	próbując	jak	najszybciej	wy-
dostać	się	na	twardy	grunt.	–	Jeszcze	nawet	nie	pochwaliłam	się	butami	kumpelom,	a	już	są	zniszczone	i	przemoczone!	Miałam	ochotę	
jeszcze	ponarzekać,	ale	usłyszałam	dźwięk,	który	zbliżał	się	do	mnie.	Gdy	był	całkiem	blisko,	okazało	się,	że	to	piękny	głos,	który	śpiewa	
nieznaną	mi	piosenkę.	Przepadając	przez	gałęzie	i	mchy,	dotarłam	do	najbliższego	drzewa,	za	którym	się	schowałam.	Po	chwili	zobaczy-
łam	niewysoką	postać	ubraną	w	czerwony	płaszczyk	z	kapuzą,	w	podskokach	zbliżającą	się	do	mojego	drzewa	.	Pomyślałam,	że	nic	mi	nie	
grozi	i	wyszłam	z	ukrycia.	–	Aaa...	A	ty	to	kto?	–	Postać	okazała	się	być	dziewczynką	mniej	więcej	w	moim	wieku.	–	Co	robisz	w	naszym	
lesie?	I	jak	ty	wyglądasz?	Zaatakował	cię	wilk?	–	zasypywała	mnie	pytaniami.	–	Jaki	wilk?	–	odpowiedziałam	oburzona,	spoglądając	na	
swoje	superowe	jeansy	z	dziurami	na	kolanach.	„Czerwona”	(jak	ją	w	myślach	nazwałam)	nie	miała	pojęcia	o	modzie!	–	Gdzie	ja	jestem?	
Co	to	za	wygłupy,	ukryta	kamera,	czy	co?	–	Jesteś	w	królewskim	lesie,	milę	na	zachód	od	domku	mojej	babci	i	jakieś	dwie	mile	na	wschód	
od	wioski,	w	której	mieszkam	z	mamą.	A	mnie	nazywają	Czerwony	Kapturek	–	dodała	dziewczyna.	Chwila...	Las,	wilk,	babcia,	Czerwony	
Kapturek...	Szybko	zaczęłam	przypominać	sobie,	dlaczego	to	wszystko	wydaje	mi	się	znajome.	No	raczej!	Przecież	to	bajka,	którą	czytała	
mi	w	dzieciństwie	moja	własna	babcia.	Czyżby	magiczna	furtka	przeniosła	mnie	do	świata	baśni?	Musiałam	mieć	głupawą	minę,	bo	Kap-
turek	złapała	mnie	za	rękę	i	zaciągnęła	nad	potok,	który	płynął	niedaleko.	–	Siadaj	na	kamieniu,	a	ja	dam	ci	wody,	bo	wyglądasz,	jakbyś	
miała	zemdleć	–	powiedziała	i	podała	mi	wodę,	którą	zaczerpnęła	ze	strumienia.	–	No	co	ty,	mam	pić	nieprzegotowaną	wodę	z	rzeki?	–	
oburzyłam	się.	–	Jeszcze	mi	życie	miłe!	–	Nasza	woda	jest	czysta	i	zdrowa	–	Kapturek	prawie	się	na	mnie	obraziła.	Wstała	i	ruszyła	przed	
siebie.	–	Ej,	czekaj,	dokąd	idziesz?	–	szybko	podeszłam	do	niej.	–	Chyba	mnie	tu	samej	nie	zostawisz?	Muszę	szybko	wracać	do	szkoły.		
W	tym	momencie	moja	ręka	dotknęła	czegoś	twardego	w	kieszeni	kurtki.	No,	jestem	uratowana,	to	przecież	mój	telefon!	Wyjęłam	go	na-
tychmiast	i	zaczęłam	biegać	po	okolicy	w	poszukiwaniu	zasięgu.	Moja	towarzyszka	patrzyła	na	mnie	z	politowaniem.	Pewno	myślała,	że	
oszalałam,	ale	odpowiedziała:	–	Idę	do	babci.	Jeżeli	chcesz,	możesz	iść	ze	mną.	–	Czekaj,	złapię	zasięg	i	zadzwonię	po	transport.	Nie	będę	
szła	taki	kawał	na	piechotę,	szkoda	moich	nowych	butów	–	spojrzałam	na	ubłocone	botki	i	pociągnęłam	nosem.	Niestety,	mój	plan	nie	
wypalił,	bo	w	całym	lesie	nie	było	zasięgu.	Zmuszona	więc	byłam	wędrować	z	Czerwonym	Kapturkiem	do	domku	jej	babci.	Z	początku	
narzekałam,	bo	nigdy	wcześniej	nie	musiałam	tyle	chodzić,	ale	z	czasem	zapomniałam	o	zniszczonych	butach	i	ubrudzonych	spodniach.	
Rozglądałam	się	dookoła	i	zachwycałam	pięknem	starych	jodeł	i	świerków,	które	mijałyśmy	po	drodze	oraz	miękkością	mchów,	tworzą-
cych	zielone	dywany.	Zaczęłam	nawet	podśpiewywać	piosenkę	Kapturka:	Gdy słonko jasno świeci, wesoło idźmy w las! Do babci spieszą 
dzieci, co radośnie wita nas!	Fałszując	i	podskakując,	nawet	nie	zauważyłam,	kiedy	dotarłyśmy	na	miejsce.	–	Zapraszam	cię	do	środka	–	po-
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wiedział	Kapturek,	z	którym	zdążyłam	się	 już	zaprzyjaźnić.	Razem	weszłyśmy	do	chatki	 i	przywitałyśmy	się	z	babcią,	która	siedziała		
w	bujanym	fotelu	i	jakoś	dziwnie	wyglądała.	–	Babciu...	–	zaczął	Kapturek.	–	Tak?	–	Dlaczego	masz	takie	wielkie	oczy?	–	Żeby	was	lepiej	
widzieć.	–	A	dlaczego	masz	takie	wielkie	uszy?	–	Żeby	was	lepiej	słyszeć.	–	A	czemu	masz	takie	wielkie	zęby?	Babcia	oblizała	się	wielkim,	
czerwonym	jęzorem	i	już	miała	odpowiedzieć,	gdy	podskoczyłam	jak	oparzona	i	chwyciłam	Czerwoną	za	rękę,	ciągnąc	ją	w	stronę	drzwi.	
–	Ona	nas	chce	pożreć	–	przypomniała	mi	się	dalsza	część	bajki	z	dzieciństwa.	–	To	nie	babcia,	ale	wilk,	który	ją	połknął!	Ostatnie	słowa	
wykrzyczałam,	pędząc	do	najbliższego	drzewa,	na	które	zamierzałam	się	wdrapać.	Za	mną	pochlipując,	biegła	wnuczka.	–	Co	teraz	będzie	
z	babcią?	–	pytała,	gdy	wspólnie	wdrapywałyśmy	się	na	wysoką	jodłę.	–	Nie	martw	się,	przyjdzie	myśliwy,	zabije	złego	wilka,	uratuje	bab-
cię	i	wszystko	skończy	się	happy	endem	–	poczułam	się	strasznie	ważna,	bo	znałam	zakończenie	tej	historii.	–	A	teraz	bądź	cicho!	Ledwo	
skończyłam	 szeptać,	 zobaczyłyśmy	wilka	w	damskich	 ciuchach,	 który	wyszedł	 przed	 chatkę.	 Kolorowa	 chustka	 spadała	mu	na	 pysk,		
a	długa	spódnica	plątała	się	między	łapami.	Rozejrzał	się	–	pewnie	nas	szukał.	Zaczął	węszyć.	Odwrócił	łeb	w	stronę	drzewa,	na	którym	
siedziałyśmy,	popatrzył	przed	siebie	i...	I	natychmiast	wbiegł	z	powrotem	do	domku	babci.	–	Co	się	stało?	–	zastanawiałyśmy	się,	siedząc	
na	gałęziach	i	bojąc	się	zejść	na	ziemię.	Odpowiedź	na	to	pytanie	nadeszła	bardzo	szybko,	bo	już	po	kilku	minutach.	Po	tym	czasie	na	ścież-
ce	obok	chatki	pojawił	się	myśliwy,	który	tropił	ślady	wilka.	Zatrzymał	się	pod	naszym	drzewem.	–	Panie	myśliwy	–	Czerwony	Kapturek	
już	była	na	dole.	–	Niech	pan	ratuje	moją	babcię!	Podbiegła	do	zaskoczonego	myśliwego	i	opowiedziała	mu	całą	historię.	Razem	weszli	do	
chatki.	O	mnie,	siedzącej	na	szczycie	jodły,	chyba	zapomniała.	–	No	pięknie,	ale	się	wpakowałam!	–	wysapałam.	Już	miałam	zacząć	schodzić	
w	dół,	gdy	niespodziewanie	usłyszałam	głośny	dźwięk	telefonu.	–	Hura!	Mam	zasięg!	–	krzyknęłam	i	puściłam	gałązkę,	której	się	trzyma-
łam...	Jak	długo	spadałam,	nie	wiem.	Promienie	słońca	oślepiały	mnie	i	słyszałam	trzask	łamanych	gałęzi.	Igły	kłuły	mnie	w	skórę,	a	gałęzie	
szarpały	moje	markowe	ubrania.	Błysk	–	trzask	–	błysk	–	wszystko	nagle	ucichło,	zawirowało	i...	–	Wszystko	w	porządku?	–	usłyszałam.	
Otworzyłam	oczy.	Pierwszą	osobą,	którą	zobaczyłam,	była	nieznajoma	dziewczyna	w	czerwonej	bluzie	z	kapturem	nasuniętym	na	czoło.	
Pochyliła	się	nade	mną	i	pomogła	wstać	z	chodnika,	na	którym	leżałam	jak	długa.	–	Musimy	pędzić,	zaraz	dzwonek	na	lekcje!	Nie	chciała-
bym	się	spóźnić	pierwszego	dnia	w	nowej	szkole.	A	tak	w	ogóle	jestem	Anka,	ale	znajomi	mówią	na	mnie	„Czerwona”	–	dodała.	Podzięko-
wałam	i	ostrożnie	ruszyłam	w	kierunku	szatni.	Nowa	chciała	mi	pomóc	i	wziąć	mój	plecak,	ale	stwierdziłam,	że	nic	mi	nie	jest	i	mogę	sama	
dźwigać	swoje	ciężary.	Gdzie się podziała Julka Wygodnicka?	–	zastanowiłam	się	i	z	uśmiechem	popatrzyłam	na	nową.	Przypominałam	
sobie	inną	„Czerwoną”,	tę	z	baśniowego	świata.	Pomyślałam	też,	że	to	może	być	początek	niezwykłej	przyjaźni	i	kolejnej	przygody...

• • •
Zuzanna	Hejnowicz	•	wyróżnienie,	klasy	IV-VI
Bielsko-Biała

•Mój wymarzony prezent • 
Cześć,	mam	na	imię	Julka	i	mam	dziewięć	lat.	Mieszkam	przy	ulicy	Słowiańskiej	5c.	Po	drugiej	stronie	ulicy	znajduje	się	park,	w	którym	jest	
bardzo	fajnie.	Po	szkole	zawsze	tam	chodzę.	Znajduje	się	tam	plac	zabaw,	dróżki	rowerowe,	chodnik	dla	pieszych	i	tężnia	solankowa.
Jestem	w	klasie	3e	i	mam	wielu	przyjaciół.	Z	moją	najlepszą	przyjaciółką,	Zosią,	często	chodzimy	do	naszego	parku.	Nie	ma	tam	czasu	na	
nudę.	Wciąż	wymyślamy	nowe	kryjówki	i	nowe	zabawy.	Można	spędzić	tam	nawet	cały	dzień	na	świetnej	zabawie.
Pewnego	dnia	Zosia	powiedziała	mi,	że	rodzice	kupili	jej	chomika.	Z	jednej	strony	cieszyłam	się	razem	z	moją	przyjaciółką,	z	drugiej	zaś	
zrobiło	mi	się	bardzo	smutno,	bo	ja	też	chciałam	mieć	jakieś	zwierzątko.	Gdy	powiedziałam	o	tym	swoim	rodzicom,	nie	byli	zbyt	zadowo-
leni.	Powiedzieli,	że	porozmawiają	o	tym	jutro,	a	teraz	mam	pójść	spać.	Przez	całą	noc	myślałam	tylko	o	Zosi	i	jej	chomiku.
Ranek,	jak	każdy	inny,	mija	mi	na	ubieraniu	się,	myciu	zębów,	zjedzeniu	śniadania	i	wyjściu	z	domu.		Dzisiaj,	w	poniedziałek,		mam	tylko		
4	lekcje,	a	później	wracamy	razem	z	Zosią	do	domu.	Mieszkamy	obok	siebie.	Oddziela	nas	tylko	płot.
W	drodze	powrotnej	ze	szkoły	kilka	razy	dopytywałam	Zosię,	 ile	obowiązków	ma	przy	 takim	małym	zwierzaku.	O	niczym	 innym	nie	
mogłam	myśleć,	dlatego	zaraz	po	powrocie	do	domu	zaczęłam	rozmowę	z	rodzicami.	Chyba	z	godzinę	tłumaczyli	mi,	że	każde	zwierzę	
to	obowiązki	i	ogromna	odpowiedzialność.	Nie	mogłam	dłużej	tego	słuchać,	więc	przerwałam	im	i	powiedziałam,	że	chcę	mieć	małego,	
biało-czarnego	kotka.	Obiecałam,	że	będę	się	nim	opiekować,	jak	najlepiej	będę	potrafiła.	Wyznałam	rodzicom,	że	bez	kotka	będę	najsmut-
niejszą	dziewczynką	na	świecie.	Powiedziałam,	że...	że	czuję	się	samotna	i	bardzo	potrzebuję	przyjaciela!		
Zbliżały	się	moje	urodziny,	a	rodzice	nie	mieli	jeszcze	prezentu...
Wtorek,	dzień	moich	urodzin.
Rano,	jak	zawsze,	śpieszyłam	się	do	szkoły.	Gdy	tylko	weszłam	do	klasy,	uczniowie	zaśpiewali	mi	„Sto	lat”!	Bardzo	to	było	miłe.	Po	szkole,	
w	domu,	przywitała	mnie,	śpiewająca	„Sto	lat”,	cała	rodzina.	Był	tort	i	dużo	radości.	Wszyscy	dawali	mi	prezenty.	Na	końcu,	kiedy	wszyscy	
złożyli	mi	życzenia,	podeszli	do	mnie	moi	rodzice.	Oni	też	mieli	dla	mnie	prezent.	Nic	nie	wskazywało	na	to,	że	będzie	on	tak	wyjątkowy.	
Rodzice	wiedzieli,	jak	bardzo	chciałam	mieć	małego	kotka.	Nie	umieli	jednak	pogodzić	się	z	tym,	żebyśmy	mieli	prawdziwego	zwierzaka	
w	domu.	Podarowali	mi	małego,	biało-czarnego	pluszowego	kiciusia.	Naprawdę	był	piękny,	prześliczny.	O	takim	właśnie	marzyłam…	tyle	
że	prawdziwym.	W	pierwszej	chwili	bardzo	się	ucieszyłam	z	prezentu,	jednak	im	dłużej	trzymałam	pluszaka	w	rękach,	tym	bardziej	prag-
nęłam,	żeby	stał	się	cud	i	żeby	mały	stał	się	prawdziwym	kotkiem.
Nie	chciałam	zrobić	przykrości	rodzicom,	więc	podziękowałam	wszystkim	za	prezenty.	W	głębi	serca	cieszyłam	się	z	każdego	z	nich,		lubię	
dostawać	prezenty.	–	Dziękuję	–	zawołałam.
Dałam	mu	na	imię	Mitsi.	To	na	cześć	kotka,	którego	poznałam	na	wakacjach	w	Chorwacji.	Wyobraziłam	sobie,	że	Mitsi	to	8	tygodniowa,	
figlarna	kocia	dziewczynka.	Każdego	dnia,	po	powrocie	ze	szkoły,	brałam	Mitsi	na	kolana	i	opowiadałam	jej	jak	mi	minął	dzień	w	szkole.	
Mówiłam	jej	o	chwilach	dobrych	i	tych	złych.	Kotek	co	prawda	był	pluszowy,	ale	miał	tak	mądre	spojrzenie,	że	czasem	zapominałam	się		
i	wyobrażałam	sobie,	że	jest	prawdziwym	tygrysem…
…	że	broi	w	całym	pokoju,	zaczepia	się	o	firanki,	a	w	nocy	śpi	tuż	koło	mnie,	zwijając	się	w	kłębek.
Mijały	 dni,	 a	my,	 razem	 z	moją	 pluszową	Mitsi	 byłyśmy	 nierozłączne.	Wspólnie	 poznawałyśmy	 świat.	Mitsi	 siedziała	 przy	mnie,	 gdy	
się	uczyłam,	a	ja	wyobrażałam	sobie,	że	jej	pluszowy	ogonek	jakby	trochę	się	ruszał	z	radości.	Nie	odstępowała	mnie	na	krok,	a	kiedy		
w	szkole	szykował	się	trudny	dzień,	zabierałam	Mitsi	ze	sobą.
I	tak	mijały	dni,	tygodnie..	aż	pewnego	ranka...	gdy	obudziłam	się,	Mitsi	nie	było	przy	mnie.	Zawsze	kładłam	ją	koło	siebie,	a	tego	dnia	
poduszka	była	pusta.	Zaczęłam	nerwowo	jej	szukać,	bez	skutku.	Na	łóżku	jej	nie	było.	Już	chciałam	wybiec	z	pokoju,	kiedy	zauważyłam,	że	
coś	ruszyło	się	w	drugim	końcu	pokoju.	Podeszłam	bliżej	i	zza	firanki	wyszła	najprawdziwsza	kotka,	dokładnie	taka	jak	mój	mały	pluszak.	
Stanęła	przede	mną	i	zrobiła	takie	słodkie	„miauuuu”,	zabrzmiało	to	tak,	 jakby	chciała	powiedzieć:	„czeeeeść, to ja, Twoja Mitsi. Czemu 
jesteś taka zdziwiona. Nie poznajesz mnie?”
Zaniemówiłam.	Wtedy,	jakby	tego	było	mało,	tuż	obok	Mitsi,	na	parapecie	ukazała	się	postać	w	pięknych	złocistych	szatach	z	ogromnym	
uśmiechem	na	twarzy.	Pokój	wypełnił	się	światłem	i	pięknymi	zapachami,	zaś	postać	ta	przemówiła	do	mnie	łagodnie.
–	Witaj,	Julio	–	powiedziała	postać.
Nie	wiedziałam	za	bardzo	co	powiedzieć,	więc	odparłam	–	dzień	dobry	–	choć	zupełnie	to	powitanie	nie	pasowało	do	zaczarowanej	sytu-
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acji.
–	Kim	jesteś?	Wydaje	mi	się,	że	już	cię	kiedyś	widziałam,	może	we	śnie?		–	dodałam	cichym	głosem,	bo	trochę	się	bałam.
Wtedy	postać	mówiła	dalej:	–	Tak,	kochana	Julio.	Często	pojawiam	się	w	twoich	snach.	Pilnuję,	żeby	były	dobre	i	dobrze	się	kończyły.	
Jestem	strażniczką	twoją	i	twoich	snów.	Później	zaś,	kiedy	tylko	wstaniesz	pilnuję,	żeby	uśmiech	jak	najczęściej	pojawiał	się	na	twojej	
twarzy.	Podsuwam	ci	setki	dobrych	pomysłów	i	wydarzeń	każdego	dnia,	które,	mają	spowodować,	że	poczujesz	się	odważna,		pewna	siebie	
i	pełna	radości.	Widzę,	jak	bardzo	dbasz	o	swojego	pluszowego	kotka,	ile	ciepła	mu	dajesz.	Widzę	też,	jaka	jesteś	smutna,	wiedząc,	że	to	
wciąż	pluszowa	zabawka,	a	nie	prawdziwy,	żywy,	mały	kociak.	Zasługujesz	na	prawdziwego	przyjaciela,	który	sprawi,	że	smutek	zniknie		
z	twojej	głowy.	Twoje	dobre	serduszko	sprawiło,	że	Mitsi	już	nie	będzie	zwykłym	pluszowym	kociakiem.	Będzie	prawdziwym	przyjacie-
lem,	psotnym	małym	kotkiem,	o	którym		marzyłaś.
Nie	mogłam	uwierzyć,	że	dzieje	się	to	naprawdę.	Wtedy	Mitsi	podeszła,	trąciła	mnie	główką	w	nogę	i	spojrzała	na	mnie,	takimi	słodkimi	
oczkami,	z	ufnością.
W	ten	magiczny	sposób	w	moim	życiu	pojawiła	się	Mitsi,	mój	najlepszy	przyjaciel.	Moi	rodzice	nie	do	końca	chcieli,	żeby	Mitsi	z	nami	
została.	Nie	do	końca	chyba	uwierzyli	mi,	jak	Mitsi	się	pojawiła	w	moim	pokoju.	Opowiedziałam	im	całą	historię,	oni	zaś	kręcili	głową		
z	niedowierzaniem.	Zobaczyli	jednak,	ile	radości	mi	ona	sprawiła,		jaka	byłam	szczęśliwa.	Bardzo	zdziwieni	też	byli,		że	wygląda	identycz-
nie	jak	podarowany	prezent	od	nich	–	na	koniec		–	zgodzili	się.		Jestem	taka	szczęśliwa!
Moja	Mitsi	ma	8	 tygodni	 i	 jest	bardzo	 figlarna.	Nie	może	 jeszcze	zostawać	sama	w	domu,	bo	głośno	płacze.	Ma	 jedno	oklapnięte	usz-
ko,	ale	 to	nic	nie	szkodzi.	Wygląda	naprawdę	słodko!	Uwielbia	zwijać	się	w	kłębek	 i	 spać	cały	dzień	na	swoim	 leżaczku,	na	kaloryfe-
rze.	Ale	gdy	tylko	wstaje,	podbiega	do	mnie	i	tuli	mi	się	do	nóg,	głośno	dopominając	się	o	jedzenie.	Lubi	swoją	kocią	karmę.	Ja	bym	jej		
w	życiu	nie	zjadła..	ma	okropny	zapach.	Jak	koty	mogą	to	jeść?	Po	jedzeniu	zawsze	bawimy	się	kłębkiem	wełny,	który	Mitsi	wypatrzyła		
w	szafie	mamy.	Pssst,		mama	jeszcze	o	tym	nie	wie.	Uwielbia	też	zabawę	z	wędką,	na	końcu	której	są	kolorowe	piórka.	Jest	bardzo	zwinna		
i	potrafi	już	wysoko	za	nimi	skakać.	Jest	najpiękniejszym	kotkiem	na	świecie	i		moim	najwierniejszym	przyjacielem.	Wieczorem	zakrada	
się		do	mojego	łóżka	i	układa	na	poduszce	przy	mojej	głowie.	Mimo	że	jest	maleńkim	kotkiem,	potrafi	już	głośno	mruczeć,	jak	mały	trak-
torek.	Dlatego	czasem	tak	do	niej	wołamy	–	nasz	mały	traktorek.
	Pewnego	razu	Mitsi	wybrała	się	na	zwiedzanie	domu.	Szukaliśmy	jej	wszędzie	cały	dzień	i	nie	mogliśmy	jej	znaleźć.	Pod	łóżkiem,	w	szafie,	
w	gabinecie	taty,	w	spiżarni,	w	sypialni	rodziców,	jednym	słowem,	wszędzie.	Zaglądaliśmy	nawet	do	pralki,	ale	nigdzie	jej	nie	było.	Wtedy	
poczułam	smutek	i	rozpłakałam	się,	bo	pomyślałam,	że	może	wyszła	przez	otwarte	okno	na	zewnątrz	i	już	nigdy	jej	nie	zobaczę.		
Nagle	przypomniałam	sobie,	że	nie	przeszukaliśmy	jeszcze	strychu,	na	którym	było	dużo	kartonów	i	pełno	ciemnych	zakamarków.	Za-
częłam	zaglądać	do	wszystkich	z	nich	po	kolei.	Wtedy	usłyszałam	dziwny	odgłos.	Hałas	dochodził	z	ostatniego	kartonu	z	 łańcuchami	
choinkowymi.	Pudełko	delikatnie	podrygiwało.	Zajrzałam	pomalutku	do	środka.	To	była	moja	Mitsi.	Spała,	zwinięta	w	kłębek,	ze	złotym	
łańcuchem	na	głowie.	Na	szczęście	miała	czkawkę,	inaczej	karton	stałby	nieruchomo	i	nie	wiem,	jak	długo	bym	jej	szukała.	Byłam	naj-
szczęśliwsza	na	świecie.	Myślałam,	że	straciłam	ją	na	zawsze.	Na	szczęście	się	odnalazła.
Mitsi	to	mój	kochany	kotek.	Jest	taka	malutka,	a	już	dała	mi	tyle	uczuć	–	kocham	ją	i	mam	nadzieję,	że	ona	też	mnie	kocha.	Nauczyła	mnie	
wrażliwości	i	dała	mi	tyle	miłości.	Pokazała,	że	o	prawdziwe	uczucie	trzeba	się	starać	codziennie,	w	każdej	najdrobniejszej	rzeczy.	Po-
kazała,	że	nie	można	sobie,	ot	tak,	kupić	miłości.	Zaufanie	trzeba	budować	każdego	dnia.	Nie	wyobrażam	sobie	życia	bez	niej.	Nie	wiem	
do	końca,	kim	była	ta	piękna	złocista	postać..	może	to	mój	Anioł	Stróż.	Kimkolwiek	jesteś,	bardzo	Ci	dziękuję!	Czuwaj	nade	mną	i	wciąż	
podsuwaj	mi	dobre	sny.
Przekonałam	się,	jak	ważny	jest	ktoś,	do	kogo	można	się	przytulić	i	kto	jest	obok,	nawet	jeśli	nic	nie	mówi.	Nie	wyobrażam	sobie,	co	by	
się	stało,	gdyby	Mitsi	nie	pojawiła	się	w	moim	życiu	i		gdybym	wtedy	na	strychu	jej	nie	znalazła.	Nauczyłam	się	cieszyć	z	każdej	chwili	
spędzonej	z	moim	ukochanym	kociakiem.

• • •
Michał	Kozieł	•	wyróżnienie,	klasy	IV-VI
Żabnica

•Czuprynek Biała Łapka • 
Dawno,	dawno	temu,	w	lesie	pod	starym	dębem,	miał	swoją	norę	lis	zwany	Czuprynkiem.	Wszyscy	mieszkańcy	lasu	zwracali	się	tak	do	
niego,	ponieważ	miał	on	na	głowie	kępkę	sterczącej,	rudej	sierści.	Nikt	nie	wiedział,	dlaczego	lis	mieszka	sam	i	gdzie	jest	jego	rodzina.	Chy-
ba	nikt	nawet	nie	zastanawiał	się	nad	tym.	Wszyscy	za	to	bardzo	go	lubili,	prosili	o	ratunek	lub	poradę	w	trudnych	sytuacjach.	Czuprynek	
chętnie	pomagał	i	proponował	jak	najlepsze	rozwiązania.
W	ciągu	dnia	można	go	było	spotkać	nad	strumieniem,	gdzie	często	oddawał	się	swojej	pasji,	jaką	było	łowienie	ryb.	Zapominał	wtedy		
o	całym	świecie…
Pewnego	 razu,	 kiedy	 Czuprynek	 wracał	 do	 swojej	 nory	 z	 kolejnego	 obfitego	 połowu	 ryb,	 spotkał	 rannego	 wilka,	 który	 poprosił	 go		
o	wsparcie.	Zwierzę	miało	skaleczoną	łapę	–	widać	było	na	niej	wyraźne	ślady	sideł,	zastawianych	przez	kłusowników.	Czuprynek	bez	wa-
hania	pomógł	rannemu:	najpierw	przyniósł	mu	zimnej	wody	z	górskiego	strumienia,	a	potem	pobiegł	na	łąkę	w	poszukiwaniu	leczniczych	
ziół.	Wrócił	szybko.	Nie	chciał	zostawiać	cierpiącego	wilka	samego.	Ziołami	obłożył	chorą	łapę	i	zabrał	go	do	swojej	nory.	
Przez	kilka	dni	Czuprynek	z	wielką	troską	opiekował	się	rannym	przybyszem.	Mówili	o	tym	wszyscy	mieszkańcy	lasu,	dlatego	że	wilki	bu-
dziły	w	nich	strach.	Lis	opiekował	się	wilkiem,	a	ten	z	każdym	dniem	czuł	się	coraz	lepiej.	Wilk	miał	w	sobie	coś	tajemniczego.	Czuprynek	
uwielbiał	słuchać	jego	opowieści	o	miejscach,	które	już	zwiedził	i	o	przygodach,	które	były	jego	udziałem.
Któregoś	 dnia,	 gdy	 Czuprynek	wrócił	 do	 nory	 z	 ziołami	 i	 źródlaną	wodą,	wilka	 już	 nie	 było.	W	 norze	 panowała	 złowroga	 cisza.	 Li-
sek	posmutniał	–	poczuł	pustkę.	Znowu	był	 całkiem	sam…	Ponieważ	nastał	wieczór,	 zwinął	 się	w	kłębek,	ułożył	w	swoim	 legowisku		
i	zasnął,	cichutko	popłakując.	
W	środku	nocy	obudziła	go	gwałtowna	burza	i	czyjeś	wołanie	o	pomoc.	Nie	był	pewny,	czy	to	rzeczywistość,	czy	jedynie	zły	sen.	Ale	wo-
łanie	„RATUNKU!!!”	było	takie	realne!	
Kiedy	po	kolejnym	grzmocie	wołanie	nie	ustawało,	Czuprynek	wybiegł	z	nory	i	podążał	za	głosem.	Dotarł	do	urwiska	i	ujrzał	trzy	groźne	
wilki	stojące	wokół	małego	liska,	balansującego	nad	głęboką	przepaścią.	Malec	wzywał	pomocy	–	nie	miał	dokąd	uciec	przed	tymi	strasz-
nymi	potworami,	był	całkowicie	bezbronny.
–	Zostawcie	go	w	spokoju!	–	krzyknął	Czuprynek,	starając	się	z	całej	mocy,	by	jego	głos	zabrzmiał	groźnie.
Wilki	zainteresowały	się	nową	zdobyczą	i	złowieszczo	warcząc,	ruszyły	w	stronę	Czuprynka.	
Nagle	zza	skał	dało	się	słyszeć	znajomy,	stanowczy	głos:
–	Odpuście	mu,	to	mój	PRZYJACIEL!	On	uratował	mi	życie!
Czuprynek	rozejrzał	się	i	w	oddali	rozpoznał	sylwetkę	wilka	–	tego	samego,	któremu	niedawno	opatrywał	skaleczoną	łapę	i	za	którego	
obecnością	tak	bardzo	tęsknił.	
Wilki	zaczęły	wycofywać	się	do	lasu,	a	Czuprynek	w	ostatniej	chwili	zdążył	złapać	małego	liska	i	odciągnąć	w	bezpieczne	miejsce	–	daleko	
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od	krawędzi	urwiska.	
Kiedy	przytulił	mokrego	malca,	poczuł,	jak	cały	drży	i	jak	szybko	bije	mu	serce.	Przyjrzał	mu	się	uważnie	i	zauważył,	że	lisek	ma	na	głowie	
taką	samą	czuprynkę,	jak	on.
Malec,	wpatrując	się	w	jego	oczy,	wyszeptał:
–	To	ty	jesteś	moim	bratem…
W	tym	momencie	w	głowie	Czuprynka	wszystko	zaczęło	wirować.	Kiedy	się	ocknął,	malec	nadal	z	uporem	wpatrywał	się	w	jego	oczy,		
a	on	przypomniał	sobie	ten	straszny	dzień,	w	którym	w	środku	nocy	uciekał	z	rodzicami	z	płonącego	lasu.	On	pobiegł	w	kierunku	starego	
dębu	tak,	jak	nakazali	mu	rodzice.	Dotarł	na	miejsce	i	czekał	na	nich	wiele	godzin	i	dni,	ale	oni	się	nie	pojawili.	Nikt	o	nich	nic	nie	słyszał.	
Nikt	ich	nie	widział.	Pogodził	się	więc	Czuprynek	z	bolesną	myślą,	że	jego	rodzice	zginęli	w	pożarze.	Z	tych	przerażających	wspomnień	
wyrwał	go	głos	malca:
–	Ty	jesteś	Czuprynek	Biała	Łapka!	
Wówczas	nie	miał	już	wątpliwości.	Przypomniał	sobie,	że	tak	mówiła	do	niego	mama,	kiedy	napsocił	i	rozerwał	worek	mąki.
–	Gdzie	są	rodzice?	–	zapytał	niepewnie,	a	po	rudym	pyszczku	płynęły	mu	łzy.
W	tym	samym	momencie	usłyszał	wycie	wilka	i	głos,	od	dźwięku	którego	robiło	mu	się	ciepło	na	sercu:
–	Oto	twoja	rodzina	–	powiedział	dumnie	wilk.
Czuprynek	rzucił	się	w	ramiona	swoich	rodziców.	Wyglądali	nieco	inaczej	niż	 ich	zapamiętał,	ale	czuł	całym	swoim	sercem,	że	to	oni.	
Rozpoznał	głos	mamy:
–	Czuprynek	Biała	Łapka!	Ale	ty	wyrosłeś!	Nareszcie	wszyscy	jesteśmy	razem!
Lisek	wrócił	w	swoje	rodzinne	strony,	a	wilk,	któremu	pomógł	Czuprynek,	zamieszkał	w	jego	norze	pod	starym	dębem	i	pomagał	miesz-
kańcom	lasu.	
Dobro,	które	ofiarował	Czuprynek	skaleczonemu	wilkowi,	wróciło	do	niego	–	odnalazł	swoją	rodzinę	i	był	szczęśliwy…

• • •
Jakub	Magaj	•	wyróżnienie,	klasy	IV-VI
Chybie

•O myszce i trzech srebrnych listkach •
Dawno,	 dawno	 temu	 żył	 sobie	młody	 pasterz.	 Nie	miał	 rodziców.	 Utrzymywał	 się	 z	 tego,	 że	 pasł	 owce	 chłopom.	 Pewnego	 razu,	 jak	
zwykle	wygnał	 owce	 na	 pastwisko.	 Usiadł,	 aby	 zjeść	 śniadanie.	Wyjął	 chleb,	 aż	 tu	 nagle	 przybiegła	 do	 niego	myszka	 i	 poprosiła	 go		
o	kawałek	chleba.	Myszka	miała	zranioną	łapkę	i	pasterzowi	zrobiło	się	jej	żal.	Dał	myszy	chleba	i	nawet	kawałek	serka.	Na	drugi	dzień	
przyszła	znowu.	Cały	 tydzień	pasterz	 ją	karmił	 i	głaskał,	bardzo	się	polubili.	Ósmego	dnia	myszka	podziękowała	mu,	bo	 łapka	 już	się	
zagoiła	i	mogła	sama	szukać	sobie	pożywienia.	W	zamian	za	jego	pomoc,	dała	mu	trzy	srebrne	listki	i	powiedziała,	aby	zawsze	nosił	je	
przy	sobie.	To	pomoże	mu	zrozumieć,	o	czym	mówią	ptaki	i	inne	zwierzęta.	Pasterz	włożył	listki	do	woreczka.	Kiedy	wracał	wieczorem	
do	domu,	na	gruszce	zobaczył	dwa	gruchające	gołębie.	Zastanawiał	się,	o	czym	tak	rozmawiają?	Aż	tu	nagle	słyszy,	jak	mówią:	„Gdyby ten 
pasterz wiedział, że wilki jutro chcą mu porwać trzy owce, nie pasłby ich na pastwisku”. Pasterz	zdziwił	się.	Po	powrocie	powiedział	chło-
pom,	że	jutro	nie	pójdzie	paść	owiec,	gdyż	wilki	chcą	je	porwać.	–	Skąd	by	się	tu	wzięły	teraz	wilki?	–	wyśmiali	go	chłopi.	Rankiem	wysłali	
z	owcami	drugiego	pasterza.	Przybiegły	wilki	i	porwały	trzy	owce	do	lasu.	Chłopi	pożałowali,	że	nie	posłuchali	pasterza.	Przez	kolejne	
dni	dalej	pasterz	pasł	owce.	Pewnego	dnia,	nad	jego	głową	przelatywały	gawrony	i	krakały	głośno.	Znów	je	zrozumiał.	Krakały,	że	w	nocy	
niedźwiedź	porwie	mu	owce	z	szałasu.	Wrócił	do	domu	i	opowiedział	o	niedźwiedziu.	Chłopi	całą	noc	z	widłami	pilnowali	owiec.	Przego-
nili	niedźwiedzia	i	uratowali	owce.	Rano	pasterz	wygnał	zwierzęta	na	pastwisko.	Na	pieńku	drzewa	zauważył	siedzące	dwa	zające.	Uszom	
nie	wierzył,	co	znów	słyszy:	„Nikt w okolicy nie wie, że pod starym dębem jest ukryty skarb. W blaszanej skrzyni znajduje się bardzo dużo zło-
ta, klejnotów i monet”.	Zające	opisały	mu	nawet	drogę,	pasterz	był	zdumiony.	Chłopak	wieczorem	zagnał	owce	do	zagrody.	Z	łopatą	w	ręku,	
nic	nikomu	nie	mówiąc,	pobiegł	we	wskazane	miejsce.	Wykopał	ogromną	dziurę	pod	starym	dębem	i	odnalazł	blaszaną	skrzynię.	Było		
w	niej	złoto,	klejnoty	i	monety.	Szybko	ją	zamknął,	włożył	na	plecy	i	udał	się	do	wsi.	Odwiedził	wszystkich	takich	biedaków	jak	on	i	każ-
demu	dał	garść	monet.	Żyło	mu	się	bardzo	dobrze,	aż	do	samej	śmierci.	Już	nie	rozumiał	mowy	ptaków	i	zwierząt,	bo	gdy	skarb	wyciągał,	
listki	mu	wypadły	i	zamieniły	się	w	normalne	zielone	listki.	Tak	oto	pasterz	za	swoją	dobroć	dla	myszki	został	nagrodzony.

• • •
Julia	Trzaskalik	•	I	miejsce,	kl.	VII-VIII	i	gimnazjum
Zebrzydowice

• Trzech braci • 
Dawno,	dawno	temu	w	dalekiej	krainie	żyło	trzech	braci.	Najstarszy	z	rodzeństwa	miał	na	imię	Karol.	Był	bardzo	silny	i	dobrze	zbudowany.	
Dużo	pracował	fizycznie	i	wykonywał	w	domu	wszystkie	ciężkie	zajęcia.	Nieco	młodszy	brat	miał	na	imię	Eryk.	Był	schludny	i	nienawidził	
bałaganu.	Przykładał	wagę	do	otoczenia	wokół	siebie.	Pomagał	braciom	w	opiece	nad	domem.	Najmłodszy	z	całej	trójki,	który	nazywał	się	
Jacek,	lubił	uszczęśliwiać	innych.	Był	miły	i	skromny.	Miał	wielkie	serce	i	pomagał	wszystkim,	którzy	go	o	to	poprosili.
Niedaleko	od	chatki	braci	był	piękny	i	okazały	zamek.	Żył	w	nim	bardzo	mądry	i	dobry	król.	Jego	rządy	były	sprawiedliwe,	a	w	królestwie	
panował	pokój.	Miał	on	przepiękną	córkę	o	złotych	włosach,	morskich	oczach	i	malinowych	ustach.	Władca	bardzo	ją	kochał	i	chciał	dla	
niej	wszystkiego,	co	najlepsze.	Gdy	księżniczka	osiągnęła	pełnoletność,	ogłosił,	że	śmiałek,	który	jako	pierwszy	odnajdzie	jej	diadem	ukry-
ty	wysoko	w	górach,	posiądzie	ją	za	żonę.	Wieść	w	błyskawicznym	tempie	rozeszła	się	po	całym	królestwie.	Dotarła	również	do	wioski	na	
obrzeżach	kraju,	gdzie	mieszkało	trzech	braci.
Gdy	młodzieńcy	o	tym	usłyszeli,	postanowili	spróbować	swoich	sił	i	zawalczyć	o	serce	księżniczki.	Spakowali	prowiant,	inne	przydatne	
przedmioty	i	wyruszyli	przed	siebie.
Na	początku	droga	prowadziła	przez	gęsty	las.	Słońce	przebijało	się	przez	zielone	liście,	a	w	tle	można	było	usłyszeć	cichy	szum	strumyka.	
Bracia	trzymali	się	razem,	szli	wąską	dróżką,	podziwiając	piękno	przyrody.	W	pewnym	momencie	usłyszeli	w	oddali	cichy	płacz.	Postano-
wili	to	sprawdzić.	Po	chwili	dostrzegli	drobną	dziewczynę	w	poszarpanej	sukience.	Podeszli	bliżej,	by	zobaczyć,	co	się	stało.
–	Witaj,	dlaczego	płaczesz?	–	zapytał	najmłodszy.
–	Biegałam	po	tym	pięknym	lesie	i	zbierałam	owoce.	Zapatrzyłam	się	na	ślicznego	motylka	i	nie	zauważyłam	wystającego	korzenia	drze-
wa.	Potknęłam	się	i	podarłam	sobie	sukienkę	–	odpowiedziała	załamana.

–	Bardzo	ci	współczuję,	ale	nie	martw	się,	mam	dobrą	wiadomość.	Mój	starszy	brat,	Eryk,	potrafi	szyć	i	jeżeli	tylko	go	poprosisz,	to	pewnie	
się	zgodzi	i	ją	dla	ciebie	zreperuje	–	zaproponował.
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–	Wiesz	co,	Jacku	–	do	rozmowy	wtrącił	się	Eryk	–	czas	mnie	goni	i	muszę	się	pospieszyć,	jeżeli	chcę	dotrzeć	na	górę,	zanim	zapadnie	
zmierzch.	To	powiedziawszy,	opuścił	swoich	towarzyszy.	Jackowi	zrobiło	się	smutno,	jednak	za	wszelką	cenę	postanowił	pomóc	dziew-
czynce.
Nie	potrafił	szyć,	więc	podarował	jej	swój	płaszcz	i	trochę	pieniędzy	na	nową	sukienkę.	Następnie	pożegnał	się	i	poszedł	dalej	z	drugim	
bratem.
Szli,	słuchając	śpiewu	ptaków	i	podziwiając	piękne	rośliny,	rosnące	wokół	nich.	Po	pewnym	czasie	dostrzegli	drwala,	usiłującego	ściąć	
drzewo.	Był	dość	wątłej	budowy	i	widać	było,	że	bardzo	się	męczył	przy	tej	pracy.
–	Witaj,	widzę,	że	potrzebujesz	pomocy	–	znów	rozmowę	zagaił	Jacek	–	mam	dobrą	wiadomość.	Mój	starszy	brat	jest	bardzo	silny	i	jeżeli	
go	poprosisz,	to	z	pewnością	zgodzi	się	ci	pomóc.	Jednak	najstarszy	z	rodzeństwa	również	odszedł	od	Jacka,	twierdząc,	że	nie	ma	czasu		
i	bardzo	się	spieszy.	Chłopakowi	znów	zrobiło	się	przykro,	ale	postanowił	nie	zostawić	drwala	w	potrzebie	i	sam	zabrał	się	za	siekierę.	Nie	
był	tak	silny	jak	Karol,	jednak	i	tak	o	wiele	sprawniejszy	od	drwala.	Po	chwili	udało	się	ściąć	drzewo.	Mężczyzna	był	bardzo	wdzięczny,	
podziękował	Jackowi,	a	ten	ruszył	w	dalszą	drogę.
Słońce	chyliło	się	już	ku	zachodowi,	więc	Jacek	postanowił	chwilę	odpocząć.	Zauważył	siedzącą	samotnie	staruszkę.	Wyglądała	na	bardzo	
zmęczoną.
–	Dzień	dobry,	czy	wszystko	w	porządku?
–	Niestety,	nie,	mój	chłopcze.	Jestem	bardzo	głodna.	Nie	miałam	nic	w	ustach	od	kilku	dni.
–	Niech	się	pani	nie	martwi,	ja	się	z	panią	podzielę	–	zaoferował	najmłodszy	z	braci	i	wyciągnął	z	torby	jedzenie.	Gdy	tak	jedli,	kobieta	
wyjawiła	Jackowi	pewną	tajemnicę:	
–	Dziękuję	ci,	mój	chłopcze	za	to,	że	podzieliłeś	się	ze	mną	swoim	prowiantem,	choć	wcale	nie	musiałeś.	Uczyniłeś	to	jako	jedyny	z	wielu,	
którzy	tędy	przechodzili.	W	zamian	za	to	zdradzę	ci	sekret.	Istnieje	krótsza	i	prostsza	droga	na	górę.	Jeżeli	wyruszysz	o	świcie,	zdążysz	
przegonić	wszystkich	śmiałków	i	zdobędziesz	koronę.	Gdy	tylko	skończyła	mówić,	jak	gdyby	nigdy	nic	wstała,	pożegnała	się	z	Jackiem	
i	odeszła.	Chłopak	postanowił	posłuchać	rad	staruszki	 i	wczesnym	rankiem	wyruszył	wskazaną	drogą.	Okazało	się,	ż	kobieta	mówiła	
prawdę.
Najmłodszy	z	braci	jako	pierwszy	dotarł	na	wzniesienie	i	odnalazł	diadem.	Natychmiast	popędził	do	króla	i	ofiarował	mu	swoje	znalezi-
sko.	Władca	dotrzymał	słowa	i	Jacek	mógł	poślubić	piękną	księżniczkę.	Wkrótce	odprawiono	huczne	wesele,	na	które	zaproszeni	zostali	
wszyscy	mieszkańcy	wioski.	 Jacek	pomagał	królowi	w	sprawowaniu	władzy,	a	swoich	braci	zabrał	na	dwór	królewski,	by	zamieszkali	
razem	z	nim.	Przekonali	się	oni,	że	warto	być	miłym	i	pomagać	drugiej	osobie.	Nauczyli	się	też,	że	dbanie	o	bliźniego	jest	tak	samo	ważne	
jak	dbanie	o	siebie.	Wszyscy	żyli	razem	w	cudownym	zamku	długo	i	szczęśliwie.

• • •
Dagmara	Chowaniec	•	II	miejsce,	klasy	VII-VIII	i	gimnazjum
Żabnica

• Żeby Zima ocalała… •
BAJKA DLA TYCH, KTÓRZY KOCHAJĄ ZIMĘ

W	odległej	krainie,	o	której	dzieci	nie	mają	pojęcia,	 jest	wiele	pracy,	gdy	nadchodzi	zima.	Dla	mieszkańców	tej	krainy	to	czas	solidne-
go	wysiłku.	Ta	kraina	to	Kryształowa	Dolina.	Tam	zima	trwa	cały	czas,	ale	przychodzi	moment,	kiedy	ją	opuszcza	i	trafia	do	nas,	żeby	
sprawić	dzieciom	radość,	bo	dorosłym	już	niekoniecznie.	Sama	kraina	jest	niezwykła,	inna	niż	wszystkie.	Wejścia	do	krainy	pilnują	zi-
mowe	morsy:	Mrozowąs	 oraz	 Lodowar.	 Cała	 kraina	 otoczona	 jest	 kryształowym	murem	 z	wyrytymi	wzorkami	 śniegowych	 płatków.		
Z	czterech	stron	świata	widnieją	wieżyczki.	Do	krainy	prowadzi	Brama	Dwóch	Żywiołów.	Za	nią	rozpościera	się	potężny	zamek	królowej	
Walerii,	która	opiekuje	się	całą	krainą.	Mieszkańcy	doliny	wyglądają	jak	polarne	misie.	Mają	jasne	włosy,	bladą	cerę	i	noszą	futrzane	ko-
żuchy.	Żyją	w	domkach,	które	przypominają	oszronione	bańki	mydlane.	Są	domki	jedno	i	dwubańkowe,	niektóre	nawet	z	osobnym	bańko	
garażem.	Jednym	słowem	ich	życie	jest	bańkowe.	Drogi	i	chodniki	tak	błyszczą,	że	można	się	w	nich	przejrzeć.	Drzewa	przypominają	cu-
krowe	waty	na	patyku.	Królowa	Waleria	dba,	aby	mieszkańcom	żyło	się	dobrze.	W	zamian	oczekuje	pomocy	przy	przekazywaniu	zimy	na	
Ziemię	i	z	powrotem.	Pomocą	w	tym	służy	oddział	naukowców.	Dokładnie	obliczają,	kiedy	trzeba	wziąć	się	do	pracy,	by	się	nie	spóźnić	lub	
nie	przyjść	za	wcześnie,	choć	to	różnie	bywa.	Naukowcom	przewodzi	profesor	Szronek.	Obliczył,	że	przekazanie	zimy	ma	się	odbyć	za	trzy	
miesiące.	Oznajmił	tę	wiadomość	królowej	i	udał	się	na	spoczynek.	Usiadł	wygodnie	w	fotelu,	wyciągnął	nogi	przed	siebie,	zamknął	oczy,	
aby	się	zdrzemnąć.	Przechodzący	obok	profesor	Śniegofan,	specjalista	od	płatkowych	obliczeń,	rzucił	bystrym	okiem	na	wyniki	profesora	
Szronka	i	złośliwie	wycedził:
–		Nie	trzy	miesiące	tylko	trzy	tygodnie!	–	Śniegofan	nie	przepadał	za	Szronkiem,	zazdrościł	mu	jego	naukowych	osiągnięć	i	ucieszył	się		
z	jego	pomyłki.
–		Co	ty	mówisz?!	–	zawołał	przerażony	Szronek.	Spojrzał	na	obliczenia,	pomruczał	coś	w	pamięci	i	stwierdził	z	żalem:
–		Rzeczywiście,	jak	to	się	mogło	stać?	Co	ja	powiem	królowej?	Trudno,	muszę	to	uczynić	jak	najszybciej.	–	Pobiegł	do	pałacu	i	oznajmił	
przykrą	wiadomość.	Królowa,	choć	nie	mogła	w	to	uwierzyć,	zaraz	przystąpiła	do	działania.	Zarządziła,	aby	wszyscy	mieszkańcy	nocą	uda-
li	się	na	Ziemię	i	przystąpili	do	pracy.	Trzeba	było	jak	najszybciej	zdmuchnąć	liście	z	drzew	i	pokryć	je	szronem,	zaś	trawę	okryć	śnieżną	
pierzynką.	Na	dachach	trzeba	było	zawiesić	sople	lodu,	rzeki	skuć	lodem.	I	tak	przez	kilkanaście	nocy	.	Najgorzej	było	z	usypianiem	zwie-
rząt.	Niedźwiedzie	hasały	po	lasach,	wcale	nie	miały	zamiaru	zasypiać.	Dopiero,	gdy	dwórki	królowej	zaśpiewały	im	zimową	kołysankę		
i	gdy	wszystkie	krzaki	skryły	się	pod	śniegiem,	zapadły	w	zimowy	sen.	Jeden	z	doradców,	autor	kołysanki,	też	zasnął	,	chrapiąc	jak	niedź-
wiadek.	Mieszkańcy	dwoili	się	i	troili,	żeby	zdążyć	na	czas.	Trzeba	było	skruszyć	ogromne	ilości	lodu,	specjalna	maszyna	wycinała	z	nich	
delikatne	śnieżynki,	a	nocne	oddziały	rozrzucały	je	po	polach,	drogach,	dachach	domów.	Z	pomocą	ruszyły	nawet	morsy:	Mrozowąs	i	Lo-
dowar.	Mocnymi	podmuchami	zrzucały	liście	z	drzew	i	rozdmuchiwały	śnieg,	żeby	równiutko	leżał.	Nawet	księżyc,	widząc	takie	staranie,	
postanowił	pomóc	i	jak	latarnik	przyświecał	uwijającym	się	robotnikom.	Na	dworze	królowej	Walerii	nikt	sobie	nie	wyobrażał,	że	dzieci	
nie	będą	mogły	lepić	bałwanów	tej	zimy,	że	okoliczne	pagórki,	gdzie	zimą	roi	się	od	miłośników	saneczkowych	zabaw,	będą	puste,	że	św.	
Mikołaj	nie	zostawi	śladów	na	śniegu,	Boże	Narodzenie	będzie	szare,	bure	i	nie	daj	Boże,	deszczowe.	Co	to,	to	nie!	Mieszkańcy	Kryształowej	
Doliny	bardzo	kochali	swoją	królową	i	nie	chcieli	jej	zawieść,	toteż,	choć	padali	ze	zmęczenia,	zdążyli	na	czas.	Kiedy	wczesnym	rankiem		
w	poniedziałek	dzieci	obudziły	się	i	spojrzały	w	okno,	ich	oczkom	ukazał	się	zachwycający,	baśniowy	widok:	wokół	wszystko	się	bieliło,		
w	powietrzu	latały	drobniutkie	śnieżynki,	a	na	szybach	mróz	malował	srebrzyste		–	esy	floresy.
–		Mamusiu,	tatusiu,	babciu,	dziadku,	patrzcie,	zima	jednak	przyszła,	a	mówiliście,	że	w	tym	roku	sobie	zapomniała.	To	nieprawda,	jest!	
Królowa	z	zachwytem	patrzyła	na	ten	uroczy	obrazek.	Nie	wiedziała,	jak	ma	dziękować	swoim	poddanym.	Wykonali	tyle	pracy!	Jak	to	
dobrze	i	pięknie	móc	uszczęśliwiać	innych.

• • •
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• Baśń o Komputeromaniakach •
Na	 jednej	 z	 wysp	 pewnego	 archipelagu	 na	 dalekiej	 północy,	 która	 nosiła	 nazwę	 Technologia,	 oprócz	 kilkudziesięciu	 zapracowanych		
i	 zabieganych	 rodzin,	posiadających	po	 jednym	dziecku	Komputeromaniaczku,	 żyła	 szacowna	para	królewska	–	król	Komputer	 i	 jego	
guziczkowa	żona	Klawiatura.	Małżeństwo	dochowało	się	też	rozkosznych	dzieci.	Starsza	córka	Myszka	była	energiczna,	zwinna	i	szybka,	
natomiast	jej	młodszy	brat	Monitor	był	spokojny	i	cierpliwie	wyświetlał	to,	co	ona	znalazła.	Rodzina	żyła	w	zgodzie	i	bez	problemu	przyj-
mowała	nadchodzące	z	całego	świata	Maile,	gościła	Wiadomości	i	obywało	się	bez	szczególnych	wstrząsów	i	awarii.	Jednak	tak	już	jest,	że	
wszystko,	co	dobre,	niestety,	czasami	się	kończy.	Tak	zdarzyło	się	i	tym	razem.
Pewnego	 całkiem	miłego	 i	 sympatycznego	 dnia	 do	 portu	wpłynął	 dziwny	 statek.	 Od	 razu	 zwrócił	 uwagę	mieszkańców	Megabaitów		
i	Gigabaitów,	którzy	właśnie	serfowali	wśród	sieci	swobodnie	pływających	w	zielonkawym	morzu.	Całe	szczęście,	że	na	brzegu	w	tym	
momencie	stał	niezwykle	szybki	dworzanin	Word,	który	czym	prędzej	pognał	na	królewski	dwór,	aby	narobić	hałasu.	Król	założył	kap-
cie	i	pobiegł	we	wskazanym	kierunku.	Jeden	rzut	kamerki	wystarczył,	żeby	nasz	czcigodny	Komputer	przypomniał	sobie	starego	wro-
ga	–	księcia	Wirusa,	 z	którym	w	czasach	przedinternetowych	od	 czasu	do	 czasu	 się	potykał,	 czasami	kłócił,	 ale	 zazwyczaj	wychodził		
z	tych	konfliktów	bez	większego	szwanku.	Wtedy	też	był	potężnie	zbudowany	i	zajmował	w	swoich	komnatach	sporo	miejsca.	Potem	
pojawiły	się	dzieci,	król	przeszedł	kurację	odchudzającą,	a	więc	 jego	gabaryty	uległy	zmniejszeniu,	ponadto	władca	zaczął	się	otaczać	
statecznymi	przyjaciółmi,	z	których	jeden	najpotężniejszy	miał	na	imię	Avast	i	nie	było	potrzeby	zbytnio	się	martwić.	Nagle	okazało	się,	że	
stary	wróg	tylko	czekał	na	takie	rozprężenie	i	właśnie	się	pojawił.
Komputer	spokojnym	głosem	zwrócił	się	do	niechcianego	gościa:
–		 Po	co	tutaj	przybyłeś,	podły?
–			Mam	zamiar	zaatakować	bezlitośnie	strony,	które	są	często	odwiedzane	przez	dzieci	Komputeromaniaków	–	odpowiedział	Wirus.
–		Ale	dlaczego?	Co	chcesz,	mój	drogi,	przez	to	osiągnąć?	Przecież	takim	atakiem	zniszczysz	moich	krewnych	i	przyjaciół	–	przymilnie	
zwracał	się	król	do	niechcianego	gościa.
–	 	Właśnie	o	to	mi	chodzi.	Ponadto	mam	nadzieję,	że	w	ten	sposób	oderwę	mieszkańców	tej	wyspy	od	 ich	czasochłonnych	przyjaciół	
Laptopików,	Iphoników	oraz	Smartfoników	i	zmuszę	do	zainteresowania	się	dziećmi,	które	już	nawet	nie	wychodzą	na	dwór,	nie	rozma-
wiają,	tylko	klikają,	uczą	się	z	jedynej	encyklopedii	pt.	„YouTube”,	już	nie	wiedzą,	co	jest	dobre,	a	co	złe!	–	wyrzucił	z	siebie	jednym	tchem	
Wirus.
Król	bardzo	się	zmartwił	tym,	co	usłyszał.	W	pewnym	sensie	musiał	przyznać	rację	odwiecznemu	wrogowi,	ale	z	drugiej	strony,	co	stanie	
się	z	wyspą	Technologią	oraz	z	jej	mieszkańcami,	którzy	nie	wyobrażają	sobie	innego	życia	jak	to,	które	wiodą?	Co	robić,	co	robić?
Zawsze	czujna	i	troskliwa	Klawiatura	zauważyła	zatroskane	oblicze	swojego	drogiego	małżonka.	Po	wysłuchaniu	jego	relacji	nieco	zaz-
grzytała	swoimi	klawiszkami,	poszumiała	i	jakiś	czas	nie	reagowała	nawet	na	dokazywania	swoich	pociech.	Ukochany	Komputer	pomy-
ślał	nawet,	że	grozi	mu	jakieś	zawieszenie	i	zaczął	się	obawiać	długotrwałego	resetu.	A	jego	żona	tymczasem	obmyślała	nie	tylko	plan	
walki	z	Wirusem	i	jego	wojownikami	-	szkodnikami,	ale	również	z	Komputeromaniakami	i	ich	pociechami.
Najeźdźca	tymczasem	nie	próżnował	i	rozesłał	drogą	mailową	swoich	żołnierzy,	którzy	skutecznie	atakowali	kolejne	komputery.	Kompu-
teromaniacy	wariowali,	dzieci	płakały,	wszyscy	popadali	w	otępienie,	bo	nagle	okazało	się,	że	nie	są	w	stanie	nic	innego	robić,	niż	tylko	kli-
kać,	grać	i	sprawdzać,	co	się	dzieje	u	znajomych	na	Facebooku.	Toteż	w	zaistniałej	sytuacji	po	prostu	tępo	uderzali	w	klawisze	i	czekali.
A	królowa	z	pomocą	swoich	dzieci	wprawiła	w	ruch	plastikowe	ozdoby	swojej	szaty	i	zaczęła	redagować	tekst	odezwy	do	mieszkańców	
wyspy,	który	za	pomocą	jej	męża	Monitora	miał	dotrzeć	do	wszystkich	ich	krewnych	–	małych	i	dużych,	Mobilnych	oraz	Stacjonarnych.	
Niezbędna	również	okazała	się	pomoc	starego	przyjaciela	Avasta,	który	znał	przeróżne	sposoby,	aby	pozbyć	się	przykrych	i	złośliwych	
robaczków	oraz	koników	trojańskich.	Był	bardzo	rad,	że	para	królewska	sobie	o	nim	przypomniała.	W	mig	uwinął	się	z	robotą.	Po	kilku-
godzinnej	przerwie	monitory	komputerów,	laptopów,	tabletów	oraz	telefonów	rozświetliły	się	i	wtedy	też	zajaśniały	ogromną	radością	
oblicza	mieszkańców	wyspy.	Wielkie	jednak	było	ich	zdziwienie,	że	nie	mogli	przejść	na	kolejny	level	swojej	ulubionej	gry,	bo	na	ekra-
nie	pojawiał	się	uparcie	jakiś	tekst,	który	przeszkadzał	i	drażnił,	ponieważ	oni	już	od	dawna	nie	mieli	w	zwyczaju	niczego	czytać.	Byli	
przyzwyczajeni	przecież	do	klikania	i	przechodzenia	na	coraz	wyższe	poziomy.	Po	kilku	nieudanych	próbach	Komputromaniacy	musieli	
skapitulować	i	przeczytać,	co	następuje:
Drodzy mieszkańcy wyspy Technologia!
Ja, Klawiatura, Wasza dostojna królowa, mój mąż, dostojny Komputer oraz nasze niezbędne i równie dostojne, co my dzieci, Monitor wraz  
z Myszką, zezwalamy na korzystanie z podobnych nam urządzeń tylko wtedy, gdy to będzie niezbędne, czyli gdy zaistnieje konieczność znale-
zienia w sieci istotnych informacji w celu np. odrobienia przez dzieci zadania (oczywiście nie mylić ze ściągą, wielce szkodliwą stroną!), można 
obejrzeć będzie zdjęcia z wakacji czy podliczyć wydatki, tudzież frekwencję w szkole i nic, ale to absolutnie nic więcej! W pozostałym czasie 
należy starannie i pieczołowicie zająć się swoimi pociechami, które pod Waszym czujnym okiem mają szaleć na dworze, jeździć na wszystkim, 
co ma koła i kółka oraz bawić się beztrosko.
Jeżeli ktoś nie zastosuje się do wyżej wymienionych postulatów, zostanie srogo ukarany wygaśnięciem na zawsze sprzętu.
Pod	listem	oczywiście	znalazły	się	odpowiednie	podpisy.
Komputeromaniacy	z	niedowierzaniem	przecierali	swoje	zaczerwienione	oczęta.	Nie	wszyscy	oczywiście	posłuchali,	 toteż	 ich	sprzęty	
wygasły,	a	na	ekranach	pojawił	się	znak	„figi	z	makiem”.	Większość	jednak	,	o	dziwo,	zrozumiała	przesłanie	i	komputery	oraz	im	podobne	
urządzenia	schowano.	Od	tego	momentu	na	wyspę	powróciło	zwyczajne	ludzkie	szczęście.	Śmiech	i	rozmowy	usłyszeć	można	było	wszę-
dzie,	po	prostu	na	każdym	kroku.	Początkowo	były	to	wypowiedzi	jednosylabowe,	ale	z	czasem	umiejętność	mówienia	wróciła.	Gminna,	
czy	może	królewska	wieść	niosła,	że	niektórzy	mieszkańcy	Technologii	ponownie	zaczęli	czytać	książki,	które	najpierw	musieli	odkurzyć	
z	grubej	warstwy	prochu…

• • •
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• Trzy siostry •
Dawno,	dawno	temu,	choć	może	nie	tak	dawno....	w	malowniczym	królestwie	żyła	sobie	wdowa.	Mieszkała	w	ubogiej	chatce	na	skraju	lasu	
wraz	ze	swoimi	trzema	córkami.	Po	śmierci	męża	cały	swój	wysiłek	włożyła	w	to,	aby	jej	dzieciom	żyło	się	jak	najlepiej,	choć	nie	do	końca	
tak	było.
Pewnego	razu	do	ich	domu	zawitał	parobek	króla	i	oświadczył,	że	na	mocy	prawa	wydanego	przez	władcę	jego	syn,	książę	Leonard,	wy-
daje	przyjęcie,	aby	znaleźć	sobie	narzeczoną.
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–	Oj,	panie,	ja	mam	wspaniałe	córki!	–	powiedziawszy	to,	kobieta	przywołała	do	siebie	dwie	najstarsze:	Angelinę,	której	głos	przypomina	
śpiew	słowika	o	poranku.	Tu	wskazała	na	przepiękną	pannę	z	włosami	czarnymi	niczym	węgiel	i	bardzo	jasną	cerą.	Dziewczyna	dygnęła	
i	uśmiechnęła	się.	Wreszcie	przedstawiła	Leokadię,	której	wyśmienitym	potrawom	nie	oparł	się	jeszcze	żaden	mężczyzna.
Skinęła	na	pannę	o	miedzianych	włosach,	której	ciemne	oczy	przypominały	niebo	w	gwiaździstą	noc.
–		Jestem	pewna,	że	książę	pokocha	którąś	z	nich.
–		Ależ	najdroższa	pani	–	parobek	ze	zdziwieniem	wyciągnął	ze	skórzanej	torby	wielki	zwój	–	napisane	tu	jest,	że	w	tej	chatce	mieszkają	
trzy	panny,	tymczasem	ja	widzę	tu	tylko	dwie.	–	Starzec	przetarł	swoje	okulary,	jakby	chciał	się	upewnić,	czy	wzrok	go	nie	zawodzi.
–		Ach	tak,	jest	tu	jeszcze	jedna,	nazywa	się	Izabela.	Wdowa	westchnęła	i	przywołała	najmłodszą	z	córek.	Dziewczyna	miała	złociste	loki	
oraz	oczy	zielone	niczym	wiosenna	trawa.
–		Ale	ona	nic	nie	potrafi,	głos	niby	prosię	na	rzeź	targali,	każde	danie	spalone,	nawet	wody	ze	studni	nabrać	nie	umie.	Tylko	wiecznie	
przesiaduje	u	starej	sąsiadki,	a	nam	nic	nie	pomoże!	Dziewczyna,	skłoniwszy	głowę,	opuściła	ze	wstydem	ganek.
–	 	Według	rozkazu	władcy	wszystkie	panny	w	królestwie	muszą	stawić	się	w	zamku,	nim	jutrzejsze	słońce	zajdzie.	Powiedziawszy	to,	
odjechał.
Nazajutrz	kobieta	skoro	świt	zaczęła	przygotowywać	córki,	aby	każda	wypadła	jak	najlepiej.	Ubrawszy	je	w	najlepsze	suknie,	zaprzęgła	
konie,	przygotowując	je	do	wyjazdu.	Niestety,	ponieważ	nie	miała	zbyt	wiele	pieniędzy,	stać	ją	było	tylko	na	dwa,	tak	więc	najmłodsza		
z	sióstr,	nie	dość,	że	dostała	najgorszą	suknię,	musiała	też	pojechać	do	zamku	na	osiołku.	Była	jednak	bardzo	posłuszna,	dlatego	nie	pro-
testowała,	choć	widziała,	że	matka	nie	traktuje	jej	sprawiedliwie.
Pierwsza	do	pałacu	dotarła	Angelina.	Nie	mogła	się	nadziwić,	jak	piękne	jest	to	miejsce,	a	myśl	o	tym,	że	może	tu	mieszkać,	pozwoliła	jej	
na	marzenia	o	sukniach,	jakie	sobie	kupi,	gdy	tylko	zostanie	królową.	Rozmarzona	wpadła	na	kupca	niosącego	kosz	z	jajkami.	Mężczyzna	
upadł,	a	na	ziemi	leżały	tylko	potłuczone	skorupki.
–		 Jak	łazisz,	starcze?!	–	krzyknęła	Angelina	i	wyminęła	kupca,	nie	pomagając	mu	wstać,	po	czym	szybko	pognała	do	zamku.
Druga	przybyła	Leokadia,	która	była	zła	na	siostrę,	że	dotarła	na	miejsce	szybciej.	Zeskoczyła	z	konia	w	takim	pośpiechu,	że	popchnęła	
garncarkę,	rozbijając	jej	gliniane	wazony.
–	Bezczelność!	Jak	można	być	tak	nieuważnym?!	–	zawołała.	Przeszła	obok	garnków,	specjalnie	wchodząc	w	rozbite	kawałki,	zostawiając	
z	nich	jedynie	pył.	Gdy	tylko	rudowłosa	zniknęła	za	drzwiami	zamku,	na	dziedzińcu	pojawiła	się	Izabela.	Wiedziała,	że	była	już	spóźniona,	
jednak	nie	mogła	nic	z	tym	zrobić.	W	końcu	jej	osiołek	był	znacznie	wolniejszy	od	koni	sióstr.	Już	miała	popędzić	w	stronę	wrót	zamku,	
kiedy	zobaczyła	na	ziemi	płaczącą	kobietę.
–	Cóż	się	stało,	droga	pani?
–	Ach	dziecko!	Cały	mój	dobytek,	wszystko	stracone!	–	wskazała	na	odłamki	glinianych	mis.	–	Jak	ja	teraz	wykarmię	moje	dzieci?	–	zaczęła	
szlochać.	Izabela,	nie	mogąc	patrzeć	na	cierpienie	kobiety,	wyciągnęła	spod	sukni	bochenek	chleba	owinięty	w	chusteczkę,	który	zabrała	
ze	sobą	jako	podarek	dla	księcia.	Ofiarowała	go	kobiecie,	jednak	ta	energicznie	zaprotestowała.	Izabela,	nie	zważając	na	odmowę,	powie-
działa:
–	Masz,	nakarm	swe	dzieci,	a	mną	się	nie	przejmuj.	–	Pożegnała	się	i	ruszyła	dalej.	Biegnąc,	prawie	wpadła	na	starego	mężczyznę	siedzą-
cego	na	ziemi.	Gdy	zapytała,	czy	wszystko	w	porządku,	starzec	tylko	pokiwał	głową,	wskazał	na	rozbite	jajka	i	otartą	nogę,	z	której	sączyła	
się	krew.	Izabela	bez	wahania	ściągnęła	wstążkę	z	włosów	i	opatrzyła	ranę	kupca.	Mężczyzna	w	ramach	podziękowania	uściskał	ją	tak	
mocno,	że	prawie	zabrakło	jej	tchu.
Była	bardzo	spóźniona,	ale	w	końcu	dotarła	do	zamku.	Usłyszała	szepty	innych	dziewczyn:	Jak	ona	mogła	przyjść	z	pustymi	rękami?	Czy	
jej	nie	wstyd	tak	się	spóźniać?	Co	to	za	fryzura?	Ledwo	usiadła	na	miejsce,	do	sali	wszedł	książę.
–	Jak	wiecie,	mam	dziś	wybrać	sobie	narzeczoną.	Mój	ojciec	chce,	aby	jego	synowa	była,	 jak	na	prawdziwą	damę	przystało,	elegancka,	
piękna	 oraz	 uprzejma.	 –	 Zarówno	 Leokadia	 jak	 i	 Angelina	 rzuciły	 Izabeli	 pogardliwe	 spojrzenia.	 Wiedziała,	 że	 nie	 pokazała	 żadnej		
z	tych	cech,	spóźniając	się	na	przyjęcie	i	w	dodatku	tak	wyglądając.
–	Wszystkie	zapewne	oczekujecie,	że	za	chwilę	wybiorę	jedną	z	was,	jednak	ja	już	dokonałem	wyboru.	–	Po	sali	rozległy	się	szepty.	Książę	
podszedł	do	Izabeli.
–	Tylko	prawdziwa	królowa	troszczy	się	o	swoich	poddanych	bardziej	niż	o	siebie.
Niedługo	potem	odbyło	się	wesele	Izabeli	i	Leonarda.	Odtąd	najmłodsza	z	sióstr	dzięki	swojej	dobroci	żyła	w	dostatku,	stawszy	się	panią	
dworu.	Natomiast	jej	siostry	przez	swój	egoizm	musiały	dalej	mieszkać	w	ubogiej	chatce	na	skraju	lasu.	Czyż	pomagając	innym,	nie	po-
magamy	sobie	samym?

• • •
Hubert	Jędrzejek	•	III	miejsce,	klasy	VII-VIII	i	gimnazjum
Żabnica

• Bajka dla braciszka •
Przejście	 z	 rzeczywistości	w	 świat	 fantazji	może	wydawać	 się	 trudne	a	wręcz	niemożliwe.	Ale	dla	mnie	 to	 już	 coś	 zwyczajnego.	Wy-
starczy,	 że	 zamknę	 oczy,	 a	 otwierają	 się	 przede	mną	wielkie	wrota	 do	 świata	marzeń	 i	wyobraźni,	 gdzie	wszystko	 zdarzyć	 się	może		
i	gdzie	piękno	okryte	jest	tajemnicą,	a	ciekawość	–	magią.	Moją	„Bajkę	dla	braciszka”	wyczarowałem	już	jakiś	czas	temu	i	to	całkiem	przy-
padkowo.	A	było	to	tak:
Duszne,	 nieruchome	 powietrze	 lipcowego	 popołudnia	 unosiło	 się	 nisko	 nad	 naszą	 doliną.	 Gdzieś	 w	 oddali	 na	 szczytach	 Rysian-
ki	 Lipowskiej	 gromadziły	 się	 ciemne	 i	 ciężkie	 chmury,	 które	 stopniowo	przesłaniały	 niebo.	 Rodziców	nie	 było	w	domu.	Byłem	 tylko		
z	młodszym	 braciszkiem,	 Oskarem.	 Nagle	 tę	 dzwoniącą	w	 uszach	 ciszę	 przerwał	 szum	wiatru.	 Z	 nieba	 zaczęły	 spadać	wielkie	 cięż-
kie	krople.	Siła	deszczu	rosła	z	każdą	chwilą.	Krople	przemieniły	się	w	siekące	strugi,	aż	w	pewnym	momencie	zobaczyłem	za	oknem	
prawdziwą	ścianę	deszczu.	Do	tego	co	jakiś	czas	niebo	rozświetlały	błyskawice,	po	których	rozlegały	się	grzmoty.	Deszcz	chwilami	jak-
by	słabł,	a	potem	znów	narastał	z	 jeszcze	większą	siłą.	Bałem	się,	ale	nie	burzy,	 tylko	tego,	że	zostałem	sam	z	małym	bratem.	Bardzo	
się	bał.	Tulił	się	do	mnie,	płakał	 i	ciągle	powtarzał:	„Gdzie jest mama?”	Był	naprawdę	przerażony.	Pierwszy	raz	przeżywał	taką	burzę.	
Nie	wiem	nawet,	jak	to	się	stało,	że	zacząłem	mu	opowiadać.	Najpierw	o	tym,	że	za	chwilę	deszcz	ustanie	i	znowu	zaświeci	słonko.	Ale	
to	nie	pomogło.	Więc	opowiadałem	dalej,	 że	na	niebie	ukaże	się	 tęcza,	piękna,	kolorowa,	 tęcza,	po	której	można	się	wspiąć	 i	 znaleźć	
w	krainie	perłowych	obłoków,	przypominających	watę	 cukrową.	Płacz	ucichł,	 a	 ja	opowiadałem	dalej.	Opowiadałem	o	 świecie,	 gdzie	
nigdy	 nie	 pada	 deszcz,	 pomiędzy	 chmurkami	wije	 się	 długa,	 kręta	 ścieżka	wysypana	 piszczącymi	 kolorowymi	 żelkami.	Wzdłuż	 niej	
stoją	mięciutkie	pianki	–	 fotele.	Obok	 rosną	okazałe	kwiaty.	W	 ich	kielichach	można	natknąć	 się	na	 jakąś	 słodką	niespodziankę:	 liza-
ka	w	tęczowych	barwach,	pierniczka	w	lukrze,	a	nawet	lody	o	różnych	smakach.	Częstować	się	można	do	woli.	Przy	końcu	ścieżki	stoi	
domek	z	herbatnikowych	cegiełek.	Za	nim	widać	strome	schodki	prowadzące	na	chmurkę	–	 trampolinę,	która	pozwala	przeskakiwać		
z	jednego	obłoczka	na	drugi.	Na	jednym	z	obłoczków	siedzi	siwy	staruszek,	który	zbiera	gorące	promyki	słońca.	Niestety,	gdy	jakiś	upu-
ści,	ten	rani	błękitne	chmurki	i	wylewa	się	z	nich	woda,	która	staje	się	deszczem.	Gdy	upuści	ich	więcej,	uderzają	o	siebie.	To	są	grzmoty		
i	błyskawice.	Pewnego	razu	staruszkowi	się	przysnęło	i	to	dość	długo,	bo	aż	kilka	miesięcy.	I	wówczas	na	ziemi	zapanowała	ogromna	
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susza.	Uschły	trawy,	kwiaty	i	drzewa.	Wyschły	rzeki	i	jeziora.	Ludziom	i	zwierzętom	zaczynało	brakować	wody.	Mamusie	martwiły	się,	
jak	zrobią	dla	swoich	dzieci	herbatkę	i	zupkę.	I	wtedy	pewien	chłopiec	postanowił	sprawdzić,	dlaczego	nie	pada	deszcz.	A	że	mieszkał		
u	podnóża	wysokiej	góry,	postanowił	się	na	nią	wspiąć	i	poprosić	chmurki,	aby	podarowały	ludziom	deszcz.	Gdy	tak	się	wspinał	powoli		
i	mozolnie,	od	skały	oderwał	się	mały	kamyk	i	potoczył	w	dół.	Za	nim	oderwały	się	następne	i	następne,	aż	z	góry	runęła	cała	lawina.	
Chłopczyk	w	ostatniej	chwili	schował	się	w	zagłębieniu	skalnym.	Zatkał	uszy	i	zamknął	oczy.	Bał	się,	że	cała	góra	runie	z	nim	w	dół.	Na	
szczęście	wielki	huk	powoli	ucichł.	Obudził	on	jednak	staruszka,	który	czym	prędzej	wziął	się	do	pracy.	Wkrótce	na	wysuszone	pola,	rzeki,	
jeziora	spadł	ożywczy	deszcz,	a	chłopczyk…
Moją	opowieść	przerwała	mama:
–	A	gdzie	są	moi	synkowie?	Baliście	się	burzy?	Ale	zmokłam,	brrr…
–	Mama,	jesteś	wlescie	–	wyseplenił	Oskarek.	–	Jutlo	z	Hubeltem	jedziemy	daleko.
–	Jak	daleko?	–	zdziwiła	się	mama.
–	Tam	do	góly	,	do	słonka.	Będziemy	się	wspinać	po	takiej	kolorowej	drabinie,	chyba	tęca	się	nazywa,	cy	jakoś	tak…	
–	Hubert,	coś	ty	mu	naopowiadał?	Ach	te	twoje	fantazje…
„No ładnie…	„	–	pomyślałem.	Ale	trudno,	jakoś	będę	kombinował.	Może	stworzę	kolejną	opowieść.	Nawet	mi	się	to	podoba.	I	tak	szybko	
płynie	przy	tym	czas…

• • •
Kacper	Kubica	•	wyróżnienie,	klasy	VII-VIII	i	gimnazjum
Bielsko-Biała

• Stara przepowiednia •
Za	górami,	za	lasami,	za	siedmioma	jeziorami,	w	pięknie	położonej	dolinie,	znajdowała	się	malutka	wioska	zwana	Arlandią.	Ludzie	żyli	tam	
w	zgodzie,	szczęściu	i	dobrobycie,	gdyż	żyzna	gleba	dawała	im	obfite	plony.	Szumiące,	zielone	lasy,	łąki	pachnące	kwiatami	i	przepiękne	
jezioro	przyciągały	wielu	wędrowców	z	różnych	stron	świata.	Podziwiali	oni	wspaniałe	widoki	i	delektowali	się	darami	natury.
W	tej	zielonej	wiosce,	tuż	u	podnóża	gór	stał	mały,	drewniany	dom,	otoczony	białym	płotem.	W	domu	tym	mieszkał	bardzo	schorowany	
staruszek,	którym	opiekował	się	jego	dwunastoletni	wnuczek	–	Mateusz.	Dziadek	był	dla	niego	najważniejszą	osobą	na	świecie	i	kochał	
go	ponad	wszystko.	Matki	i	ojca	nie	pamiętał,	gdyż	zmarli	tuż	po	jego	narodzinach.	Mateusz	martwił	się	każdego	dnia,	co	się	stanie,	kiedy	
jego	dziadek	umrze.	Zastanawiał	się,	gdzie	się	podzieje	i	jak	da	sobie	radę.	
Pewnego	dnia,	kiedy	wrócił	do	domu	z	ogródka,	w	którym	obierał	owoce,	zobaczył	płaczącego	staruszka	siedzącego	przy	łóżku.	Zmar-
twiony,	nie	zastanawiając	się	ani	przez	chwilę,	podbiegł	do	niego	i	zapytał:
–	Dziadziuniu,	dlaczego	płaczesz,	powiedz	mi,	co	cię	trapi?
–	Mój	drogi	Mateuszu	–	odparł	smutny	dziadek	–	niepokoję	się,	bo	zaczyna	brakować	wody	w	studni.	Deszcze	padają,	a	wody	ubywa	–	do-
dał	drżącym	głosem	staruszek.
–	Ależ	dziadku…	–	odparł	pewnym	głosem	wnuczek.	–	Nic	się	nie	martw.	Z	pewnością	wszystko	będzie	dobrze	–	dodał	niezwłocznie.
Twarz	mężczyzny	nie	rozjaśniła	się	jednak	ani	na	moment.	Długo	myślał,	a	następnie	przytulił	chłopca	i	powiedział:
–	Sprawdź,	mój	drogi,	czy	u	naszych	sąsiadów	sytuacja	wygląda	podobnie.
–	Dobrze	dziadku,	zaraz	sprawdzę,	jak	się	sprawy	mają.	Zaufaj	mi,	twoje	zmartwienia	na	pewno	wkrótce	znikną	–	Mateusz	odpowiedział	
z	przekonaniem	w	głosie.	
Potem	chłopiec	czym	prędzej	pobiegł	do	kilku	domów,	znajdujących	się	w	najbliższym	sąsiedztwie	i	wkrótce	wszyscy	mieszkańcy	wioski	
zauważyli,	że	również	w	ich	studniach	zaczyna	brakować	wody.	Zielona	i	piękna	Arlandia	zaczęła	usychać.	Trawy	robiły	się	żółte,	krzewy		
i	drzewa	zaczynały	tracić	liście.	Ludzie	zaczynali	bać	się	o	swoją	przyszłość.	Nikt	nie	wiedział,	jak	temu	zaradzić,	tym	bardziej,	że,	o	zgrozo,	
dość	często	padały	deszcze.
Minęło	kolejnych	kilka	miesięcy	i	w	całej	dolinie	zrobiło	się	ponuro	i	szaro.	Nie	było	już	kwiatów,	drzewa	usychały	i	nigdzie	nie	dało	się	
usłyszeć	śpiewu	ptaków.	Wszyscy	podróżni	omijali	to	miejsce,	widząc	taki	nieurodzaj.	Poziom	wody	w	jeziorze	również	niebezpiecznie	
się	obniżył	i	każdego	dnia	stawał	się	coraz	niższy.	Mieszkańcy	wioski	zbierali	wszelką	możliwą	żywność,	łowili	pozostałe	w	jeziorze	ryby,	
suszyli	mięso,	robili	najróżniejsze	przetwory.	Również	Mateusz	z	dziadkiem	przygotowywali	w	swojej	spiżarni	zapasy.	Gromadzili	rów-
nież	wodę,	gdyż	nie	wiadomo	było,	na	ile	ona	wystarczy.	Mieszkańcy	nie	myśleli	jeszcze,	aby	opuścić	Arlandię,	gdyż	nie	wyobrażali	sobie	
mieszkania	w	innym	miejscu.	Dziadek	Mateusza	stawał	się	coraz	słabszy,	jednak	chłopak	wiedział,	że	wiek	to	nie	jedyny	powód	takiego	
stanu	rzeczy.	Staruszka	wyraźnie	coś	martwiło	i	nie	dawało	mu	to	spokoju.
Tego	właśnie	dnia,	Mateusz,	mając	nieco	wolnego	czasu,	postanowił	odwiedzić	swoją	rówieśniczkę	Anię,	z	którą	spędzał	swój	wolny	czas.	
Wspólnie	się	bawili,	uczyli	i	rozmawiali.	Również	w	ich	rozmowach	coraz	częściej	pojawiała	się	sprawa	przyszłości	wioski.	Ponieważ	byli	
młodzi,	myśleli,	że	sprawy	tak	poważne	zostaną	załatwione	przez	dorosłych.
Jednak	któregoś	dnia,	dziadek,	który	był	już	bardzo	słaby,	zawołał	wnuka	i	powiedział	mu:
–	Mateuszu,	muszę	poprosić	cię	o	przysługę!	Długo	ci	nic	nie	mówiłem,	ponieważ	bałem	się	o	ciebie	–	dodał	zdecydowanym	głosem.	–	Ale	
teraz	już	wiem,	że	to	właśnie	ty	musisz	uratować	Arlandię,	jej	mieszkańców	oraz	całą	dolinę	przed	zagładą!	–	dodał	przekonująco.
–	Dobrze,	dziadziu,	zrobię	wszystko,	co	mi	powiesz	–	odpowiedział	z	entuzjazmem	Mateusz.
–	Chcę	ci	powierzyć	tajemnicę	mojego	życia	–	mówił	dalej	dziadek.	–	Losy	naszej	wioski	i	wszystkich	jej	mieszkańców	są	w	twoich	rękach	
–	dodał	z	nadzieją	w	głosie,	patrząc	na	wnuka.
Po	chwili	 jednak	staruszek	tak	osłabł,	że	nie	był	w	stanie	nic	więcej	powiedzieć.	Kiedy	po	 jakimś	czasie	odzyskał	odrobinę	sił,	zaczął	
opowiadać	Mateuszowi	historię	swojego	dzieciństwa.	Powiedział	mu,	że	kiedy	był	małym	chłopcem,	a	w	Arlandii	mieszkało	zaledwie	
kilka	osób,	wydarzyło	 się	 coś	niewyobrażalnego.	Nocą,	 kiedy	wszyscy	przebywali	w	 swoich	domach,	niebo	 rozbłysło	 i	w	dolinę	ude-
rzył	 ogromny,	 płonący	 głaz.	 Spadł	 na	 północną	 stronę	 zbocza.	 Był	 tak	wielki,	 że	 spalił	 większą	 część	 lasu,	 wpadł	 głęboko	w	 ziemię		
i	zniknął.	Pozostawił	po	sobie	jedynie	głębokie	tunele	w	skałach.	Przerażeni	mieszkańcy	wioski	przez	długi	czas	nie	wychodzili	ze	swoich	
domów.	Jedynie	pewien	chłopak,	który	był	na	tyle	ciekawy	i	odważny	zarazem,	wymknął	się	po	cichu	z	domu	i	pobiegł	na	miejsce	kata-
strofy.	Zobaczył	dymiącą	i	spaloną	ziemię,	która	zasypana	była	odłamkami	dziwnych	kamieni.	Były	gorące	i	miały	dziwne,	niespotykane	
kształty.	Kilka	z	tych	kamieni	chłopak	zabrał	ze	sobą	do	domu.	Przerażeni	rodzice	powiedzieli	mu,	że	spełnia	się	straszliwa	przepowiednia	
starego	wróżbity.	Według	jego	wizji	życie	w	zielonej	dolinie	w	przyszłości	miałoby	być	niemożliwe	z	powodu	braku	wody,	która	miała	
znikać	w	podziemnych	korytarzach.	Tylko	ta	osoba,	która	zachowa	kamień	pochodzący	z	nieba,	może	uratować	całą	dolinę	od	zagłady.
Mijały	dni,	miesiące,	 lata,	nic	się	nie	działo,	a	 ludzie	powoli	zapominali	o	 tym	strasznym	wydarzeniu.	Zbocze	góry	znów	porosły	 lasy,		
a	niemal	wszyscy	mieszkańcy	pamiętający	katastrofę,	już	zmarli.	Wszystko	toczyło	się	zupełnie	normalnie,	aż	do	chwili	obecnej.
Dziadek,	opowiadający	Mateuszowi	tę	historię,	przyznał	się,	że	tym	odważnym	chłopakiem,	który	zabrał	kamienie	z	miejsca	katastrofy,	
był	on	sam.	Teraz	wszystkie	zdarzenia	odżyły	w	jego	pamięci.	Był	już	zbyt	słaby	i	stary,	aby	móc	uratować	dolinę	i	całą	wioskę.	Starzec	
poprosił	więc	swojego	wnuka,	aby	otworzył	skrzynię	na	strychu	i	wyjął	z	niej	kilka	szarych,	porowatych	kamieni.	Kiedy	Mateusz	spełnił	
jego	prośbę,	dziadek	zwrócił	się	do	niego:
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–	Teraz	musisz	iść,	Mateuszku,	na	północne	zbocze	i	odszukać	miejsce	katastrofy.	Zabierz	ze	sobą	potrzebne	narzędzia	i	przekopuj	ziemię	
tak	długo,	aż	znajdziesz	podobne	kamienie	–	mówił	coraz	ciszej.	
–	Jak	ci	się	to	już	uda,	to	będzie	znak,	że	podziemne	korytarze	wyżłobione	przez	płonący	głaz,	znajdują	się	bardzo	blisko.	Trzeba	je	zasypać	
piaskiem	i	kamieniami,	aby	nie	przepuszczały	wody	–	dodał	staruszek.
Przez	następną	chwilę	nic	nie	mówił,	zbierał	w	sobie	siły,	a	Mateusz...	czekał	cierpliwie.	Wreszcie	dodał:
–	To	ciężka,	trudna	i	żmudna	praca,	ale	tylko	ten,	kto	posiada	kamień,	może	to	zrobić.	Nikt	inny	nie	znajdzie	tego	miejsca.	
Kiedy	tylko	skończył	opowiadać,	powoli	zamknął	swoje	zmęczone	oczy,	a	wtedy	jego	serce	przestało	bić.	Zrozpaczony	wnuczek,	trzymając	
go	za	rękę,	długo	jeszcze	myślał	o	tym,	co	opowiedział	mu	jego	ukochany	dziadek.	
Śmierć	najbliższej	 osoby	odmieniła	 chłopca.	Mieszkańcy,	 nie	 chcąc,	 aby	był	 sam,	odwiedzali	 go	 codziennie	 i	 pomagali	we	wszystkich	
sprawach.	Po	pogrzebie,	nie	mówiąc	nikomu	ani	słowa,	Mateusz	bez	zastanowienia	zabrał	zapasy	mięsa,	suszonych	ryb	i	zapakował	je	do	
plecaka.	Pamiętał	również	o	wodzie	i	najpotrzebniejszych	narzędziach.	Potem	bez	słowa	pożegnania	wyruszył	na	północne	zbocze	góry.	
Nie	wiedział,	czy	podoła	temu	wyzwaniu,	ale	nie	miał	nic	do	stracenia.	Kiedy	opuścił	wioskę,	po	paru	dniach,	Ania,	jego	koleżanka,	odkryła,	
że	jej	przyjaciel	zniknął	bez	śladu.	Mieszkańcy	przeszukali	wioskę	i	niestety	nie	znaleźli	chłopaka.	Nie	zostawił	żadnego	listu,	wyszedł	bez	
słowa,	więc	wszyscy	uznali,	że	opuścił	ich	na	stałe	i	poszedł	szukać	lepszego	miejsca	do	życia.	Jedynie	Ania	czuła,	że	chłopak	musiał	mieć	
jakiś	powód,	by	samotnie	wyruszyć	w	nieznane.	
W	tym	czasie	młodzieniec	przekopywał	już	ziemię	na	północnym	stoku,	ale	efektów	jego	pracy	nie	było	widać.	Nigdzie	nie	znajdywał	
podobnych	kamieni.	Zupełnie	opadł	z	sił.	Żywił	się	korzonkami	krzewów	i	suszonym	mięsem,	które	zabrał	ze	spiżarni	dziadka,	ale	zapasy	
powoli	się	kończyły.	Wreszcie	po	jakimś	czasie	zobaczył	kamień	podobny	do	tych,	które	otrzymał	od	dziadka.	Ostro	zabrał	się	do	pracy,	
czując,	że	znajduje	się	już	blisko	miejsca,	które	poszukiwał.	
Po	kilku	dniach	natrafił	wreszcie	na	podziemny	korytarz,	wypełniony	po	brzegi	wodą.	Nosił	kamienie	ze	zbocza	i	zasypywał	tunele.	Trwało	
to	bardzo	długo.	Pewnego	dnia	zasnął		po	ciężkiej	pracy	na	ziemi.	Latarnia,	którą	oświetlał	sobie	miejsce	pracy,	paliła	się	przy	nim	nadal.	
Kiedy	Ania	wyszła	przed	swój	dom	i	spojrzała	na	górę,	zobaczyła	nikły	płomyk.	Coś	nie	dawało	jej	spokoju.	Wiedziała,	że	powinna	to	
sprawdzić.	Poprosiła	rodziców,	aby	poszli	z	nią	sprawdzić	to	dziwne	światło.	Niezbyt	chętnie	przystali	na	 jej	prośbę	i	bez	entyzjazmu	
ruszyli	w	górę.	Kiedy	byli	już	blisko,	zaczął	padać	deszcz,	który	obudził	śpiącego	na	ziemi	Mateusza.	Padało	obficie.	Chłopak	szybko	wstał	
i	zobaczył	nadchodzące	trzy	postacie.	W	jednej	z	nich	rozpoznał	Anię.	Wielkie	krople	nie	spływały	do	podziemnych	korytarzy,	ale	płynęły	
w	dół,	w	stronę	wioski.	Ogromnie	zmęczony	poczuł	ulgę	i	radość,	że	uratował	zieloną	dolinę.	
Przyjaciele	z	radością	wpadli	sobie	w	ramiona,	wiedzieli,	że	ich	ukochana	wioska	została	ocalona.	Wrócili	do	domu,	opowiadając	miesz-
kańcom	o	starej	przepowiedni,	którą	Mateuszowi	przekazał	umierający	dziadek.	Po	jakimś	czasie	cała	zielona	dolina	i	położona	w	niej	
wioska	odżyły	i		wyglądały	tak	pięknie,	jak	dawniej.
Minęło	kolejnych	kilka	lat.	Mateusz	zyskał	miano	bohatera.	Wiedział	i	czuł,	że	ma	wokół	siebie	życzliwych	mu	ludzi.	Jedną	z	nich	już	na	
zawsze	pozostała	Ania...
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• Kiedy noc staje się jasna •
Kiedyś,	gdy	w	dzień	widniało	jasne	słońce,	a	nocą	na	niebie	nie	było	żadnego	odbłysku	światła	i	kiedy	dwie	krainy	były	oddzielone	od	
siebie	magiczną	barierą,	pewnej	nocy	urodziło	się	dwoje	dzieci.	Jedno	z	krainy	Aury,	a	drugie	Cienia.	Obie	dziewczynki	wyróżniały	się	
niezwykłą	urodą.
Łuna,	bo	tak	miała	na	imię	córka	króla	Aura,	była	bardzo	wesołym	dzieckiem.
Dorastała	w	świecie	harmonii,	piękna	 i	miłości.	Była	wychowywana	na	królową,	która	miała	w	przyszłości	zastąpić	swojego	ojca.	Nie	
była	 jednak	 złośliwą	 i	 wymagającą	 księżniczką,	 jak	 to	 się	 często	 zdarzało.	 Kochała	 przyrodę,	 ludzi,	 którzy	 pomagali	 jej	 na	 co	 dzień		
i	oczywiście	swoją	matkę,	która	nauczyła	ją	dobroci,	wyrozumiałości	i	oddania	za	wszelką	cenę.
Za	to	druga	księżniczka,	córka	Cienia,	wychowywana	była	w	zupełnie	inny	sposób.	Jej	matka	zmarła	rok	po	jej	urodzeniu	na	nieuleczalną	
chorobę.	Król	pogrążył	się	w	żałobie	i	znienawidził	Aura,	obwiniając	go	o	rzucenie	klątwy	na	jego	żonę.	Obie	strony	wydzieliły	granice	
pomiędzy	dniem	a	nocą,	przez	którą	nikt	nie	mógł	przejść.	Po	śmierci	kobiety	w	krainie	Cienia	zaczęły	dziać	się	dziwne	rzeczy.	W	nocy	
niektóre	światła	gasły,	a	z	nieba	zniknęły	wszystkie	gwiazdy	i	księżyc,	który	przecież	rozświetlał	niebezpieczną	ciemność.
Król	również	nie	darzył	miłością	swojej	córki,	gdyż	była	ona	tak	podobna	do	matki,	że	gdy	patrzył	na	nią,	w	jego	oczach	pojawiała	się	ok-
rutna	złość,	a	zarazem	smutek.	Księżniczka	nosiła	imię	Trwoga.	Gdy	ktoś	usłyszał	to	imię	lub	sam	je	wymówił,	czuł	się	nieswojo.	To	bardzo	
przerażało	mieszkańców	tej	krainy.	Po	mieście	krążyły	różne	plotki	na	jej	temat.	Dziewczynka	może	nie	wyglądała	na	sympatyczną,	ale	jej	
uroda	zdecydowanie	przysłaniała	charakter.
Nie	była	również	wymagająca,	ale	niechętnie	odzywała	się	do	służby,	a	zwłaszcza	do	ojca,	którego	na	co	dzień	nie	widywała.	Była	raczej	za-
mknięta	w	sobie	i	nie	lubiła	rozmawiać	o	miłych	rzeczach.	Przesiadywała	w	swoim	pokoju,	czytając	dramatyczne	powieści	i	pisząc	smutne	
wiersze.	Lubiła	tematy	związane	ze	śmiercią,	smutkiem	i	cierpieniem,	dlatego	też	gdy	służba	przynosiła	jej	stosy	grubych	ksiąg,	papier		
i	pióro	z	czerwonym	atramentem,	patrzyła	na	nią	z	przerażeniem.	Jednak	tylko	w	ten	sposób	dało	się	zaspokoić	pragnienie	Trwogi,	która	
nie	okazując	szczęścia	publicznie,	w	głębi	serca	może	nie	czuła	radości,	ale	spokój.	W	dzień,	gdy	za	oknem	świeciło	słońce,	pokojówka	
zasłaniała	okna	ciemnymi	firankami.	Tak	jak	matka	musiała	unikać	promieni	słonecznych.
Jednak	w	nocy,	gdy	na	zewnątrz	nie	było	 już	nic	widać,	a	miasto	pochłonął	mrok,	wychodziła	na	swój	ogromny	balkon,	by	zagrać	na	
ukochanych	skrzypcach	matki.	Ten	czas	był	dla	mieszkańców	najgorszą	godziną	wieczoru.	Wszyscy,	którzy	słyszeli	graną	melodię,	czuli	
straszliwy	lęk,	którego	w	żaden	sposób	nie	dało	się	zagłuszyć.	Wszystkie	psy	wyły	jak	oszalałe,	a	matki	nie	mogły	uspokoić	swoich	płaczą-
cych	dzieci.	Wiele	osób	uważało,	że	księżniczka	przywołuje	w	ten	sposób	swoją	matkę,	która	za	życia	była	okrutną	kobietą,	nieszanującą	
nikogo	poza	sobą.	Były	to	jednak	tylko	pogłoski	i	nie	były	one	prawdziwe.
Pewnego	wieczoru	Łuna	spacerowała	po	królewskich	ogrodach,	przypatrując	się	z	ciekawością	granicy	i	ogromnej	bramie.	Zawsze	stali	
tam	żołnierze,	którzy	pilnowali	przejścia.
Tym	razem	nikogo	tam	nie	było.	Wtedy	usłyszała	dźwięk	skrzypiec.	Zaciekawiła	się,	bo	nigdy	wcześniej	nie	słyszała,	jak	ktoś	grał	po	dru-
giej	stronie.
–	Pięknie!	–	powiedziała.
Była	tak	zachwycona,	że	nie	mogła	się	opanować.	Spojrzała	w	kierunku	zamku.	Nikt	jej	nie	pilnował.	Popatrzyła	jeszcze	raz	na	bramę		
i	szybkim	krokiem	podążyła	w	jej	stronę.	Przeszła	przez	bramę	i	pomknęła	wzdłuż	kamiennej	ścieżki.	Gdy	znalazła	się	w	miasteczku,	
ujrzała	przed	sobą	ogromną	budowlę,	a	z	boku	balkon.	Wielki!	Prawie	tak	duży	jak	jej	komnata.	Muzyka	dobiegała	właśnie	z	niego.
Po	chwili	kobieta	z	płaczącym	dzieckiem	na	rękach	zbliżyła	się	do	Łuny.	Spojrzała	na	nią,	a	potem	na	balkon.	Łuna	widziała	przerażenie	
kobiety,	dlatego	zapytała,	dlaczego	jej	dziecko	płacze.
Matka	skierowała	wzrok	na	dziecko,	starając	się	je	uspokoić.
–	To	przez	tę	muzykę.	To	z	nią	jest	coś	nie	tak	–	powiedziała.
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–	Muzykę?	–	zapytała	Łuna.	–	Przecież	jest	piękna.
–	Nie	jest	piękna,	a	osoba,	która	ją	gra,	tym	bardziej	nie	jest	piękna.
Łuna	jeszcze	bardziej	zaciekawiła	się.
–	Mogę	na	chwilę	to	maleństwo?	–	zapytała.
Kobieta	podała	jej	dzieciątko,	które	wciąż	rozpaczliwie	płakało.
Księżniczka	delikatnie	tuliła	dziecko	do	siebie,	co	sprawiło,	że	jakimś	cudem	uspokoiło	się.
–	Jak	to	zrobiłaś?	–	zapytała	zdziwiona	kobieta.
–	Nie	wiem	–	odparła	Łuna.	–	Może	dziecko	płakało	nie	przez	muzykę,	ale	dlatego,	że	niebo	jest	puste.
Nie	ma	na	nim	ani	gwiazd,	ani	księżyca.	Jest	ciemno,	a	dzieci	boją	się	ciemności.
–	Nie…	to	na	pewno	przez	ciemną	księżniczkę	–	powiedziała	kobieta.
–	Jaką	księżniczkę?	–	zapytała	Łuna.
–	Tę,	która	gra	na	skrzypcach,	Księżniczka	Trwoga.	Córka	zmarłej	królowej.	Okrutnej	kobiety.
Matka	wzięła	śpiące	w	ramionach	Łuny	dziecko,	odwróciła	się	i	bez	słowa	podążyła	w	kierunku	domu.
Łuna	spojrzała	na	balkon,	po	czym	ruszyła	w	jego	stronę.	Nie	bała	się.	Czuła	raczej	spokój.	Gdy	znalazła	się	już	pod	samym	balkonem,	jej	
oczom	ukazała	się	przepiękna	dziewczyna	w	granatowej	sukience.	Patrzyła	w	niebo,	grając	jednocześnie	na	skrzypcach.	Grała	tak	czysto		
i	pięknie,	że	Łuna	nie	mogła	oderwać	od	niej	wzroku.	Stała	tak,	wsłuchując	się	w	graną	melodię,	smutną	i	pełną	uczuć,	aż	nagle	jedną	kart-
kę	z	nutami	porwał	wiatr	i	zleciała	ona	w	dół.	Łuna	spojrzała	na	ziemię	i	zbliżyła	się	do	kartki,	podnosząc	ją.	Trwoga,	patrząc	z	balkonu,	
ujrzała	Łunę,	która	z	blaskiem	w	oczach	i	uśmiechem	na	różowej	buzi	również	spoglądała	na	nią.
–	Pięknie	grasz	–	powiedziała	Łuna.
–	Nieprawda!	–	odrzekła	tamta.	–	Ludzie	mnie	nienawidzą,	boją	się	mnie.	Nie	lubią	muzyki	i	skrzypiec,	i	tego	miejsca.
Na	jej	twarzy	ukazały	się	łzy.	Otarła	je	szybko,	po	czym	znów	spojrzała	w	niebo.
–	Księżyc	zniknął.	Nawet	jego	mi	odebrano.
Łuna	zasmuciła	się.	Nie	wiedziała,	dlaczego	dziewczyna	cierpi.	Nigdy	o	niej	nie	słyszała.
–	Twoja	muzyka	jest	wspaniała.	Nigdy	jeszcze	takiej	nie	słyszałam.	Dlaczego	płaczesz?	–	zapytała.
–	Bo	nie	mam	nikogo.	Poza	tymi	skrzypcami.	Matka	zabrała	mi	wszystko:	udane	dzieciństwo,	akceptację	ojca	i	ludzi,	a	nawet	księżyc.	Zo-
stawiła	mnie	z	tymi	skrzypcami,	a	ja	nawet	nie	pamiętam,	jaka	była	naprawdę.	Ludzie	mówią,	że	była	zła	i	że	ja	też	jestem.	Nikt	mnie	nie	
kocha,	nawet	ojciec.
Łzy	znów	spłynęły	po	jej	bladych	policzkach.	Odłożyła	skrzypce	na	bok.
–	Kim	jesteś?	–	zapytała.
–	Łuna	–	odpowiedziała.
–	Ta	księżniczka	z	Aury?	Słyszałam	o	tobie.
–	A	ja	o	tobie	nie.	Nikt	nigdy	nie	mówił	o	tym	miejscu.
–	No	trudno	się	dziwić.
–	Dlaczego	ludzie	nie	lubią	twojej	muzyki?	Mnie	się	bardzo	podoba.
–	Dziękuję.	Jesteś	pierwszą	osobą,	która	mi	to	powiedziała.	Raczej	nie	rozmawiam	z	innymi.	Nauczyłam	się	żyć	w	samotności	i	dobrze	mi	
z	tym.
–	Może	ludzie	po	prostu	nie	znają	cię	dobrze,	a	te	wszystkie	bajki	o	tobie	wymyślili,	bo	nie	było	jak	inaczej	wytłumaczyć	zniknięcia	księ-
życa.	Zastanawia	mnie	to.
–	Tak…	mnie	też,	ale	to	nie	zmienia	faktu,	że	jestem	uznawana	za	okrutną.
Łuna	spojrzała	w	niebo.
–	Długo	te	chmury	wiszą	nad	zamkiem?	–	zapytała.
–	Chmury?	To	nie	chmury	tylko	puste	niebo.	Nic	tam	nie	ma.	Ani	gwiazd,	ani	księżyca,	a	tym	bardziej	chmur.
–	Ja	je	widzę.	Są	bardzo	ciemne,	ale	w	pewnych	miejscach	są	jakby	oświetlone.
Na	bladej	buzi	pojawił	się	nagle	promyczek	szczęścia.
–	Myślisz,	że	księżyc	wcale	nie	zniknął,	tylko	kryje	się	za	tymi	gęstymi	chmurami?
–	Nie	wiem	–	odpowiedziała	Łuna.	–	Księżyc	nie	zniknąłby,	ot	tak...
–	Nie	ma	go	od	śmierci	mojej	matki.	Wszyscy	uznali,	że	ona,	żeby	się	zemścić,	odebrała	nam	światło	i	całe	niebo	i	że	teraz	ja	jestem	prze-
klęta.	Tak	się	z	tym	czuję,	ale	przywykłam	do	samotności.
–	Nikt	nie	powinien	być	sam.	Nawet	te	znienawidzone	przez	ludzi	osoby.	Czytałam	wiele	książek.
–	Ja	też.	Kocham	książki	–	odparła	z	fascynacją.
–	Jedną	z	nich	polubiłam	najbardziej.	Jest	to	opowieść	o	dziewczynie,	którą	wszyscy	prześladowali,	a	ona	zamiast	udowodnić,	że	ma	nie-
zwykły	charakter,	postanowiła	zaakceptować	oskarżenia.	Z	czasem	sama	zaczęła	w	to	wierzyć	i	pewnego	dnia	poszła	do	lasu	i	już	nikt	jej	
więcej	nie	widział.	To	smutna	opowieść,	ale	bardzo	pouczająca.	Może	po	prostu	nie	ma	kto	ci	pomóc.
–	Jesteś	mądra	–	powiedziała	Trwoga.	–	Ale	nic	nie	rozumiesz.
Łuna	była	w	stanie	wyobrazić	sobie	cierpienie	Trwogi,	chociaż	nie	doznała	takich	przeżyć	jak	ona.	Była	dobrze	wychowywana,	a	rodzice	
starali	się	ją	chronić	przed	wszelkim	niebezpieczeństwem.
Umiała	pomagać	ludziom.	Wspierała	każdego,	kto	potrzebował	pomocy	i	czuła	się	dobrze	w	towarzystwie	innych.
Trwoga	udała	się	ku	drzwiom	i	cicho,	by	nikt	jej	nie	usłyszał,	wymknęła	się	z	pokoju.	Po	chwili	była	już	blisko	Łuny,	która	z	daleka	patrzyła	
w	jej	stronę.	Dziewczyny	nigdy	wcześniej	nie	spotkały	się,	ale	jakaś	dziwna	więź	połączyła	je	w	ciągu	tak	krótkiego	czasu.	Rozmawiając	
przez	balkon,	widziały	zaledwie	swoje	szczupłe	sylwetki.	Trwoga	zbliżyła	się	do	Łuny,	która	z	zaciekawieniem	patrzyła	na	nią.
–		 Nic	nie	widzę.	Nie	wzięłam	nawet	świecy	by	móc	cię	zobaczyć	–	powiedziała	ciemnowłosa.
–		 To	nic	–	odparła	druga.	–	Nieważne,	jak	wyglądasz,	już	zdążyłam	poznać	twój	charakter.
–		 I	co?	–	zapytała	tamta.
–		 Jesteś	jak	ta	dziewczyna	z	książki.	Uwierzyłaś	w	kłamstwa	ludzi.
–		 Nie	wiedziałam,	co	zrobić.
–		 Ale	teraz	już	wiesz?
–		 Nie	zwrócę	ludziom	księżyca.	On	zniknął.
–		 Nie	–	odparła	Łuna.	–	On	nie	zniknął,	tylko	ukrył	się,	zupełnie	jak	ty.
–	 Skąd	to	wiesz?	Rozmawiamy	ze	sobą	tylko	chwilę.
–		 Ta	chwila	jest	wystarczająco	długa,	by	to	zrozumieć.
–		 Więc	wystarczy,	że	ja	się	zmienię,	by	księżyc	znów	się	pojawił?
–		 Chyba	musisz	mu	udowodnić,	że	się	myliłaś.
–		 Ale	jak?	On	przecież	nie	słyszy.
Łuna	spojrzała	na	niebo,	a	potem	z	powrotem	na	Trwogę.	Nagle	obie	usłyszały	płacz	dziecka.
–		 Księżniczko!
To	była	ta	sama	matka	z	dzieckiem,	które	wcześniej	trzymała	Łuna.
Łuna	spojrzała	na	kobietę,	a	Trwoga	ukryła	się	za	jej	plecami.
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Matka	trzymała	w	jednej	ręce	dziecko,	a	w	drugiej	małą	świecę.	Dziecko	znów	płakało.
Kobieta,	nie	widząc	kilka	metrów	dalej	Trwogi,	podała	maleństwo	Łunie.	Ona	spojrzała	na	płaczącą	dziewczynkę.
–		 Boi	się	ciemności.	Ja	też	kiedyś	się	bałam	–	powiedziała.
Kobieta	spojrzała	za	dziewczynę	i	w	mroku	ujrzała	postać.
–		 Kto	to?	–	zapytała.
–		 Osoba,	która	uwierzyła	w	kłamstwa	ludzi	–	odparła	Łuna.
–		 Jest	jej	smutno,	prawda?
–		 Tak,	ale	pani	może	to	zmienić.
–		 Ja?	Jak	mam	to	zrobić?
–		 Pozwoli	pani,	bym	na	chwilę	dała	jej	dziecko?
–		 Nie	wiem.	Nie	znam	jej.
–		 Ale	ja	znam	–	powiedziała	Łuna.
Kobieta	z	lekką	obawą	zgodziła	się	na	propozycję	dziewczyny.
Księżniczka	odwróciła	się	i	zrobiła	kilka	kroków	w	kierunku	Trwogi.
Trwoga	odsunęła	się	z	przerażeniem.
–		 Co	ty	robisz?
–			Udowadniam	ci,	że	jesteś	w	stanie	pokazać	ludziom,	że	nie	jesteś	taka,	jak	oni	myślą.	Dziecko	płacze,	bo	boi	się	ciemności.	Tylko	ty	mo-
żesz	odsłonić	swoje	serce	i	księżyc,	który	uspokoi	maleństwo.

Trwoga	miała	w	głowie	tysiąc	myśli.	Bała	się.	Ale	czego	tak	właściwie.	Ludzi	czy	samej	siebie?
Wzięła	na	ręce	płaczące	niemowlę	i	zaczęła	kołysać,	nucąc	przy	tym	znaną	jej	kołysankę.
–		 Nie	płacz.	Księżyc	nie	zniknął.	On	tylko	się	boi,	że	zostanie	przeklęty.
Dziecko	przestało	płakać.	W	tym	momencie	coś	bardzo	jasnego	oświetliło	twarz	Trwogi,	która	wciąż	kołysała	niemowlę.	Kobieta	ujrzała	
księżniczkę	z	 jej	dzieckiem,	która	w	blasku	wychodzącego	zza	chmur	księżyca	nie	wyglądała	strasznie.	Wiatr	delikatnie	rozwiewał	 jej	
czarne	włosy,	a	buzia	zrobiła	się	różowa	ze	szczęścia.	Matka	patrzyła	na	nią	już	bez	strachu.	Spoglądała	na	śpiące	dziecko,	a	później	na	
jasny	księżyc.
Trwoga	nie	mogła	uwierzyć.	Była	tak	szczęśliwa...	Podeszła	do	kobiety	i	podała	jej	śpiące	niemowlę.	Uwierzyła	w	prawdę,	a	nie	opowia-
dania	innych.
Łuna	zbliżyła	się	do	niej	i	objęła	ją,	mówiąc:
–		 To	dzięki	tobie	noc	stała	się	jasna.

• • •
Izabela	Biernat	•	wyróżnienie,	klasy	VII-VIII	i	gimnazjum
Rybarzowice

• Czarna owca w stadzie •
Był	zwyczajny,	słoneczny	dzień.	Dzieci	bawiły	się	na	podwórku,	rodzice	zbierali	grzyby	w	lesie,	a	dziadkowie	wypasali	stado	owiec	na	
polanie.	Wśród	owieczek	nie	było	większych	konfliktów	–	wszystkie	traktowały	się	jak	jedna,	wielka	rodzina.	Wyjątkiem	od	tej	reguły	
była	jednak	czarna	owca	w	stadzie.	Z	powodu	swojego	odmiennego	koloru	nieraz	była	wyśmiewana	i	poniżana	przez	pozostałe	zwierzęta.	
Owieczce	nie	było	z	tym	łatwo,	bo	nie	miała	żadnego	przyjaciela,	który	wsparłby	ją	w	tych	trudnych	chwilach.
Wylegiwała	się	właśnie	na	łące,	przyglądając	się	pozostałym	owcom.	Zastanawiało	ją	pytanie,	dlaczego	odstaje	od	reszty	i	jak	może	to	
zmienić.	Bardzo	chciała	wiedzieć,	jak	to	jest	mieć	prawdziwego	przyjaciela.	Nie	zauważyła,	że	w	jej	stronę	zbliża	się	grupka	białych	owie-
czek,	które	albo	chcą	ją	pognębić,	albo	kazać	zmienić	jej	miejsce,	żeby	móc	spokojnie	skubnąć	kawałek	trawy	w	jej	otoczeniu.
–	Hej,	Czarnulu!	Nie	tolerujemy	tu	takich	jak	ty,	weź	stąd	spadaj!	–	krzyknęła	jedna	z	nich	już	z	daleka.
–	Mam	takie	samo	prawo,	żeby	tu	być	jak	i	wy	–	próbowała	się	bronić,	jednak	marnie	jej	to	wyszło.	Jeszcze	bardziej	rozdrażniła	przeciw-
niczkę,	która	natychmiast	jej	się	odgryzła.
–	Dopóki	jesteś	inna	od	nas,	nie	masz	takich	praw	jak	my	–	odparła	pewna	siebie	jedna	z	owiec,	a	reszta	zachichotała	z	tego,	co	powie-
działa.
Jagna	–	bo	tak	miała	na	imię	owa	czarna	owca	–	nie	chciała	się	dłużej	kłócić,	ponieważ	wiedziała,	że	jest	na	straconej	pozycji	–	jak	zawsze.	
Odstąpiła	miejsca	pozostałym	i	przeniosła	się	parę	metrów	dalej	–	bliżej	lasu.
Zaczęła	cicho	łkać,	gdyż	takie	sytuacje	jak	te	zdarzały	się	jej	nieustannie.	Nie	chciała	być	dłużej	pośmiewiskiem	dla	innych,	ale	nie	wie-
działa,	jak	temu	zapobiec.
Nagle	usłyszała	czyjeś	wołanie	o	pomoc	z	pobliskiego	lasu.	Zerwała	się	na	równe	nogi	i	stanęła	jak	sparaliżowana,	nie	wiedziała,	co	robić.	
Postanowiła	jednak	pobiec	komuś	na	ratunek,	bo	i	co	miała	do	stracenia?	Zawsze	była	wrażliwa	na	czyjeś	nieszczęście	–	tym	bardziej	po	
tym	wszystkim,	czego	sama	doświadczyła.	Wierzyła,	że	to	dobro	kiedyś	do	niej	wróci.
Szła	 za	piskliwym	głosem,	który	wciąż	nawoływał	pomocy.	Była	 to	 jej	 jedyna	droga	do	nieznajomego,	który	ewidentnie	potrzebował	
ratunku.	W	końcu	znalazła	się	w	jego	pobliżu.	Dzięki	bystrym	oczom	potrafiła	szybko	dostrzec	sylwetkę.	Jak	się	później	okazało	–	był	to	
mały	wilk.
Natychmiast	przyspieszyła	i	w	końcu	dotarła	do	potrzebującego,	który	trzymał	się	za	łapę	i	popłakiwał	z	cicha.
–	Co	się	stało?	–	zapytała	niemalże	od	razu.
Wilk	odwrócił	głowę	w	jej	stronę	i	z	zaciekawieniem	zaczął	lustrować	jej	całą	postać	–	od	kopytek	do	uszu,	od	uszu	do	kopytek.	Widocznie	
był	bardzo	zdziwiony,	że	taka	mała	i	bezbronna	owieczka	zamierza	mu	pomóc.	Jednakże	nie	skomentował	tego	i	odparł,	jęcząc	z	bólu:
–		Skręciłem	sobie	łapę.	To	bardzo	boli	i	nie	mogę	się	nigdzie	ruszyć.
Jagna	podeszła	bliżej,	żeby	móc	przypatrzeć	się	wilczkowi.	Rzeczywiście,	jego	stopa	była	spuchnięta	i	nie	wyglądała	najlepiej.
–	Musisz	teraz	dużo	odpoczywać.	Oprzyj	się	o	mnie,	a	ja	pokażę	ci	bardzo	ładną	polankę	–	na	pewno	ci	się	tam	spodoba,	a	przy	okazji	bę-
dziesz	mógł	się	położyć	–	odparła	entuzjastycznie	owca.
Poturbowany	wilk	pokiwał	głową,	że	się	zgadza	i	chwiejnym	krokiem	podszedł	do	Jagny.	Szli	bardzo	wolno,	ponieważ	skręcona	łapa	sta-
nowiła	tu	niemały	problem.	Owieczka	wykazywała	się	dużą	cierpliwością	–	rozumiała	ból	poszkodowanego	i	dlatego	kilka	razy	podczas	
drogi	zatrzymywali	się	specjalnie,	żeby	mógł	on	odpocząć.
Wreszcie	wyszli	z	lasu	i	ukazała	im	się	rozległa,	zielona	łąka.	Wilkowi	naprawdę	się	spodobała.
Chwilę	później,	Jagienka	zatrzymała	się,	żeby	jej	nowy	kolega	mógł	spokojnie	się	położyć.	Gdy	to	zrobił,	ona	również	do	niego	dołączyła.	
W	celu	umilenia	mu	czasu,	czarna	owca	postanowiła	go	zagadnąć.	Rozmawiało	im	się	bardzo	dobrze	i	jeszcze	tego	samego	dnia	zostali	
przyjaciółmi.
–	Hej,	patrzcie	na	to!	Czarnul	w	końcu	znalazł	kolegę!	–	krzyknęła	jedna	ze	stada.
Wzrok	wszystkich	powędrował	na	ich	dwójkę.	Oczy	Jagny	zaszkliły	się,	ponieważ	sytuacja	ponownie	się	powtórzyła,	a	w	dodatku,	kiedy	
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zawarła	ona	nową	znajomość.	Nie	chciała,	żeby	Borys	(tak	nazywał	się	ów	wilk)	przestał	ją	lubić	z	tego	powodu,	chociaż	podczas	ich	po-
gawędki	ani	razu	nie	wspomniał	o	jej	odmiennym	kolorze.
–	Hej,	odczepcie	się	od	niej!	Nie	wiecie	nawet,	jak	bardzo	jest	wartościowa.	Mylicie	się	co	do	niej	–	i	to	bardzo!	–	w	obronie	Jagny	stanął	nie	
kto	inny	jak	Borys,	co	bardzo	ją	zaskoczyło.	Nie	była	przyzwyczajona	do	takich	rzeczy.
–	Znalazł	się	wielki	obrońca!	Jeżeli	masz	zamiar	się	z	nią	nadal	zadawać,	to	życzę	ci	powodzenia.	W	każdej	chwili	możesz	jednak	dołączyć	
do	nas	–	tutaj	owca	zawiesiła	głos	i	głową	wskazała	na	siebie	oraz	swoje	trzy	koleżanki.
Kiedy	ta	cała	rozmowa	się	toczyła,	Jagienka	nie	odezwała	się	ani	razu	–	targało	nią	za	dużo	myśli.	Czyżby	w	końcu	znalazła	prawdziwego	
przyjaciela?	Czyżby	to	dobro	w	końcu	wróciło?	Czyżby	rówieśniczki	w	końcu	się	odczepiły?
–	Dobrze	mi	w	jej	towarzystwie	i	nie	zamierzam	tego	zmieniać.	To	ona	mi	pomogła,	a	nie	wy!	Więc	następnym	razem	zastanówcie	się	nad	
tym,	co	robicie	–	czy	na	pewno	ma	to	sens	–	skwitował	wilk.
Owce	odeszły	–	wyraźnie	zaskoczone	tym,	że	ktoś	 im	się	przeciwstawił.	Zbiorowisko	wokół	nich	wnet	zniknęło	–	może	pozostałe	też	
wzięły	sobie	do	serca	jego	słowa	i	uznały,	że	są	one	skierowane	także	do	nich?
–	Dziękuję,	że	stanąłeś	w	mojej	obronie	–	odrzekła	po	chwili	Jagna.
–	Nie	ma	sprawy.	Tak	powinno	się	było	przecież	zachować!	Ty	też	byś	to	zrobiła	na	moim	miejscu,	wiem	to	–	podsumował	Borys.
Rozmawiali	tak	do	zmierzchu.	W	końcu	przyjaciel	musiał	wrócić	do	domu.	Ból	łapy	minął,	więc	postanowił	pójść	na	piechotę.	Następnego	
dnia	znowu	odwiedził	przyjaciółkę.	Sytuacja	powtarzała	się	niemal	codziennie	–	i	tak	bardzo	się	zżyli.	Pozostałe	owce	dały	sobie	spokój		
z	gnębieniem	tej	czarnej,	a	nawet	niektóre	próbowały	ją	zagadywać.	I	tak	oto	wszyscy	żyli	odtąd	szczęśliwie.	Bardzo	szczęśliwie.
Dane	dobro	zawsze	wraca…	ze	zdwojoną	siłą.

• • •
Hanna	Matuszyńska	•	wyróżnienie,	klasy	VII-VIII	i	gimnazjum
Zebrzydowice

•  Zaczarowane lustro •
Dawno,	dawno	temu,	za	górami,	za	lasami	żyła	sobie	księżniczka	o	imieniu	Diana.	Miała,	jak	się	jej	wydawało,		trochę	smutne	dzieciństwo,	
ponieważ	jako	księżniczka	nie	miała	zbyt	wiele	czasu	na	przyjemności,	więc	postanowiła	to	zmienić...
Pewnego	dnia,	kiedy	jej	rodzice	wyjechali,	Diana	mimo	wielu	obowiązków	zamknęła	się	w	swojej	komnacie	i	zaczęła	płakać.	Była	smut-
na.
–	Nie	chcę	już	być	księżniczką	–	żaliła	się	sama	sobie,	patrząc	w	lusterko.
Nagle,	gdy	wypowiedziała	te	słowa,	znalazła	się	w	jakiejś	wiosce,	Wyglądała	jak	wieśniaczka,	jednak	tego	nie	zauważyła	i	podawała	się	za	
księżniczkę.	W	pewnej	chwili	ktoś	powiedział:
–	Ta	wieśniaczka	to	księżniczka?	Prędzej	wziąłbym	ją	za	jakąś	bezdomną	sierotę,	a	ona	podaje	się	za	kogoś,	kim	nie	jest!	Zawiadommy		
o	tym	straże!	–	zawołał	ktoś	z	tłumu.
Okrzyk	mieszańców	wsi	był	coraz	głośniejszy:
–	Zróbmy	to	czym	prędzej!
Księżniczka	pomyślała,	że	coś	musi	być	nie	tak	i	spojrzała	w	lusterko,	które	miała	w	kieszeni	sukienki.
–	Co	się	stało?	Przecież	rano	miałam	jeszcze	piękną	pudrową	sukienkę!	–	I	kiedy	tak	zastanawiała	się	nad	tym,	co	się	stało,	została	złapana	
przez	straże	królewskie	i	wtrącona	do	lochu.	Na	nic	zdało	się	jej	wołanie.
–	Puśćcie	mnie!	Jestem	księżniczką!
Ale	oni	zamiast	ją	wypuścić,	powiedzieli	to	samo,	co	usłyszała	przed	chwilą	od	wieśniaka.	Wtedy	zaczęła	gorzko	płakać.
Kiedy	siedziała	w	lochu,	rozmyślała	o	tym,	co	się	stało.	Wyciągnęła	lusterko	i	popatrzyła	w	nie,	myśląc:	To jedyna rzecz, która mi została. 
Tak chciałabym stąd uciec	–	westchnęła.	Lustro	zaczęło	migotać	i	w	jednej	sekundzie	znalazła	się	w	dobrze	sobie	znanym	lesie.	Poczuła	się	
bezpieczniej,	gdyż	codziennie	rano	patrzyła	na	te	piękne	drzewa	z	okna	swojej	komnaty.	Rozmyślała,	jak	to	jest	możliwe,	że	w	jednej	chwili	
z	księżniczki	stała	się	wieśniaczką.	Nie	potrafiła	także	pojąć,	jak	znalazła	się	w	tym	lesie.	Nasuwała	jej	się	tylko	jedna	odpowiedź:
–	To	lustro	jest	magiczne	i	spełnia	życzenia.
Zaciekawiona,	chciała	to	natychmiast	sprawdzić	i	głośno	powiedziała:
–	Chciałabym	znaleźć	się	w	pięknej	krainie,	jednej	z	tych,	o	której	czytałam	w	książkach.
Po	 chwili	 znalazła	 się	 na	 łące	 pełnej	 pięknych	 kwiatów,	 drzew	 o	 liściach	w	 kolorach	 różu,	 fioletu,	 błękitu	 i	 chmurek	wyglądających	
jak	z	waty.	W	oddali	widać	było	coś,	czego	nie	znała	ze	swoich	książek.	Gdy	podeszła	bliżej,	zobaczyła	prześliczny	zamek	zbudowany		
z	ogromnych	herbatników.	Jego	dach	wykonany	był	z	polewy	truskawkowej,	drzwi	z	czekolady,		a	okna	z	marcepanu.	Całość	poozdabiana	
była	cukierkami	i	pachnącymi	laskami	wanilii.	Wokół	zamku	rosły	piękne	krzewy	zrobione	z	lukrecji	i	drzewa	z	lizaków	o	smakach	owo-
ców.	Była	bardzo	ciekawa,	do	kogo	ten	zamek	należy	i	pomyślała,	że	zapyta		o	to	swoje	lusterko.	Ono	odpowiedziało	jej	tak:
–	 Zamek	 jest	 twój,	 księżniczko.	 Tu,	w	 tym	 świecie,	 będziesz	miała	więcej	 swobody	 i	 nie	 będziesz	miała	 tylu	 obowiązków,	 co	 kiedyś.		
A	jeśli	poddani	przyjdą	do	ciebie	z	prośbą,	to		spełniaj	ich	życzenia,	ale	rozsądnie.	Ja	ci	w	tym	pomogę.	Ale	pamiętaj!	Nie	wszystkie	życzenia	
są	dobre.	Niektóre	mogą	cię	nawet	zniszczyć,	a	niektórych	nie	da	się	cofnąć.	Kieruj	się	więc	sercem	i	używaj	tej	władzy	rozsądnie.
Kiedy	weszła	do	środka,	zobaczyła	swoich	poddanych,	wróżki	i	syreny.	Poczuła	się	cudownie	i	zauroczona	powiedziała:
–	Już	nigdy	nie	chcę	opuścić	tego	miejsca.	Nie	chcę	też	wracać	do	swojego	domu.	Tu	mi	będzie	dobrze.
Zapomniała	jednak,	że	trzyma	lustro	w	swojej	dłoni.	Jej	samolubne	życzenie	spełniło	się.	Nawet	przez	chwilę	księżniczka	nie	pomyślała,	
że	w	ten	sposób	uniemożliwiła	sobie	drogę	powrotu	do	dawnej	krainy.	Niestety,	było	już	za	późno.
Minęło	parę	lat.	Powróciły	wspomnienia	o	rodzicach	i	dawnym	życiu.	Zatęskniła	bardzo	za	swoimi	najbliższymi	i	zapragnęła	się	z	nimi	
zobaczyć,	bo	dopiero	teraz	zrozumiała,	co	zrobiła.	Pomyślała,	że	na	pewno	się	o	nią	martwią		i	jej	szukają.
Gdy	wypowiedziała	życzenie,	aby	do	nich	powrócić,	nie	stało	się	nic,	więc	powtórzyła	prośbę	 jeszcze	raz.	Ale	nadal	nic	się	nie	wyda-
rzyło.	Rozpłakała	się	 i	 zastanawiała	 się,	gdzie	popełniła	błąd.	Przypomniała	sobie	każde	słowo,	które	wypowiedziała.	Potem	analizo-
wała	 to,	 	 co	powiedziało	 lustro,	ale	niestety,	nic	nie	pomagało.	Zapytała	 lustra,	 czy	może	 to	 jakoś	zmienić,	 ale	 cały	czas	otrzymywała	
odpowiedź,	że	nie.	Pomyślała	więc,	że	skoro	ona	nie	może	wrócić	do	rodziców,	to	może	oni	mogą	przybyć	do	niej.	Wypowiedziawszy	
to	życzenie,	zobaczyła	przed	sobą	swoich	ukochanych	rodziców.	Obawiała	się	trochę	tego	spotkania,	ale	oni	wcale	na	nią	nie	krzyczeli,	
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• • •



 

Protokół z posiedzenia jury w dniu 18.10.2019 r. 

wojewódzkiego konkursu literackiego  

„Chcecie bajki… oto bajka” 
 

Na tegoroczny konkurs, organizowany w ramach przedsięwzięcia Jesienne Dni Książki, 
wpłynęło łącznie 120 prac w tym, w kategorii klasy I-III – 39, klasy IV-VI – 59, klasy VII-VIII – 21, 
młodzież i osoby dorosłe – 1. W rywalizacji wzięło udział łącznie 18 placówek oświatowych  
i ośrodków kulturalnych. 

Jury z zadowoleniem stwierdza, że konkurs literacki „Chcecie bajki... oto bajka” 
organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. S. Staszica w Buczkowicach wraz z filiami  
i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach cieszy się sporym zainteresowaniem, zarówno 
wśród placówek oświatowych i kulturalnych gminy Buczkowice, jak i powiatu bielskiego, 
cieszyńskiego i żywieckiego.  

Bajka to wyjątkowy gatunek literacki, wywodzący się ze starożytności. Przez wieki 
kształtowały ją tradycja literacka i mądrość ludowa, tym samym nadając jej różnorodne formy. 
Kieruje się określonymi zasadami i nie jest łatwym gatunkiem literackim, dlatego też cieszy nas, że 
tak wiele osób postanowiło podjąć trud napisania i nadesłania własnych utworów. 

Poziom tegorocznych prac był bardzo zróżnicowany i w zależności od poszczególnych 
kategorii wiekowych uczestników wypada on odmiennie.  

Najlepiej spisali się uczniowie reprezentujący klasy 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych. 
Napisali najciekawsze i najbardziej różnorodne tematycznie prace konkursowe. W kategorii tej 
poziom był na tyle wyrównany, że jury konkursowe postanowiło przyznać większą niż przewidziano 
liczbę wyróżnień.  

 Teksty okazały się oryginalne, pomysłowe, a czasem nawet zaskakujące. Wśród nich 
wyróżniają się bajki podejmujące tematykę ekologiczną oraz delikatnie wprowadzające motywy 
dotyczące ochrony środowiska. Prócz postaci zwierzęcych i ludowych w pracach można zauważyć 
nawiązania do tematyki skandynawskiej, gdzie bohaterami stają się elfy, jednorożce i trolle. 
Uczniowie często podejmowali także wątek przemieszczania się do niezwykłych światów i krain 
oraz teleportacji do innych wymiarów. 

Nadesłane utwory w większości zawierają typowe cechy gatunkowe dla bajki i baśni. 
Mimo to sporo prac okazało się opowiadaniami, bez uwzględnienia fantastyki, baśniowości, treści 
alegorycznych, dydaktycznych i wskazówek moralnych – typowych cech bajek. 

W pracach konkursowych najwięcej kłopotów sprawiła gramatyka, błędy językowe, 
stylistyczne i interpunkcyjne. Okazało się również, że wprowadzenie i zapisanie mowy niezależnej 

może spowodować trudności.  
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Uczniowie klas 7-8 nadesłali interesujące teksty, nawiązujące do takich wartości jak: 
miłość, przyjaźń, dobro i poświęcenie dla innych. Jednak kompozycja, spójność prac, a czasami 
nadmiar wprowadzanych do tekstów postaci i wątków sprawiły, że stały się one nieprzejrzyste,  
a czasami mało logiczne.  

Z uwagi na niewielką ilość prac, w kategorii młodzieży i osób dorosłych nagrody ani 
wyróżnienia nie przyznano. Dlatego tym bardziej zachęcamy uczniów szkół średnich oraz osoby 
dorosłe, aby zechciały zmierzyć się z napisaniem bajki w przyszłorocznym konkursie. Być może 
podjęcie takiej próby sprawi, że ktoś odkryje w sobie prawdziwego bajkopisarza... 

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom za zainteresowanie konkursem, doceniając wysiłek 
jaki włożyli w stworzenie bajek i gratulując laureatom, życzy dalszych udanych prób literackich. 

Konkurs „Chcecie bajki… oto bajka” przeprowadzany został w ramach kampanii 
informacyjno-promocyjnej w zakresie edukacji ekologicznej projektu „Zagospodarowanie terenów 
przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap II” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 

Zakup nagród w konkursie został pokryty ze środków budżetowych powiatu bielskiego 
oraz kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie edukacji ekologicznej projektu 
„Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej 
w Gminie Buczkowice etap II”.   

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Bielski Andrzej Płonka i Wójt 
Gminy Buczkowice Józef Caputa.  

 Jury w składzie:   

Beata Kania – polonistka, pracownik Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, przewodnicząca jury, 

Zofia Stec – polonistka, 

Joanna Kowalewska – polonistka, 

Ewa Gabiś – polonistka, sekretarz jury, 

nagrodziło 24 osoby w poszczególnych kategoriach: 

 KATEGORIA KLASY I-III (wpłynęło 39 bajek) 

I miejsce:   Cyprian Hulbój – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce,  
za bajkę „Mój przyjaciel z Kosmosu”  

II miejsce:  Maciej Wołyniec – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce, 
za bajkę „Magiczna hulajnoga”  

III miejsce ex aequo:  Anna Hula – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce, 

 

za bajkę „Blady guziczek” 

Emilia Wandzel – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce,  
za bajkę „Bajka o zaczarowanym żelazku babci” 

wyróżnienia:   Aleksandra Jakubiec – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce, 
za bajkę „Bajka o marudnym Maćku” 

  Jakub Homel – Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego  
w Bielsku-Białej, za bajkę „Niedźwiedź uczy się przepraszać”  

  Amelia Sęk – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce,  
za bajkę „O tym jak Felix uczył się skakać” 

  Jakub Drużbański – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce,  
za bajkę „Baśń o księżniczce muszce” 

 KATEGORIA KLASY IV-VI (wpłynęło 59 bajek) 

I miejsce:   Emilia Fokt – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy,  
za bajkę „Wełniane szczęście” 

II miejsce:   Oliwia Sordyl – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Karola Wojtyły  
w Czańcu, za bajkę „Lawendowa dziewczyna”  

III miejsce:  Anna Głaz – Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
w Zebrzydowicach, za bajkę „Nagroda krasnala” 

wyróżnienia: Wiktoria Wolicka – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce,  
za bajkę „Kałuża” 

 Justyna Głaz – Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
w Zebrzydowicach, za bajkę „O kocie, który szukał domu” 

 Mateusz Tomaszek – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce,  
za bajkę „Roboty i ludzie” 

Paulina Żółty – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy,  
za bajkę „Kropla miłości” 

Maria Zięba – Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. 
Franciszki Lechner w Bielsku-Białej, za tekst „Bystra i Biała” 

Milena Witkowska – Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości 
im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej, za bajkę „Felki – Kartofelki” 

Emilia Topiłko – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły  
w Łodygowicach, za bajkę „Obraz, czyli skąd się wzięła szkoła” 

 

wyróżnienie za podtrzymywanie tradycji regionalnej: 
 dla Patryka Pielichowskiego – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich 
w Żabnicy, za opowiadanie gwarą pt. „Jak baca ułowiecke ratowoł” 

 KATEGORIA KLASY VII-VIII (wpłynęło 21 bajek) 

I miejsce:  Martyna Grinig – Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
w Zebrzydowicach, za bajkę „Księżniczka i pająk” 

II miejsce:  Tomasz Koźlik – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy,  
za tekst „Bajka o Iskierce” 

III miejsce:  Emilia Żesławska – Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
w Zebrzydowicach, za bajkę „Prawdziwa przyjaźń” 

wyróżnienia: Roksana Dandyk – Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
w Zebrzydowicach, za bajkę „Jak Cień sprowadził zgubę” 

 Hanna Matuszyńska – Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Zebrzydowicach, za bajkę „Magiczna sadzawka” 

 KATEGORIA MŁODZIEŻ I OSOBY DOROSŁE (wpłynęła 1 bajka) 

nagród nie przyznano 
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Cyprian	Hulbój	•	I	miejsce,	kl.	I-III
Godziszka

• Mój przyjaciel z Kosmosu •
–	Nic	mi	się	nie	udaje...	–	powiedział	Kacper,	wracając	samotnie	ze	szkoły.	–	Nie	mam	kolegów,	nie	idzie	mi	w	szkole,	a	w	dodatku	zepsuł	
mi	się	telefon.	
Kacper	skręcił	w	boczną	uliczkę	i	kopnął	w	leżącą	na	ziemi	metalową	skrzynkę.	Ta	potoczyła	się	kilka	metrów,	po	czym	zaczęła	wydawać	
dziwne	dźwięki.	Zaciekawiony	chłopiec	podszedł	bliżej	i	zaczął	się	przyglądać	znalezisku.	Po	chwili	postanowił	otworzyć	skrzynkę,	aby	
sprawdzić,	co	jest	w	środku.	Próbował	na	różne	sposoby:	uderzał	w	nią	kamieniem,	dzióbał	znalezionym	przy	drodze	patykiem,	a	nawet	
rzucił	kilka	razy	skrzynką	o	ziemię.	Ta	jednak	pozostała	w	nienaruszonym	stanie,	ciągle	tylko	wydając	ten	sam,	pikający	dźwięk.			
–	 Tego	 też	 nie	 potrafię	 zrobić	 –	 zrezygnowany	 Kacper,	 ze	 spuszczoną	 głową	 odwrócił	 się	 i	 zaczął	 odchodzić	 od	 znalezionej	 puszki.																																																																																													
Nagle	pikanie	ustało.	Chłopiec	spojrzał	za	siebie.	Teraz	skrzyneczka	stała	się	jeszcze	bardziej	niesamowita	–	zaczęła	się	trząść	i	podskaki-
wać,	a	na	jej	bokach	pojawiły	się	różnokolorowe	światła.	Kacper	niepewnie	podszedł	do	metalowego	pudełka	i	znów	zaczął	mu	się	przy-
glądać.	Trzęsło	się	coraz	szybciej	i	szybciej,	a	światła	migały	jak	zwariowane.	Po	chwili,	która	zdawała	się	być	wiecznością,	coś	zasyczało,	
jakby	powietrze	uchodziło	z	dziurawego	materaca.	Puszka	się	otworzyła,	a	z	kłębów	białego	dymu	wyłoniła	się	mała	postać,	przypomina-
jąca	kształtem	człowieka,	tylko	znacznie	mniejsza.
–	Aaaaaaa!	–	krzyknął	przerażony	Kacper,	który	próbując	uciekać,	przepadł	przez	krawężnik	i	przewrócił	się	do	tyłu,	robiąc	przy	tym	
nieudolnego	fikołka.																																																																																																																	
–	Aaaaaaa!	–	usłyszał	jakby	echo	dobiegające	od	malutkiej	postaci,	która	też	zrobiła	fikołka	w	tył,	tyle	że	bardziej	efektownego	niż	Kac-
per.																																																																																																																																		
Mały	człowieczek	szedł	w	stronę	chłopca,	a	ten	z	przerażenia	nie	mógł	się	ruszyć.																																																												
–	N...n...nie	zbliżaj	się	d...d...do	mnie	–	wyjąkał	Kacper.	–	M...m...mam	tu	broń	–	powiedział	i	zaczął	wymachiwać	długopisem,	wyciągniętym	
z	kieszonki	plecaka.																																																																								
Człowieczek	podszedł	jeszcze	bliżej,	sięgnął	po	długopis	i...	zjadł	go,	nie	ukrywając	przy	tym	zadowolenia.
–	Ej!	Tego	się	nie	je!	To	był	mój	ostatni	długopis!	Czym	ja	teraz	będę	pisał?!	Co	ty	sobie	wyobrażasz?!	Tak	się	nie	robi...																																
–	...Co	ty	sobie	wyobrażasz?!	Tak	się	nie	robi...	–	człowieczek	zaczął	przedrzeźniać	Kacpra.																																													
–	To	ty	umiesz	mówić?	–	spytał	zdziwiony	chłopiec.																																																																																																												
–	A	dlaczego	miałbym	nie	umieć	mówić?	–	odpowiedział	ludek.	–	Przecież	to	oczywiste,	że	umiem.																																		
–	Kim	jesteś?																																																																																																																																																																												
–	 Jestem	Markopolonestauralius,	 mieszkam	 na	 planecie	 Apologiza,	 w	 Galaktyce	 112.	 Przemierzam	 Kosmos	w	 poszukiwaniu	 niezba-
danych	przez	nas	zjawisk	przyrodniczych.	Niestety,	dziś	się	zagapiłem	 i	uderzyłem	moim	statkiem	w	asteroidę,	która	wytrąciła	mnie		
z	kursu	i	skierowała	na...	Gdzie	ja	właściwie	jestem?
–	Na	Ziemi.																																																																																																																																																																										
–	Na	Ziemi?	No	to	nieźle	mnie	wyrzuciło...	W	dodatku	ktoś	uszkodził	moją	kapsułę	ratunkową	i	teraz	nie	mam	jak	wrócić	do	domu.	Nie	
widziałeś	tu	kogoś	kręcącego	się	w	pobliżu?	Chętnie	bym	sobie	z	nim	porozmawiał,	ciekawe	jakby	on	się	czuł,	gdyby	ktoś	uszkodził	mu	
jego	statek	kosmiczny...																																																		
–	To...	chyba...	ja	zrobiłem	–	powiedział	ze	wstydem	Kacper.	–	Nie	wiedziałem,	że	to	twój	statek.	Chciałem	sprawdzić,	co	jest	w	środku.	
Przepraszam.	Czy	mogę	ci	to	jakoś	wynagrodzić?																																																																
–	Na	początku	się	przedstaw.	Nie	uczą	was	tego	na	Ziemi?																																																																																																
–	Jestem	Kacper.																																																																																																																																																																											
–	Markopo...	wystarczy	Mark	–	powiedział	przybysz	i	uśmiechnął	się	do	chłopca.																																																													
–	Miło	mi	cię	poznać,	Mark.	Może	pomogę	ci	zreperować	twój	statek?	A	do	tego	czasu	możesz	mieszkać	ze	mną.																																														
–	Świetny	pomysł.	W	ten	sposób	naprawisz	wyrządzone	mi	krzywdy.	Chętnie	też	poznam	zwyczaje	Ziemian,	bo	szczerze	mówiąc,	nigdy	
wcześniej	tu	nie	byłem	i	nic	o	was	nie	wiem.
–	 No	 to	 chodźmy	 –	 powiedział	 Kacper,	 zadowolony,	 że	 udało	 mu	 się	 uniknąć	 poważniejszych	 konsekwencji	 swojego	 zachowania.																																																																																									
Zabrał	statek	pod	pachę,	a	Marka	posadził	sobie	na	ramieniu.																																																																																		
–	Myślę,	że	tak	będzie	szybciej	–	powiedział	do	nowego	znajomego	i	poszedł	w	stronę	domu.																																																																					
Kacper	 był	 sierotą,	 mieszkał	 w	 domu	 dziecka,	 ale	 miał	 swój	 własny	 pokój	 –	 jego	 mały	 świat,	 gdzie	 mógł	 być	 po	 prostu	 sobą.	 Lu-
bił	 to	 miejsce.	 Trochę	 przypominało	 mu	 pokój	 w	 jego	 rodzinnym	 domu,	 który	 urządzali	 dla	 niego	 jego	 rodzice,	 zanim	 odeszli.																																																																																												
Kilkanaście	metrów	 przed	 domem	 chłopiec	 poprosił	 Marka,	 aby	 ten	 wszedł	 do	 kapsuły,	 by	 nie	 wzbudzali	 podejrzeń.	Wniósł	 statek		
z	przybyszem	w	środku	do	pokoju	i	postawił	go	na	biurku.																																																									
–	Możesz	już	wyjść	–	powiedział	Kacper.	–	Tu	będziesz	bezpieczny.																																																																															
Chłopiec	wyciągnął	z	szafy	pudełko	po	butach	i	zrobił	z	niego	łóżko	dla	Marka.																																																															
–	Tu	będziesz	spał.	A	jutro	zabieramy	się	za	naprawę	twojego	statku.																																																																																	
–	 A	 nie	 masz	 jakiegoś	 długopisu	 na	 zbyciu?	 –	 spytał	 Mark.	 –	 Może	 być	 ołówek	 albo	 chociaż	 gumka.	 Strasznie	 jestem	 głodny.																																																																																													
Kacper	roześmiał	się.																																																																																																																																																															
–	Nie	wiem,	jak	można	jeść	takie	rzeczy	–	powiedział	rozbawiony	chłopiec.	–	No,	ale	skoro	ty	to	lubisz,	to	proszę	bardzo.	Garść	wypisanych	
flamastrów	może	być?																																																																																																			
–	Jasne!	–	odpowiedział	Mark	i	zaczął	chrupać	mazaki.																																																																																								
Następnego	dnia	Kacper	musiał	iść	do	szkoły.	Mark	bardzo	chciał	pójść	z	nim.																																																																
–	Dobrze,	ale	pamiętaj,	że	nie	możesz	wychylać	się	z	plecaka	–	przypomniał	mu	chłopiec.																																								
Mark	pokiwał	głową.	Jednak,	kiedy	byli	już	w	klasie,	a	Kacper	otworzył	plecak,	by	wyciągnąć	książki,	Mark	nie	mógł	się	powstrzymać,	by	
nie	wyjrzeć.	To,	co	zobaczył	było	chyba	najpiękniejszym	widokiem	w	jego	ponad	trzystuletnim	życiu	–	na	każdej	ławce	leżały	długopisy,	
ołówki,	kredki,	a	nawet	linijki!	Nigdy	wcześniej	nie	jadł	linijki,	na	jego	planecie	występowały	bardzo	rzadko.	Zapomniał	o	przestrodze	Kac-
pra	i	wyszedł	z	plecaka.	Podszedł	do	najbliższej	ławki	i	najciszej	jak	tylko	potrafił,	ściągnął	z	niej	upragniony	przedmiot.	Kończył	jeść,	kie-
dy	Eryk,	do	którego	należała	linijka,	zorientował	się,	że	jej	nie	ma	na	ławce	i	zaczął	rozglądać	się	wokół	siebie	sprawdzając,	czy	nie	spadła.	
Wtedy	zobaczył	Marka	i	krzyknął	z	przerażenia.	Ludek	znieruchomiał.																																																																																																																																																
–	Proszę	pani,	to	coś	zjadło	moją	linijkę!	–	poskarżył.																																																																																								
Nauczycielka	z	zaciekawieniem	podeszła	do	Eryka	i	zauważyła,	że	na	podłodze	leży	coś,	co	wzięła	za	zabawkę.
–	Czyje	to?	–	spytała,	podnosząc	ciągle	nieruchomego	Marka.																																																																																										
–	To	moje	–	powiedział	zawstydzony	Kacper.	–	Musiało	mi	wypaść	z	plecaka,	przepraszam.																													
Wszyscy	w	klasie	zaczęli	się	śmiać.																																																																																																																					
–	Schowaj	to	–	powiedziała	pani,	uciszając	jednocześnie	śmiechy.	–	Lekcja	to	nie	czas	na	zabawę.	Pobawisz	się	swoją	maskotką	podczas	
przerwy.																																																																																																																														
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–	To	nie	jest	zabawka	–	wtrącił	Eryk.	–	To	coś	zjadło	moją	linijkę!																																																																																	
Tym	razem	śmiali	się	wszyscy,	łącznie	z	nauczycielką.																																																																																									
–	Nigdy	nie	słyszałam	gorszej	wymówki...	Maskotka	zjadająca	linijki,	też	coś.																																																					
Oddała	ludka	Kacprowi,	a	ten	gniewnie	spojrzał	na	,,maskotkę”,	po	czym	włożył	ją	z	powrotem	do	plecaka,	mając	nadzieję,	że	Mark	więcej	
już	się	nie	wyłoni.																																																																																																																																												
Eryk	dostał	nieprzygotowanie,	ale	największym	upokorzeniem	było	dla	niego	to,	że	wszyscy	się	z	niego	śmiali	 i	nikt	mu	nie	uwierzył.	
A	przecież	dokładnie	widział,	 jak	to	coś	zjadało	jego	linijkę!	Postanowił	się	zemścić.	Za	wszelką	cenę	udowodni,	że	ma	rację.	Zaraz	po	
lekcjach	zadzwonił	do	swojego	taty	i	opowiedział	mu	o	swojej	niecodziennej	przygodzie.	Tata	Eryka	pracował	przy	tajnym	projekcie	na-
ukowym,	więc	stwierdził,	że	złapanie	ludka,	o	którym	mówił	mu	syn,	będzie	dla	niego	szansą	na	awans	i	podwyżkę.	Zaczął	wymyślać	plan	
porwania.																																																																																																																										
–	Dlaczego	to	zrobiłeś?	–	spytał	ze	złością	Kacper.	–	Przecież	mieliśmy	umowę...																																																												
–	Przepraszam	–	odpowiedział	Mark.	–	Nie	mogłem	się	powstrzymać.	Nigdy	wcześniej	nie	jadłem	linijki,	na	Apologizie	to	bardzo	rzadki		
i	drogi	przysmak.	Mało	kogo	na	niego	stać.																																																																						
–	To	mogło	się	źle	skończyć!	Pomyślałeś,	co	by	się	stało,	gdyby	ktoś	cię	zobaczył?	Dobrze,	że	nikt	nie	uwierzył	Erykowi.	W	przeciwnym	
razie	nauczycielka	pewnie	zadzwoniłaby	na	policję	albo	do	jakiegoś	laboratorium,	albo	do	ufonautów...
–	Chyba	ufologów?	–	poprawił	go	Mark.																																																																																																																							
–	No	tych...,	badaczy	UFO.	Dobrze,	że	nikt	nie	uwierzył	Erykowi	–	powtórzył	chłopiec.	–	Niezły	numer	z	tym	znieruchomieniem.	Naprawdę	
można	cię	było	wziąć	za	maskotkę	–	dodał,	już	mniej	wściekły	na	Marka.																
–	Chodź,	musimy	wracać	do	domu.	Czas	wziąć	się	za	naprawę	twojego	statku.																																																													
Po	powrocie	do	domu	Kacper	zaczekał	aż	pozostałe	dzieci	z	sierocińca	wyjdą	wraz	z	opiekunami	do	pobliskiego	parku.	Powiedział,	że	
trochę	źle	się	czuje	i	wolałby	zostać	w	domu	niż	iść	z	nimi.	Na	szczęście	nikt	nie	dociekał,	co	mu	dolega.	Chłopiec	nie	lubił	kłamać.	Ale	mu-
siał	pomóc	naprawić	kapsułę	Marka.	W	końcu	to	on	ją	zepsuł,	może	nie	celowo,	ale	jednak	on.	Otworzył	plecak	i	wypuścił	z	niego	Marka.													
-	Możemy	zaczynać	–	powiedział.																																																																																																																			
Kacper	 przyniósł	 potrzebne	 narzędzia.	 To	 znaczy	 –	 według	 niego	 potrzebne,	 bo	Mark	 uznał,	 że	młotek,	 śrubokręt,	 piłka	 do	metalu		
i	 klucz	 francuski	 kompletnie	 się	 nie	 nadają	 do	 naprawiania	 statku	 kosmicznego.	 Zamiast	 tego	wybrał	 łyżkę,	 dwa	patyczki	 po	 lodach		
i	starą	baterię.	Naprawiali	statek	już	trzy	godziny,	a	on	nadal	nie	działał.																																																																																																															
–	Nie	ma	mocy	–	powiedział	Mark,	nerwowo	chodząc	po	pokoju.	–	Przydałoby	się	coś,	co	spowoduje	odrzut.				
–	A	może	coca-cola?																																																																																																																																																							
–	A	co	to	jest	ta	kokalola?																																																																																																																																																			
–	Nie	„kokalola”	tylko	coca-cola!	To	taki	gazowany	napój,	może	niezbyt	zdrowy,	ale	za	to	pyszny.																								
–	Gazowany	napój?	Dziwne	tu	macie	zwyczaje.	No,	ale	spróbować	nie	zaszkodzi,	w	końcu	innego	wyjścia	nie	mamy.	To	gdzie	się	wydobywa	
tą	kokalolę?																																																																																																																							
–	Coca-colę!	Nie	wydobywa	się	jej,	tylko	kupuje	w	sklepie.	Gdzieś	tu	powinienem	mieć	jeszcze	jedną	butelkę.	–	Kacper	zaczął	szperać	po	
szafce.	–	O,	jest.																																																																																																					
Mark	z	zaciekawieniem	przyglądał	się	ciemnej	cieczy.																																																																																										
–	Potrząśnij	–	powiedział	Kacper.	–	A	teraz	otwórz.																																																																																																
Mark	odkręcił	butelkę	i	krzyknął,	kiedy	napój	go	oblał.	Kacper	wybuchnął	głośnym	śmiechem.	Ludek	nawet	tego	nie	zauważył,	będąc	
zafascynowanym	działaniem	cieczy.																																																																																				
–	To	jest	właśnie	to,	czego	nam	potrzeba!	–	powiedział	Mark.	–	Musimy	przetestować	działanie	kokaloli	w	moim	statku.	Jeśli	zadziała,	jutro	
odlatuję	na	Apologizę!																																																																																											
Kacper	zabrał	statek	i	razem	z	Markiem	pobiegli	na	pobliski	pagórek.	Położyli	się	na	trawie	i	wspólnie	wpatrywali	się	w	niebo.	Ludek	
wyciągnął	coś	z	kieszeni	i	podał	Kacprowi.																																																																
–	To	chyba	twoje?																																																																																																																																																									
–	Mój	telefon!	Ale	on	jest	zepsuty.																																																																																											
–	Już	nie,	naprawiłem	go,	kiedy	spałeś.																																																																																																																
–	Dziękuję!	–	powiedział	Kacper.																																																																																																																																																
Nagle	poczuł,	że	będzie	mu	brakowało	Marka,	gdy	odleci.																																																																																																		
–	Twarz	ci	przecieka!	–	krzyknął	zdziwiony	Mark.																																																																																									
Chłopiec	uśmiechnął	się	lekko.																																																																																																																															
–	To	są	łzy.	Tak	ludzie	okazują	uczucia.	Będę	za	tobą	tęsknił.																																																																																
–	Spójrz	tam	-	ludek	wskazał	niebo.	–	Widzisz	tę	gwiazdę?	Ta	trzecia	z	lewej,	obok	tej	najjaśniejszej.			
Kacper	pokiwał	głową.																																																																																																																																																			
–	To	nasze	Słońce.	Zawsze,	kiedy	będzie	ci	smutno,	spójrz	na	nią,	a	wtedy	w	myślach	będę	blisko	ciebie.	Chłopiec	objął	ludka	ramionami.
No	dobra,	mieliśmy	testować	tę	kokalolę	-	przypomniał	przybysz.																																																																										
–	Coca-co...,	a	z	resztą	niech	będzie	kokalola.																																																																																																												
Mark	wlał	napój	do	komory	silnika.	Wtedy	dostrzegli	Eryka	i	jego	tatę	podążających	w	ich	stronę.	Za	nimi	szło	kilkanaście	osób	z	klatkami,	
siatkami	i	innymi	przedmiotami	zdradzającymi	ich	złe	zamiary.																																
–	Oni	chcą	cię	złapać!	–	krzyknął	przerażony	Kacper.	–	Szybko,	musimy	uruchomić	twój	statek.																																				
Mark	wsiadł	do	kapsuły.																																																																																																																																																	
–	Jesteś	wspaniałym	człowiekiem	–	powiedział	do	chłopca.	–	Nigdy	o	tym	nie	zapominaj.																																								
Kacper	widząc	 zbliżający	 się	 tłum,	 zaczął	 potrząsać	 statkiem,	 a	 następnie	 odkręcił	 zawór	 silnika.	 Statek	 zaczął	 się	 kręcić	w	miejscu.																																																																																												
–	No,	startuj!	–	krzyknął.	Podniósł	kapsułę	z	Markiem	w	środku	i	rzucił	nią	w	chwili,	gdy	Eryk	był	już	na	tyle	blisko,	że	mógł	ją	chwycić.	Na	
szczęście	statek	wzbił	się	w	górę	i	po	chwili	stał	się	tylko	mało	widocznym	punktem	na	niebie.	Kacper	jeszcze	przez	chwilę	wpatrywał	się	
w	niego,	prawie	nie	słysząc	wrzasków	niezadowolonych	pracowników	laboratorium,	z	tatą	Eryka	na	czele.	Kiedy	punkt	zniknął,	Kacper	
spojrzał	na	swój	telefon.	Ze	zdziwieniem	zobaczył	zdjęcie	Marka	na	tapecie	i	napis	,,TWÓJ	PRZYJACIEL	Z	KOSMOSU”.

• • •
Maciej	Wołyniec	•	II	miejsce	kl.	I-III
Godziszka

• Magiczna hulajnoga •
Dawno	temu	pewien	chłopiec,	Leon,	marzył	o	podróżach,	ale	nie	miał	pieniążków.	Niedaleko	jego	chatki	był	piękny	zamek,	w	którym	
mieszkała	bogata	wróżka.	Poszedł	więc	do	niej	i	poprosił	o	mały	diament,	za	który	mógłby	kupić	bilet	na	rejs	statkiem	dookoła	świata.	
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Wróżka	roześmiała	się	złośliwie	i	podarowała	mu	diament,	który	miał	spełnić	jego	marzenie.
Minęła	noc,	chłopiec	obudził	się,	potarł	kamień	i	dziwnie	się	poczuł.	Zawędrował	nad	rzekę,	by	przemyć	twarz,	ale	zamiast	siebie,	ujrzał...	
hulajnogę.
–	Kim	ja	jestem?!	–	zawołał	przerażony.
–	Jestem	hulajnogą	i	potrafię	mówić!
–	Jak	znów	stać	się	człowiekiem?!
Oddalił	się	od	domu	i	postanowił	odjechać	w	dal.	Przemierzał	lasy,	góry,	jeziora,	gęste	trawy,	aż	wreszcie	dojechał	nad	morze.	Na	falach	
bujały	się	statki,	ale	to	już	go	nie	interesowało.	Popatrzył	na	cudny	zachód	słońca	i	westchnął:
–	Co	ja	teraz	zrobię?
Wtedy	mały	promyk	słoneczny	oświetlił	go	swoim	blaskiem	i	przemówił	do	smutnego	chłopca-hulajnogi:
–	Wiem,	że	się	martwisz,	co	będzie	dalej.	Uczyń	to,	o	co	cię	poproszę,	a	znów	będziesz	szczęśliwy.	Zawieź	proszę	mój	ciepły	uśmiech	do	
małej,	samotnej,	chorej	dziewczynki,	która	ma	na	imię	Karolinka	i	powiedz	jej,	że	zawsze	trzeba	mieć	nadzieję,	nawet	wtedy,	gdy	jest	nam	
w	życiu	bardzo	źle.
Chłopiec-hulajnoga	odjechał.	Odnalazł	Karolinkę,	pozdrowił	ją	i	przekazał	uśmiech.	Dziewczynka	ucieszyła	się,	że	ktoś	ją	odwiedził,	po-
cieszył	i	życzył	powrotu	do	zdrowia.	Leon	cały	dzień	woził	ją	po	okolicy.	Dziewczynce	nie	przeszkadzało,	że	gość	był	dziwny	–	niby	to	
człowiek,	a	niby	zabawka.	Po	całym	dniu	zabawy	pożegnali	się	i	Leon	wyruszył	w	drogę	powrotną	do	domu.	Po	jakimś	czasie	postanowił	
odpocząć	i	zasnął	pod	drzewem.	Rano	obudził	go	znajomy	promień	słońca	i	powiedział:
–	Idź	nad	rzekę	i	przejrzyj	się	w	wodzie.
Czym	prędzej	pojechał	więc	nad	rzekę	i	własnym	oczom	nie	wierzył,	że	znów	stał	się	człowiekiem.
Pomyślał	wtedy,	 że	 oprócz	własnych	 smutków	dobrze	 jest	 jeszcze	pomyśleć	 o	 innych,	może	nawet	 bardziej	 nieszczęśliwych	osobach		
i	pomóc	im,	bo	dobroć	jest	najlepszym	lekarstwem	na	każdy	zły	czar.

• • •
Emilia	Wandzel	•	III	miejsce	kl.	I-III
Godziszka

• Bajka o zaczarowanym żelazku babci •
–	To	będzie	kolejne	nudne	lato	–	pomyślała	Ada,	witając	się	z	babcią	na	dworcu.
–	Cieszę	się,	że	przyjechałaś,	kochanie,	uśmiechnęła	się	babcia.	Będziemy	się	świetnie	bawić.	Zrobimy	konfitury,	będziemy	chodzić	na	
spacery.
Gdy	dotarły	do	domu,	babcia	powiedziała:
–	Przynieś	mi	proszę	parę	słoików	ze	strychu,	zrobimy	dziś	konfitury	malinowe.
–	Dobrze	–	powiedziała	Ada,	choć	właśnie	czytała	super	książkę	o	księżniczkach,	smokach	i	rycerzach,	a	oni	nie	robili	z	babcią	konfitur.
Weszła	na	strych.	Gdzie	te	słoiki?	Może	tu,	w	szafie?	Nie,	tutaj	wisi	tylko	jakaś	stara	sukienka,	a	obok	leży	jakieś	ciężkie	coś...
Gdy	Ada	weszła	do	szafy,	aby	ściągnąć	sukienkę,	drzwi	od	szafy	się	zamknęły.	Kiedy	Ada	w	ciemnościach	ponownie	znalazła	drzwi,	wyszła	
z	szafy	i	zobaczyła,	że	stoi	na	zielonej	polanie.
Do	Ady	podbiegła	wiewiórka	i	powiedziała:
–	Cześć.	Po	co	ci	ta	sukienka	i	to	żelazko?
Ada	przestraszyła	się,	bo	pierwszy	raz	spotkała	mówiącą	ludzkim	głosem	wiewiórkę.
–	Nie	bój	się	–	powiedziała	wiewiórka.	–	Nic	ci	nie	grozi.	Widzę,	że	masz	żelazko,	które	z	tego,	co	wiem,	jest	zaczarowane.	Jeżeli	wyprasu-
jesz	nim	jakieś	ubranie,	to	pokaże	swoją	czarodziejską	moc.
–	Ale	ja	chcę	wracać	do	babci...	–	powiedziała	Ada.
Wiewiórka	na	to:
–	Tu	za	tym	lasem	jest	zamek.	Idź	tam,	a	dowiesz	się,	jak	wrócić	do	babci.
Ada	poszła	więc	przez	las	i	dotarła	do	zamku.	Jak	się	okazało	odbywał	się	tam	bal	księżniczek.	Weszła	na	salę	balową	i	zobaczyła	wiele	
księżniczek,	które	miały	na	sobie	piękne,	kolorowe	sukienki	i	tańczyły	w	rytm	walca.
Ada	dostrzegła,	że	w	kącie	sali	stała	dziewczynka	z	bardzo	smutną	miną.	Podeszła	do	niej	i	powiedziała:
–	Witaj,	jestem	Ada.	Jak	się	nazywasz	i	dlaczego	nie	tańczysz	z	innymi?
Dziewczynka	odpowiedziała:
–	Witaj,	jestem	Kasia.	Niestety	moja	sukienka	się	podarła	i	nie	mogę	tańczyć	z	innymi.
W	tym	momencie	Ada	przypomniała	sobie,	co	mówiła	wiewiórka	o	zaczarowanym	żelazku.	Rozłożyła	sukienkę	zabraną	z	szafy	babci		
i	zaczęła	ją	prasować.	Gdy	tylko	żelazko	dotknęło	materiału,	rozbłysło	kolorowym	światłem,	które	zaraz	zniknęło.
Gdy	Ada	podniosła	wyprasowaną	sukienkę,	zobaczyła,	że	nie	trzyma	już	w	ręce	tej	starej,	zabranej	z	babcinej	szafy,	ale	piękną,	błękitną,	
ozdobioną	kryształkami	suknię	balową.
Podeszła	do	Kasi	i	powiedziała:
–	Proszę,	ubierz	tę	sukienkę	i	zobacz,	czy	pasuje.	Chciałabym	ci	ją	podarować.
Kasia	ubrała	sukienkę.	Okazało	się,	że	pasuje	idealnie.	Na	jej	twarzy	pojawił	się	uśmiech.
Powiedziała:
–	Dziękuję	za	piękny	prezent.	Sukienka	jest	prześliczna.
I	pobiegła	tańczyć	z	innymi	księżniczkami.
Ada	ucieszyła	się,	że	sprawiła	radość	dziewczynce.	Nagle	poczuła	się	senna,	usiadła	na	krześle	i	zasnęła.	Obudziło	ją	wołanie	babci,	która	
znalazła	ją	śpiącą	w	szafie.	Po	przebudzeniu	nie	wiedziała,	czy	to	zdarzyło	się	naprawdę,	czy	to	był	tylko	sen.	Popatrzyła	do	szafy,	a	tam	
nie	było	już	sukienki,	stało	tylko	żelazko.
Ada	krzyknęła:
–	To	będą	jednak	super	wakacje!

• • •
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Anna	Hula	•	III	miejsce,	klasy	I-III
Godziszka

• Blady guziczek •
Nie	tak	dawno	temu	w	pokoju	Małgosi	stało	nieduże,	kolorowe	pudełko,	a	w	tym	pudełku	było	pełno	guzików.	Guziki	przechwalały	się	
między	sobą:	„ja mam cztery dziurki”,	„a ja jestem brokatowy”,	„a ja jestem najładniejszy”.	Wśród	nich	był	jeden,	blady	i	mały	jak	igiełka.	Kie-
dyś	ten	guzik	był	bardzo	ważny.	Pochodził	ze	śpioszków	brata	Małgosi,	a	teraz	siedział	cichutko	schowany	i	myślał	„nikt mnie nie zechce, 
bo jestem najmniejszy”.
Małgosia	 zerknęła	do	 środka	pudełka	 i	 zrobiła	konkurs	na	oczko	dla	misia.	Guziki	prężyły	 się,	mieniły	kolorami.	 Smutny	mały	guzik	
nawet	nie	patrzył	w	stronę	dziewczynki.	A	Małgosia	dokładnie	obejrzała	wszystkie	guziki	 i	wybrała	właśnie	 tego	małego.	 „On będzie 
najbardziej odpowiedni”.	Zabrała	go	do	szkoły	i	przykleiła	misiowi,	który	dzięki	temu	znów	wyglądał	jak	nowy	i	mógł	patrzeć	na	świat.		
A	nasz	guzik	czuł	się	potrzebny	i	szczęśliwy.	Zrozumiał,	że	nawet	coś	najmniejszego,	niepozornego	może	być	bardzo,	bardzo	przydatne.

• • •
Amelia	Sęk	•	wyróżnienie	kl.	I-III
Godziszka

•  O tym, jak Felix uczył się skakać •
Dawno,	dawno	temu	w	odległej	Tasmanii	żył	sobie	kangur	o	imieniu	Felix.	Felix	zawsze	chodził	swoimi	ścieżkami.	Tak,	chodził,	ponieważ	
skakanie	sprawiało	mu	trudność.	Wszyscy	wiedzą,	że	kangury	to	jedyne	zwierzęta	na	ziemi,	które	przemieszczają	się	skacząc.	Jego	bracia	
byli	w	tym	świetni.	Potrafili	skakać	na	odległość	nawet	11	metrów.	Felix	tego	nie	potrafił.	Jakoś,	gdy	próbował	to	robić,	zawsze	lądował	
pupą	na	trawie.	Nie	miał	zbyt	wielu	kolegów	kangurków,	ponieważ	nie	potrafił	dotrzymać	im	kroku.	Zawsze	go	wyprzedzali.
Uwielbiał	spędzać	czas	ze	swoją	mamą	w	kuchni.	Wyszukiwał	w	lesie	różne	owoce	i	doprawiał	je	korą	z	drzew.	Wszyscy	go	wtedy	bardzo	
chwalili	i	gratulowali	pomysłowości.
Ostatnio	chodził	jednak	smutny.	Nie	miał	na	nic	ochoty.	Za	niecały	miesiąc	miało	odbyć	się	święto.	Był	to	bardzo	ważny	dzień	dla	małych	
kangurków.	Podczas	święta	odbywał	się	konkurs	skoków	na	odległość.	Felix	na	myśl	o	konkursie	był	zmartwiony	i	wystraszony.	Bał	się	
nawet	spróbować.	Co	dopiero	skakać	przed	wszystkimi.
Podczas	kolacji,	którą	przygotował	z	mamą,	tata	zapytał:
–	Felixie,	jesteś	przygotowany	do	święta?
–	Tak,	tato	–	odpowiedział	ze	smutkiem	w	głosie.
–	Co	się	stało?		–	zapytał	tata.
–	Nie	chcę	brać	udziału	w	konkursie	skoków		–	powiedział	drżącym	głosem.
–	Jak	to,	każdy	kangur	potrafi	skakać		–	odpowiedział	tata.
–	Łatwo	ci	mówić!	Bo	ty	świetnie	skaczesz.
–	Posłuchaj	synku...	Jak	byłem	małym	kangurkiem,	słabo	mi	szło	skakanie.	Żeby	być	dobrym,	trzeba	sporo	ćwiczyć.	Pamiętam	moje	pierw-
sze	próby.	Lądowałem	zawsze	na	pupie.
–	To	zupełnie	tak,	jak	ja,	tato.	Nie	wiedziałem.
–	Spróbuj	jeszcze	poćwiczyć	przed	konkursem	i	może	kiedyś	ci	się	uda.		Codziennie	będę	ci	pomagać.
W	dniu	konkursu	wszyscy	byli	zestresowani.	Za	wyjątkiem	Felixa.	Nie	umiał	wcale	daleko	skakać,	ale	gdy	się	bardzo	postarał,	to	skakał	
nawet	na	odległość	6	metrów.	Ale	w	jego	kangurzej	główce	wcale	nie	konkurs	był	najważniejszy.	Tylko	to,	że	przestał	się	bać	skakać.	Cie-
szył	się	i	śmiał	z	tego,	co	robił.	Nie	przejmował	się	tym,	że	ktoś	na	niego	patrzy	i	że	często	ląduje	na	pupie.	Dowiedział	się	dzięki	tacie,	że	
jeżeli	będzie	wytrwały,	może	być		w	skakaniu	naprawdę	świetny.	Mimo,	że	nie	wygrał	konkursu	i	tak	był	z	siebie	bardzo	zadowolony.	Może	
kiedyś	będzie	konkurs	gotowania,		a	wtedy	już	nikt	nie	będzie	miał	szans		z	Felixem.

• • •
Jakub	Homel	•	wyróżnienie	klasy	I-III
Bielsko-Biała

• Niedźwiedź uczy się przepraszać •
Dawno,	dawno	temu	w	lesie,	u	podnóża	Tatr	stała	mała,	drewniana	chatka,	w	której	mieszkał	leśniczy.	Pewnego	dnia	wyjechał	w	pośpie-
chu	swoim	zielonym	samochodem	do	innego	kraju,	pozostawiając	w	domu	wszystkie	rzeczy.	Początkowo	nikt	nie	wiedział,	że	chatka	jest	
opuszczona.	Po	kilku	tygodniach	niedźwiedź	usłyszał	od	wiewiórki,	że	w	chatce	nikt	nie	mieszka	i	postanowił	się	wprowadzić.	Wiewiórka	
powiedziała	też	o	tym	rodzinie	kolczastych	jeży.	One	również	postanowiły	się	rozgościć	w	nowym	domku.	W	jednej	małej	chatce	z	trudem	
mieściła	się	rodzina	 jeży	i	niedźwiedź.	Zwierzęta	nie	 lubiły	się.	Kiedy	niedźwiedź	chciał	suszarką	roztopić	zamrożoną	rybę,	 to	 jeże	co	
chwilę	zabierały	mu	ją,	żeby	się	pobawić.	Zawsze	walczyli	o	potrzebne	rzeczy,	więc	pewnego	dnia	niedźwiedź	powiedział:	
–	Trzeba	podzielić	chatkę	na	pół.	Wy	macie	swoją	część	na	górze,	a	ja	swoją	na	dole.	Jeże	chciały	mieć	dół,	ponieważ	znajdował	się	tam	
telewizor,	a	w	kuchni	pełna	smakołyków	lodówka.	Niedźwiedź	także	chciał	oglądać	telewizję,	a	najbardziej	hokejową	 ligę	misiów	po-
larnych.	Niedźwiedź	 i	 stado	 jeży	kłócili	 się	prawie	codziennie.	Po	kilku	dniach	awantur	 jeże	postanowiły	opuścić	chatkę	 i	wróciły	do	
lasu.	Na	początku	niedźwiedź	był	zachwycony,	że	ma	całą	chatkę	dla	siebie.	 Jeżom	było	ciężko	w	 lesie,	bo	często	spotykały	wilki,	 lisy		
i	kłusowników.	Ratowały	się	jak	mogły,	szukały	dobrego	schronienia.	W	tym	czasie	niedźwiedź	miał	zły	sen.	Śniło	mu	się,	że	jeże	muszą	
zbierać	trawę	na	zimę,	a	on	ma	wszystko	w	chatce	i	nawet	się	z	nimi	nie	podzielił.	Przestraszony	obudził	się	w	środku	nocy	i	poszedł	szu-
kać	jeży.	Szukał	ich	przez	całą	noc,	aż	w	końcu	znalazł	je	pod	dębem,	pochrapujące	wniebogłosy.	Zabrał	je	delikatnie	w	łapy	i	zaniósł	do	
domu.	Położył	jeże	w	łóżku	i	przykrył	kocem.	Niedźwiedź	poczuł	się	lepiej	i	zasnął.	Rano,	gdy	się	obudził,	zobaczył	szczęśliwe	jeże	na	jego	
brzuszku.	Przeprosił	je	serdecznie	za	swoje	złe	zachowanie	i	obiecał,	że	nigdy	już	się	to	nie	powtórzy.	Niedźwiedź	i	jeże	zostali	najlepszymi	
przyjaciółmi	i	już	zawsze	bawili	się	zgodnie.

• • •
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Jakub	Drużbański	•	wyróżnenie	kl.	I-III
Godziszka

• Baśń o księżniczce muszce •
Dawno,	 dawno	 temu,	 za	 siedmioma	górami,	 za	 siedmioma	 lasami	w	pięknej	 górskiej	 krainie	 była	 stadnina	 koni,	 a	w	niej	mieścił	 się	
pałac,	 w	 którym	 mieszkała	 księżniczka	 muszka	 o	 imieniu	 Andżelika.	 Księżniczka,	 niestety,	 znudzona	 była	 już	 pałacowym	 życiem		
i	 zapragnęła	wylecieć	 poza	 bramy	 swojego	 pałacu,	mało	 tego,	 postanowiła	wylecieć	 poza	 drzwi	 stajni,	w	 której	 znajdował	 się	 pałac		
i	pofrunąć	na	łąkę.	Księżniczka	nie	była	nigdy	jeszcze	na	łące.	Znała	ją	tylko	z	opowiadań	koni,	które	w	stajni	rozmawiały	między	sobą,	
jak	to	biegają	po	zielonej	trawie,	wśród	pięknych,	pachnących	kwiatów.	Pewnego	wieczoru,	gdy	straż	pałacowa	szykowała	się	do	spania,	
księżniczka	muszka	wymknęła	się	z	pałacu	i	poleciała	na	łąkę,	o	której	tyle	słyszała.	Gdy	nadszedł	ranek	i	wstało	słoneczko,		księżniczce	aż	
zaparło	dech	w	piersiach.	Gdy	zobaczyła	tak	piękną	łąkę	w	blasku	porannego	słoneczka,	była	tym	widokiem	zachwycona.	Lecz	jej	uwagę	
przykuło	jeszcze	coś.	Po	łące	latał	prześliczny	motylek.	Muszka	od	razu	zakochała	się	w	nim.	Motylek	Stefan,	bo	tak	miał	na	imię,	także	
pokochał	muszkę.	Od	tej	pory	zawsze	latali	razem	i	postanowili,	że	będą	pomagać	wszystkim	zwierzętom,	które	mieszkają	na	łące.	Pew-
nego	razu	dostrzegli,	że	mrówki	są	w	opałach,	ponieważ	groźny	mrówkojad	niszczył	im	mrowisko.	Muszka	wraz	z	motylkiem	postanowili	
polecieć	do	stajni,	w	której	kiedyś	w	swym	pałacu	mieszkała	Andżelika	i	poprosić	konie	o	pomoc	w	ocaleniu	mrowiska.	Konie	bardzo	
chętnie	pomogły	 i	przegoniły	mrówkojada.	Mrówki	w	zamian	za	pomoc	wybudowały	dla	 swych	wybawicieli	piękny	kwiatowy	pałac,		
a	Stefan	i	Andżelika	zostali	królem	i	królową	łąki.

• • •
Aleksandra	Jakubiec	•	wyróżnienie,	kl.	I-III
Godziszka	

• Bajka o marudnym Maćku •
W	małym	miasteczku	mieszkał	Maciek,	który	cały	czas	marudził.	Rodzice	nie	wiedzieli,	co	zrobić,	aby	się	zmienił.	Postanowili	kupić	mu	
kotka,	ale	chłopiec	wcale	nie	był	zainteresowany	zabawą	ze	zwierzakiem.
Mama	denerwowała	się	na	syna:
–	Maćku,	przestań	wreszcie	tak	marudzić,	ciągle	ci	coś	nie	odpowiada!	Nie	chcesz	chodzić	do	szkoły,	nie	lubisz	kolegów,	nie	bawisz	się		
z	kotkiem,	leżysz	tylko	w	pokoju	z	kwaśną	miną	i	gapisz	się	w	sufit.	To	jest	dla	nas	bardzo	nieprzyjemne.	Przykro	nam,	że	mamy	takiego	
marudnego	syna.
–	Wcale	mnie	to	nie	interesuje,	jestem	taki,	koniec	i	kropka	–	stanowczo	odpowiedział	Maciek.
Tata	również	złościł	się	na	syna,	ale	w	związku	z	tym,	że	na	żadne	słowa	nie	reagował,	postanowił	nie	zwracać	uwagi	na	jego	humory.
Jak	zawsze	w	poniedziałek	tata	miał	zawieźć	syna	do	szkoły.	Oczywiście	od	samego	rana	mały	wściekał	się,	że	musi	iść	na	zajęcia:
–	Tato,	ale	w	szkole	jest	tak	nudno!	Tak	nie	lubię	tam	chodzić...	–	marudził	Maciek.	–	A	w	dodatku	bardzo	dużo	piszemy.
–	Przecież	dzisiaj	zaczynasz	zajęcia	od	wychowania	fizycznego,	więc	będziesz	ćwiczył,	a	nie	od	razu	pisał	–	powiedział	tata.
–	Wiesz,	że	nie	lubię	naszego	pana	od	gimnastyki	–	rzekł	Maciek	i	wychodząc	z	samochodu	trzasnął	drzwiami.
Tata	tylko	w	myślach	zastanawiał	się,	czy	to	się	kiedyś	zmieni.,
Na	pierwszej	lekcji	cała	klasa	grała	w	zbijaka,	wszyscy	świetnie	się	bawili,	za	wyjątkiem	Maćka.	Po	skończonych	zajęciach	pan	poprosił	
chłopca	o	schowanie	piłki	do	szafy,	w	której	znajdowały	się	przybory	do	ćwiczeń.	Maciek,	jak	przystało	na	łobuza,	zamiast	położyć	piłkę	
na	miejsce,	wziął	i	z	całej	siły	kopnął	nią	w	szafę.	Powstała	duża	dziura	nie	tylko	w	szafie,	ale	także	w	ścianie.	Chłopiec	zajrzał	do	otworu	
i	w	tym	momencie	coś	wciągnęło	go	do	środka.
Maciek	krzyczał,	płakał,	ale	prawdziwy	strach	poczuł	dopiero,	kiedy	zauważył,	że	został	schwytany	przez	drzewo,	którego	korzenie	spląta-
ły	mu	nogi,	a	gałęzie	związały	ręce.	Chłopiec	otworzył	oczy	dopiero,	kiedy	poczuł,	że	drzewo	uspokaja	się.	Zobaczył	mnóstwo	czarno-bia-
łych	drzew,	a	tuż	przed	nim	stało	niesamowite	stworzenie.	Miało	nie	więcej	niż	dziesięć	centymetrów,	a	jego	czarne,	duże	oczy	przerażały	
chłopca.	Uszy	odstawały	od	głowy	i	przypominały	wachlarze.
–	Nie	lubisz	swojego	świata?	–	zapytał	stworek.																									
–	Skąd	wiesz?
–	Ja	też	nie	lubiłem,	dlatego	tu	jestem.	Przejście	do	tej	krainy	znajdują	tylko	ci,	którzy	nie	chcą	żyć	w	swoim	świecie	–	odpowiedział	ma-
lec.

–	Jesteś	człowiekiem?	–	zapytał	Maciek.																																																																																												
–	Byłem...,	ale	za	każde	wypowiedziane	przeze	mnie	złe	słowo	stawałem	się	niższy	i	brzydszy.
–	Mieszka	tu	ktoś	inny?
–	Mnóstwo	osób,	ale	niektóre	są	tak	małe,	że	nie	zauważysz	ich.	Swoją	drogą,	ja	jestem	Julek,	a	ty?
–	Maciek.
–	Witaj	w	Czarno-Białej	Krainie.
–	Czy	możemy	się	pobawić?	–	zapytał	Maciek.
–	To	jest	bardzo	niebezpieczne,	drzewa	mogą	zacząć	się	między	nami	plątać.
–	Czyli	nie	można	się	tu	bawić?
–	Nie.	Nie	można	się	bawić,	śpiewać,	tańczyć	ani	robić	nic	przyjemnego.
–	Nie	podoba	mi	się	to.	Chcę	wracać	do	siebie,	do	mamy	i	taty.	Nie	będę	już	marudził	i	narzekał.	Chętnie	pójdę	do	szkoły,	aby	się	uczyć		
i	bawić	z	kolegami	–	odpowiedział	Maciek.
W	tym	momencie	drzewo	swymi	korzeniami	pochwyciło	chłopca	i	z	powrotem	wyrzuciło	do	sali	lekcyjnej.	Nikt	nie	zauważył	zniknięcia	
Maćka,	ale	wszyscy	zdziwili	się,	widząc	uśmiech	na	jego	twarzy.

• • •
Emilia	Fokt	•	I	miejsce	kl.	IV-VI
Żabnica

• Wełniane szczęście •
Chcecie	bajki…	oto	bajka,	a	właściwie	baśń.	A	może	prawdziwa	historia,	którą	napisało	życie?	Zdecydujcie	sami.
Rzecz	nie	działa	się	bowiem	dawno,	dawno	temu,	ale	od	owych	wydarzeń	upłynął	już	jakiś	czas.	Nie	było	tu	siedmiu	gór	i	dolin,	lecz	siedem	
zakrętów	i	sześć	przecznic	(bo	nasz	świat	nie	jest	tak	doskonały,	jak	ten	baśniowy,	a	siódemka	to	liczba	pełni).	Wszystko	zaś	zaczęło	się	
tuż	za	szklaną	witryną	sklepu	starego	Antoniego…
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„Znajda!”,	„Sierota!”,	„Łamaga!”,	„Półgłówek!”,	„Niedorobienie!”	–	mniej	więcej	takimi	„pozdrowieniami”	witali	Fenię	co	rano	po	przebudze-
niu	sklepowi	towarzysze.	Felicja	(bo	tak	właściwie	brzmiało	jej	imię,	choć	mało	kto	już	je	wymawiał)	była…	skarpetą.	Ot,	wydawałoby	się,	
nic	niezwykłego.	Jedną	z	dziesiątek	w	tym	sklepiku,	wszak	Antoni	był	krawcem.	Fenia	jednak	była	jedyna.	Nie	to,	żeby	jakoś	nad	wyraz	
piękna	czy	wykonana	ze	szlachetnego	materiału.	Nie.	Jedna,	jedyna	–	ona	po	prostu	była	nie	do	pary.	Samotna,	nie	pasująca	do	niczego,	
wybrakowana.	I	choć	dziś	nikt	już	nawet	nie	pamiętał,	co	stało	się	z	drugą	z	pary	owych	„szczęśliwych”	skarpet	(wszak	imię	Felicja	oznacza	
przynoszącą	szczęście),	wszyscy	zachowywali	się,	jakby	i	Fenki	już	nie	było.	No,	bo	i	do	czego	może	służyć	człowiekowi	jedna	skarpeta?
–	Nie	przejmuj	się,	teraz	modne	są	takie	„nie	do	pary”.	Może	ktoś	cię	kupi	i	połączy	z	jakąś	swoją	starą	skarpetą?	–	pocieszały	stare	trze-
wiczki,	które	też	zdały	się	ugrząźć	tu	na	dobre,	bo,	jak	mawiała	młodzież,	były	już	„nie	z	tej	epoki”.
–	Może	i	takie	połączenia	są	modne,	ale	dotyczą	kolorowych,	zabawnych	skarpetek,	a	nie	starego,	smutnego	kawałka	wełny,	jak	ja…
–	A	może	nadasz	się	na	skarpetę	świąteczną?	Mikołaj	wypełni	cię	prezentami	aż	po	brzegi…	–	Oj,	chyba	niewiele	się	tych	prezentów	zmie-
ści	do	rozmiaru	35,5.	No	i	kto	chciałby	zawiesić	w	swoim	domu	w	święta	szarą,	nudną	skarpetę?
–	W	takim	razie	nie	pozostaje	ci	nic	 innego,	moja	droga,	tylko	wyruszyć	w	świat	 i	odnaleźć	Największego	Czarodzieja	Wszechczasów!	
–	stare,	schorowane	trzewiki	ożywiły	się	na	własne	słowa	i	znów	poczuły,	że	mogą	przemierzyć	świat	wzdłuż	i	wszerz…	Jeśli	nie	na	czyichś	
nogach,	to	chociaż	mocą	dobroci	swojego	serca.
–	Weź	nasze	sznurówki.	Jeśli	zabłądzisz	w	labiryncie	miasta,	one	pomogą	ci	znaleźć	drogę	do	domu.
–	Ale…	Przecież	bez	sznurówek	nikt	was	nie	kupi…	–	Fenia	nie	kryła	wzruszenia.	Wiedziała	jednak,	że	nie	może	się	zgodzić	na	takie	po-
święcenie	przyjaciela.
–	Moje	drogie	dziecko,	ty	jesteś	młoda,	masz	przed	sobą	świat	stojący	otworem	i	marzenia	do	spełnienia.	My,	schodzone	wiecznym	przy-
mierzaniem	trzewiki,	mamy	tylko	twoją	przyjaźń.	No	już,	zmykaj	szukać	Największego	Czarodzieja	Wszechczasów.
–	Czarodzieja	Wszechczasów…	Wszechczasów…	Czasów?	Sów…	Snów?	–	W	sklepie	zapanowała	cisza,	w	której	odbijało	się	jedynie	echo	
słów	bohaterów.	Nawet	najtwardsze	pantofle	zamarły	na	wieść	o	legendarnej	postaci	czarodzieja.
I	tak,	stara,	samotna	skarpeta	Felicja	wyruszyła	na	poszukiwanie	Czarodzieja,	który	miał	odmienić	jej	los.	Szła	i	szła,	mijając	setki	innych	
rajstop,	skarpet,	pończoch	–	jednych	życzliwych,	innych	zapatrzonych	w	czubek	swego	buta.
Wreszcie,	za	siódmym	zakrętem	i	szóstą	przecznicą,	nasza	bohaterka	znalazła	adres,	o	którym	mówili	przyjaciele.	Jakież	było	jednak	zdzi-
wienie,	gdy	zamiast	wielkiego	maga	w	czarodziejskiej	todze,	odnalazła	niewielką,	szczupła	kobietę	z	burzą	rudych	loków	na	głowie.
–	Czy	to	pani	jest	tym	Wielkim	Czarodziejem	Wszechczasów?	–	wyjąkała	niepewnie	mała	bohaterka.
–	Ooo,	jaka	piękna	skarpeta…	Cześć,	księżniczko.	Czy	zgodziłabyś	się	towarzyszyć	mi	w	pracy?
–	Ale	pani	nie	wygląda	jak	Czarodziej…
–	Nazywają	mnie	Czarodziejem,	wiesz?	Chociaż	niewiele	mam	wspólnego	z	magią.	Na	co	dzień	jestem	lekarzem	w	szpitalu	onkologicznym.	
Leczę	ciężko	chore	dzieci.	W	każdą	niedzielę	przebieram	się	jednak	za	czarodziejkę,	zakładam	na	rękę	skarpetę	i	staram	się	swoimi	sztucz-
kami	zaczarować	te	smutne	minki	w	radosne	twarze	dzieci.	Czy	zechciałabyś	mi	pomóc?
–	Z	przyjemnością.	Dla	mnie	to	już	są	czary…
I	tak	pani	doktor,	choć	nie	rozumiała	ani	słowa	z	tego,	co	mówiła	nasza	bohaterka,	od	razu	zaprzyjaźniła	się	z	Felicją.	Od	tamtej	pory	stały	
się	niemal	nierozłączne,	co	tydzień	wywołując	tysiące	dziecięcych	uśmiechów	na	schorowanych	twarzyczkach.	A	Fenia	nauczyła	się,	że	
przyjaźń	może	pokonać	wszelkie	przeciwności	 losu	i	że	każdy	jest	 jedyny,	niepowtarzalny	i	wartościowy.	Czasem	musi	tylko	odnaleźć	
swoje	miejsce	w	życiu	i	powołanie…

• • •
Oliwia	Sordyl	•	II	miejsce	kl.	IV-VI
Czaniec

• Lawendowa dziewczyna •
Dawno,	dawno	temu,	za	górami,	w	krainie	Pachnącej	Wiśni,	pomiędzy	dwoma	lśniącymi	jeziorami,	malowniczymi	wzgórzami,	zielonymi	
łąkami	i	lasami	wypełnionymi	pięknymi	i	majestatycznymi	zwierzętami,	u	podnóża	srebrzystozielonej	góry	rósł	maleńki	krzaczek	lawen-
dy.	Jego	drobne,	fioletowe	kwiatki	wznosiły	swoje	główki	wysoko	ponad	zieloną	trawę	w	stronę	promieni	słonecznych,	a	delikatny	zapach	
unosił	się	w	powietrzu.	Mimo	iż	był	niepozornym	krzaczkiem,	okoliczne	zwierzątka	bardzo	go	szanowały	i	doglądały,	aby	nikt	nie	ważył	
się	go	zniszczyć.
W	zagajniku	za	lasem	mieszkała	staruszka	z	wnukiem,	który	się	nią	opiekował.	Bardzo	kochał	swoją	babcię,	która	go	wychowała.	Byli	
biedni,	 ale	 bardzo	 szczęśliwi.	 Żyli	 z	 tego,	 co	 uprawiali	 w	 przydomowym	 ogródeczku	 i	 co	 ofiarował	 im	 las.	 Szanowali	 się	 nawzajem		
i	opiekowali	leśnymi	zwierzętami.	Nikomu	nie	pozwolili	zrobić	im	krzywdy.	Dlatego	wokół	chatki	nigdy	nie	brakowało	zwierząt,	a	trele	
ptaków	umilały	 im	czas.	Często	 towarzyszyły	one	młodzieńcowi	podczas	wypraw	do	 lasu.	Któregoś	dnia	pokazały	mu	krzak	 lawendy		
i	powiedziały,	że	pod	żadnym	pozorem	nie	wolno	mu	dopuścić	do	jego	zniszczenia,	ale	nie	powiedziały	nic	więcej.	Chłopak	nie	mógł	za-
pomnieć	o	tym,	co	usłyszał.
–	Co	to	za	tajemnica?	–	pomyślał.	To	pytanie	ciągle	zajmowało	jego	myśli.
Gdy	chodził	po	drwa	na	opał	ze	swoim	kucykiem	Tuptusiem,	zawsze	zaglądał	na	polanę,	ale	nic	niezwykłego	nie	zauważył.	A	kucyk	też	
niczym	się	nie	zdradził.	Lawenda	pięknie	pachniała,	więc	siadał	koło	krzaczka	i	zachwycał	się	jej	pięknem.
Pewnej	nocy	chłopaka	obudziło	przeraźliwe	rżenie.
–	Tuptuuś!!	–	zawołał	i	szybko	wybiegł	z	chatki.
–	Koniku!	Co	się	stało?	–	I	rzęsite	łzy	polały	mu	się	z	oczu.	Zobaczył	leżącego	przyjaciela	z	krwawiącym	kopytem.
–	Nie	możesz	mnie	zostawić!	–	wołał	rozpaczliwie.	–	Co	ja	bez	ciebie	pocznę?
Opatrzył	ranę,	ale	Tuptuś	nie	mógł	stanąć	na	nogę.	Leżał	na	trawie,	a	w	jego	oczach	widać	było	straszne	cierpienie.
Szlochającego	chłopaka	usłyszała	sowa	Puchatka,	która	jak	co	noc	przesiadywała	na	starym	dębie.	Zatrzepotała	skrzydłami	i	pofrunęła		
w	głąb	lasu.	Natychmiast	wokół	rannego	zebrali	się	leśni	przyjaciele.
–	Wiem,	co	zrobię!	–	krzyknął	zajączek	Szaruś.	I	w	mig	odwrócił	się	na	zajęczej	łapie,	i	już	zniknął	w	zagajniku.
–	Co	on	robi?	–	zdziwił	się	chłopak	i	zerwał	się	na	równe	nogi.
–	Zostańcie	tutaj!	–	krzyknął	i	pobiegł	za	nim.	–	Szaruś!	Szaruś!	–	wołał,	ale	zająca	już	dawno	nie	było.	Dobiegł	do	podnóża	góry,	pod	którą	
rosła	lawenda.	Powąchał	jej	piękne	kwiaty,	a	łzy	zrosiły	jej	listki.
–	Zajączku,	gdzie	jesteś?...	–	powiedział	zrezygnowany,	a	Szaruś	przyglądał	się	z	ukrycia.
Gdy	chłopak	już	wracał,	zobaczył	wielką,	gwieździstą	łunę,	która	biła	oślepiającym	blaskiem.	Odwrócił	się	i	między	drzewami	w	oddali	
ujrzał	piękną	postać,	która	zawładnęła	jego	sercem	od	pierwszego	wejrzenia.	Jej	lśniące	włosy	oraz	lawendowa	sukienka	powiewały	na	
wietrze.	Nie	miał	odwagi	podejść	bliżej.	Zrobił	krok	do	tyłu.	Mimo	iż	jej	widok	go	oczarował,	wiedział,	że	nie	ma	czasu	do	stracenia.	Pobiegł	
czym	prędzej	do	rannego	przyjaciela.	Przytulił	się	mocno	do	jego	grzywy.	Nie	mógł	jednak	zapomnieć	o	tym,	co	zobaczył.
–	Gdzie	jest	Szaruś?	–	zapytał	cicho.	Ale	nie	uzyskał	odpowiedzi.	Leśni	przyjaciele	przeczuwali,	gdzie	może	być,	ale	nie	mogli	nic	powie-
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dzieć.
Dziewczyna	zauważyła	zajączka	siedzącego	w	gęstej	trawie.	Podeszła	bliżej	i	powiedziała:
–	Dlaczego	jesteś	taki	smutny?	Co	się	stało?
Szaruś	opowiedział	 jej	o	 rannym	kopycie	Tuptusia.	Zasmuciła	 się	bardzo.	Nikt	o	niej	nie	wiedział,	 tylko	zwierzęta	z	pobliskiego	 lasu.	
Po	 zachodzie	 słońca,	 gdy	 księżyc	 był	 już	wysoko	 na	 gwieździstym	 niebie,	 jego	 blask	 sprawiał,	 że	magiczna	 roślina	 przemieniała	 się		
w	dziewczynę.	Była	miła,	serdeczna	i	darzyła	bezinteresowną	miłością	oraz	opieką	wszystkie	zwierzęta.
–	Zajączku,	zaprowadź	mnie	do	rannego	–	rzekła.
–	Ale…,	nie	możesz…	–	zdziwił	się.
–	Szkoda	czasu!	Prowadź!
Biegła	szybko	i	nie	zważała	na	nic.	Na	miejscu	obejrzała	mocno	zanieczyszczoną	ranę	Tuptusia,	okazało	się,	że	zranił	się	o	trującą	korę	
krasnali	drzewnych.	Zmarszczyła	brwi	i	powiedziała:
–	Jedynym	ratunkiem	jest	woda	z	czarodziejskiego	źródła.
Podniosła	głowę	i	zobaczyła	chłopaka,	który	wbijał	w	nią	wzrok	i	był	tak	zaskoczony,	że	nie	mógł	wydobyć	słowa.
–	To	ona	–	pomyślał.
–	Nie	traćmy	czasu,	zajączku,	wiesz,	że	mam	go	niewiele	–	odparła.	-	Pierwsze	promyki	słońca	zamienią	mnie	w	….	–	i	zamilkła.
Wiedziała,	że	droga	do	źródła	jest	ciężka	i	trudna,	ale	za	wszelką	cenę	chciała	uratować	kucyka.	Mądra	sowa	udzieliła	jej	istotnych	wska-
zówek.	Dowiedziała	się,	że	musi	przejść	przez	podziemny	labirynt	i	niebezpieczny	most,	a	gdy	dostanie	się	do	wielkiego	kręgu,	sama	musi	
pomyśleć,	jak	otworzyć	skrzynię,	w	której	znajduje	się	mapa	z	nakreśloną	drogą	do	czarodziejskiego	źródła.	Dziewczyna	wyruszyła	bez	
namysłu.	Wędrowała	długo	przez	wzgórza	i	lasy,	aż	zobaczyła	stare	drzewo	z	wielkim	włazem.	Stanęła	na	klapce	i	pociągnęła	dźwignię.	
Po	paru	sekundach	usłyszała	zgrzyt	śrub	i	zanim	powiedziała:	„Tuptuś”,	już	znalazła	się	w	podziemiach	labiryntu.
–	Jaki	on	ogromny?!	Nie	poddam	się!	–	pomyślała.
Nagle	na	ścianach	zauważyła	 tajemniczą	czerwoną	kreskę,	która	poprowadziła	 ją	do	wyjścia.	Wędrowała	niestrudzenie,	wciąż	myśląc		
o	chorym	zwierzęciu.	Zobaczyła	kolejną	przeszkodę,	o	której	mówiła	Puchatka.	W	wielkiej	jaskini	znajdował	się	most.	Uradowana	po-
stawiła	stopę	na	pierwszym	stopniu,	a	ten	wpadł	do	lawy.	Wystraszona	cofnęła	się,	a	rozglądając	się	po	kamiennych	ścianach,	zauważyła	
stare	rysunki	kwiatów.	Postanowiła	stąpać	tylko	po	tych	stopniach,	na	których	widnieją	nieznane	kwiaty.	Rozpoznała	je	szybko,	ponieważ	
znała	się	na	zielarstwie	i	botanice.	Gdy	przeszła	na	drugą	stronę,	ujrzała	krąg,	w	którym	znajdowała	się	skrzynia.
–	Jak	ją	otworzyć?	–	zmartwiła	się.	–	Próbowałam	już	wszystkiego,	ale	nic	nie	działa.
Usiadła	zrezygnowana	i	łzy	popłynęły	z	jej	oczu.	Gdy	dotknęły	ziemi,	wyrósł	przed	nią	piękny	kwiat	tulipana.	W	jego	kielichu	znajdował	
się	maleńki	kluczyk.	Czym	prędzej	otworzyła	skrzynię,	zabrała	starą,	pożółkłą	mapkę,	która	wskazała	jej	dalszą	drogę.	Wdrapała	się	na	
ogromną	skałę,	za	którą	zobaczyła	wodospad	mieniący	się	kolorami	tęczy.	Między	dwoma	kolorami	zobaczyła	przejście.	Bez	namysłu	ru-
szyła	przed	siebie.	Nagle	jej	oczom	ukazał	się	piękny	widok.	Ze	skały	otoczonej	zielenią	i	kolorowymi	kwiatami	tryskało	źródełko.	Woda	w	
nim	była	diamentowa	i	miała	magiczne	właściwości.	Strażnikiem	jej	był	poczciwy	faun	Olmus.	Gdy	zobaczył	w	zaczarowanym	zwierciadle	
historię	jej	życia,	podarował	dziewczynie	kilka	kropel	wody.	Bowiem	tylko	ludzie	o	złotym	sercu	mogli	dostąpić	tego	zaszczytu.	Uradowa-
na	udała	się	w	drogę	powrotną.
–	Nie	mam	zbyt	wiele	czasu!	–	krzyknęła.	–	Ranek	tuż	tuż…
Biegła	ile	sił	w	nogach,	a	przed	oczami	miała	ranne	zwierzę.	Nagle	usłyszała	trzepot	skrzydeł.	Wielki	cień	zakrył	niebo.	Zobaczyła	przed	
sobą	pięknego	orła,	który	powiedział:
–	Siadaj	czym	prędzej	na	mój	grzbiet,	dziewczyno	o	złotym	sercu.	Polecimy	do	twoich	przyjaciół.
–	Dziękuję	ci	za	twoją	pomoc	–	odparła.
Gdy	dotarli	na	znajomą	polanę,	zajączek	już	oczy	wypatrywał.	Dobiegła	do	rannego	Tuptusia,	otarła	ranę	wodą	ze	źródła	i	jak	za	dotknię-
ciem	czarodziejskiej	różdżki	kopytko	się	zagoiło.	Kucyk	natychmiast	stanął	na	nogi.	Leśni	przyjaciele	skakali	z	radości.	Nagle	dziewczyna	
zemdlała,	upadła.	Młodzieniec	szybko	podniósł	ją	i	trzymał	na	rękach.
–	Co	się	stało?	Co	się	dzieje?	–	zawołał	nieświadomy	niczego.
A	pierwszy	promyk	słońca	przedzierał	się	już	przez	korony	drzew.	Chłopak,	zauroczony	jej	urodą,	uronił	łzę.
–	Uratowałaś	mojego	przyjaciela!	Co	robić?	Otwórz	oczy!	–	wołał.
Nagle	podfrunął	mały	wróbelek	Melek,	a	w	dziobku	trzymał	 fiolkę	z	ostatnią	kropelką	cudownej	wody.	Chłopak	przechylił	 ją	 i	kropla	
wpadła	do	ust	dziewczyny.	Otworzyła	oczy,	przetarła	je	ze	zdumieniem.
–	Co	się	stało?	Jak	to	możliwe?	Kim	jesteś?	–	pytała	ze	zdziwieniem.	Bowiem	słońce	było	już	wysoko	na	niebie,	a	ona	nadal	miała	ludzką	
postać.	Usiadła	w	kręgu	swoich	leśnych	przyjaciół	i	opowiedziała	chłopakowi	o	swoim	życiu.
–	Kiedyś	byłam	taka	jak	ty	–	mówiła.	–	Zła	czarownica	Madechora	nie	mogła	znieść	tego,	że	kochałam	zwierzęta,	dlatego	zamieniła	mnie		
w	krzak	lawendy.	Tylko	w	księżycową	noc	wracałam	do	ludzkiej	postaci,	wtedy	mogłam	cieszyć	się	pięknem	lasu	i	 jego	mieszkańców.	
Tylko	oni	wiedzieli	o	mojej	tajemnicy.
–	Jesteś	dobrą	dziewczyną	o	gołębim	sercu.	Niestraszne	ci	są	trudy	i	przeszkody	w	dążeniu	do	celu,	którym	jest	uratowanie	czyjegoś	życia.	
Nie	zawahałaś	się	nawet	na	chwilę.	Twoja	dobroć	i	miłość	do	innych	wróciła	do	ciebie,	zdjęła	czar	Madechory	–	rzekła	babuleńka,	która	
podeszła	do	dziewczyny	i	ją	przytuliła.
Radości	nie	było	końca.	Młodzi	zakochali	się	w	sobie	od	pierwszego	wejrzenia.	Zamieszkali	razem	z	babcią	w	chatce,	której	częstymi	goś-
ćmi	byli	leśni	towarzysze.
Miłość	i	szczęście	tryskały	wokoło.	A	włosy	dziewczyny	nadal	pachniały	lawendą…

• • •
Anna	Głaz	•	III	miejsce	kl.	IV-VI
Zebrzydowice

• Nagroda krasnala •
Za	górami,	za	lasami,	w	niewielkiej	wiosce	żyli	sobie	w	małej	chatce	dwaj	bracia.	Starszy	był	silny	i	wysportowany,	ale	serce	miał	nieczułe	
i	oschłe.	Młodszy	zaś,	choć	wątły,	chętnie	służył	innym	pomocą.
Pewnego	zimowego	dnia	zabrakło	braciom	drewna	w	kominku.	Starszy	postanowił	wybrać	się	po	nie	do	lasu.	Wychodząc	z	domu,	zabrał	
ze	sobą	sporą	ilość	jedzenia:	duży	bochen	chleba,	jajka	i	butelkę	wina.	Idąc	przez	las,	szukał	jakiegoś	dorodnego	drzewa	do	ścięcia.	Gdy	
tak	wędrował,	jego	oczom	ukazał	się	ogromny	dąb	na	polanie.	Podszedł	do	niego	i	uradowany	postanowił	najpierw	nieco	się	posilić.	Kiedy	
rozpakował	koszyk	ze	śniadaniem,	nagle,	ni	stąd	ni	zowąd,	zza	drzewa	wyszedł	krasnal	i	zwrócił	się	do	młodzieńca:
–	Dobry	człowieku,	skończyły	mi	się	zapasy	na	zimę,	a	w	lesie	o	tej	porze	roku	niczego	już	nie	znajdę.	Podziel	się	ze	mną.	Wystarczy	mi	
odrobinka,	by	zaspokoić	głód.
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Ale	chłopak	krzyknął:
–	Nie	będę	się	z	tobą	dzielił!	A	jeśli	dla	mnie	nie	wystarczy?!	Lepiej	wracaj	tam,	skąd	przyszedłeś!
Karzełek	spojrzał	na	mężczyznę	złowrogo	i	powiedział:
–	Za	to,	że	byłeś	taki	skąpy,	spotka	cię	surowa	kara!
Krasnal	wyszeptał	coś	do	siebie	i	zaczął	się	oddalać.	Starszy	brat	usłyszał	ostatnie	wypowiedziane	przez	niego	słowa:	„Stań się taki jak 
twoje serce”.	Gdy	młodzieniec	nieco	ochłonął,	postanowił	wrócić	do	domu,	ale	nogi	odmówiły	mu	posłuszeństwa.	Z	przerażeniem	stwier-
dził,	że	zamienia	się	w	kamień.	Próżne	były	jego	wołania	o	pomoc.	Po	paru	chwilach	pod	dębem	wyrosła	skała	o	ludzkich	kształtach.
Kiedy	młodszy	brat	zorientował	się,	że	starszy	coś	długo	nie	wraca	do	domu,	postanowił	rozpocząć	poszukiwania.	Szukał	go	nieprze-
rwanie	dwa	dni	i	dwie	noce.	W	końcu	trafił	pod	okazały	dąb	rosnący	na	polanie.	Wyczerpany	oparł	się	o	położoną	w	tym	miejscu	skałę		
i	postanowił	nieco	się	posilić.	Ledwo	rozłożył	serwetkę	z	chlebem,	nie	wiadomo	skąd	pojawił	się	krasnal	i	proszącym	głosem	zwrócił	się	
do	młodzieńca:
–	Dobry	człowieku,	nie	odmawiaj	mi,	podziel	się	ze	mną	choćby	odrobiną	chleba.	Od	kilku	dni	nie	mam	czego	włożyć	do	ust	i	czuję,	że	moje	
siły	już	słabną
Poruszony	chłopiec,	nie	wahając	się,	wyciągnął	wszystko,	co	miał	i	powiedział:
–	Proszę,	częstuj	się	chlebem.	Nie	mam	go	zbyt	wiele,	ale	mam	nadzieję,	że	zaspokoisz	swój	głód.
Krasnal	z	wdzięcznością	spojrzał	na	młodzieńca	i	powiedział:
–	 Okazałeś	mi	 dobroć.	 Podzieliłeś	 się	 tym,	 co	miałeś.	 Za	 to,	 co	 dla	mnie	 zrobiłeś,	 czeka	 cię	 nagroda.	 Powiedz,	 czego	 sobie	 życzysz,		
a	sprawię,	że	twoje	marzenia	się	ziszczą.	Widzę,	że	jakiś	smutek	cię	trapi,	mogę	temu	zaradzić	–	zachęcał	krasnal.
–	Dziękuję	ci,	mały	ludziku,	za	życzliwość,	ale	nie	szukam	pieniędzy	ani	sławy.	Mój	brat	kilka	dni	temu	zaginął	w	lesie	i	obawiam	się,	że	
przydarzyło	mu	się	coś	złego.	Nic	mnie	nie	ucieszy,	dopóki	go	nie	odnajdę.
Krasnal	zmarszczył	brwi.
–	Dobrze,	twoja	prośba	zostanie	wysłuchana.	Zwrócę	ci	twego	brata,	choć	spotkała	go	zasłużona	kara	za	jego	kamienne	serce.
Skała	na	 leśnej	polanie	zadrżała,	zakołysała	się	 i	oczom	zdumionego	chłopca	ukazał	się	starszy	brat,	który	z	wdzięcznością	rzucił	się		
w	jego	ramiona.	Za	to	krasnal	gdzieś	przepadł	i	tylko	kilka	złotych	monet	połyskiwało	na	serwetce	z	chlebem,	który	pozostawił.
Zły	brat	dostał	w	lesie	solidną	nauczkę	i	po	tym,	co	mu	się	przydarzyło,	postanowił	zmienić	swe	postępowanie.	Zaczął	dbać	o	mniejszych	
i	słabszych	od	siebie.

• • •
Wiktoria	Wolicka	•	wyróżnienie,	kl.	IV-VI
Godziszka

• Kałuża •
Pewnego	dnia	Lili	wracała	ze	szkoły.	Padał	deszcz,	a	ona	w	jego	kroplach	szła	i	myślała	o	lecie.	Jej	uwagę	przykuły	kałuże.	Nie	miała	nic	
innego	do	roboty,	więc	zaczęła	po	nich	skakać.	Skoczyła	na	pierwszą,	drugą,	trzecią...	i	w	końcu	na	szóstą.	Już	miała	odskoczyć	od	ziemi,	
gdy	nagle	poczuła	magiczną	aurę,	która	była	jak	gęsta	woda.	Nie	było	w	niej	grawitacji	i	mogła	tam	oddychać.	Lili	powoli	opadała	w	dół,	
a	gdy	nastąpił	koniec	magicznej	aury,	coś	ją	obróciło	i	znów	stała	na	nogach.	Lili	zobaczyła	całkiem	inny	świat,	nie	było	tam	budynków,	
dymu	i	deszczu.	Pojawiły	się	dziwne	rośliny	i	ta	kałuża,	w	którą	wpadła.	Dziewczynka	podeszła	do	niej	i	włożyła	w	nią	rękę.	Znów	poczuła	
magiczną	aurę.	Wpatrywała	się	w	kałużę	i	nagle	zobaczyła	świat,	z	którego	tutaj	wpadła	i	dzieci	skaczące	po	kałużach.	Pomyślała,	że	jakieś	
dziecko	też	wpadnie	do	tego	miejsca,	ale	tak	się	nie	stało,	a	dzieci	wciąż	skakały	po	kałużach	i	tylko	się	śmiały.	Lili	jednak	postanowiła	
pójść	przed	siebie	bez	względu	na	wszystko.	Minęła	różnorodne	rośliny	i	właśnie	miała	wejść	do	lasu,	ale	jakaś	mała	istotka	otarła	się	o	jej	
nogę.	Dziewczynka	zatrzymała	się.	Przyjrzała	się	bliżej	stworzeniu	i	spostrzegła,	że	to	mały	lisek.	Jednak	zauważyła,	że	nie	wyglądał	jak	
zwykły	lis.	Miał	trzy	ogony	i	potrafił	zmieniać	kolor.	Lili	zapytała	go,	co	tu	robi,	jednak	nie	liczyła	na	odpowiedź.
–	Mieszkam	na	tej	polanie	–	powiedział	lisek.
–	Ty	umiesz	mówić!	–	zdziwiła	się	Lili.
–	No,	tak	jak	każdy	–	odpowiedział.
–	Nie	jak	każdy,	w	moim	świecie	zwierzęta	nie	rozmawiają	z	ludźmi!	–	wykrzyknęła	zdumiona	Lili.
–	Dziwne.	Źle	zaczęłam.	Jestem	Luna.	A	ty	jak	się	nazywasz?	–	zapytał	lisek.
–	Jestem	Lili	i	nie	jestem	stąd	–	odpowiedziała.
–	Jak	nie	stąd,	to	skąd	jesteś?	–	zapytała	Luna.
–	Jestem	z	innego	świata,	skakałam	po	kałużach	i	tu	się	znalazłam	–	powiedziała	troszkę	zawstydzona	Lili.
–	W	kałużę	wpadłaś,	to	dziwne,	ale	moja	mama	mi	kiedyś	o	czymś	takim	opowiadała.	Ona	ci	pomoże	–	powiedziała	Moon	i	poprowadziła	
Lili	wzdłuż	polanki.
Szły	i	szły,	aż	w	końcu	doszły	do	lisiej	norki.	Były	w	niej	dwa	dorosłe	lisy,	ale	z	pięcioma	ogonami	i	dwójką	młodych	z	trzema	ogonami.	
Luna	przedstawiła	Lili	jej	rodzinie.
–	To	jest	Lili	i	jest	z	innego	świata.	Lili,	to	moja	mama	Liria,	tata	Fox,	siostra	Lajla	i	brat	Pax.	Są	ode	mnie	starsi.	Ja	mam	dwa	lata	a	oni	trzy.	
Ja	dopiero	niedawno	stałam	się	dorosła,	a	oni	są	już	od	roku	–	oznajmiła	Luna.
–	Miło	mi	was	poznać	–	powiedziała	Lili.
Razem	z	Luną	opowiedziały	o	 tajemniczych	kałużach	Lili.	Ona	wyjaśniła,	 że	 tak	nigdy	się	nie	 stało,	aby	ktoś	ze	świata	zewnętrznego	
dostał	się	do	tego,	bo	to	była	tylko	 legenda.	Sama	się	zdumiała,	że	widocznie	 jest	w	niej	coś	prawdziwego.	Lili	 jednak	dalej	się	zasta-
nawiała,	 jak	 i	 po	 co	 się	 tu	 dostała,	 dlatego	 postanowiła	 iść	 dalej	 szukać	 odpowiedzi.	 Po	 spotkaniu	w	 lisiej	 norce	 powędrowała	 dalej		
z	Luną.	W	pewnym	momencie	zatrzymały	się,	bo	ukazał	się	im	wielki	wodospad.	Luna	powiedziała	Lili,	że	to	Wodospad	Snu.	Wyjaśniła,	
że	jeśli	wykąpie	się	w	jego	źródełku,	to	stanie	się	młoda.	Jednak	nie	można	tam	się	kąpać	za	młodu,	gdyż	może	to	spowodować	katastrofę		
i	cofanie	się	w	czasie.	W	tym	źródełku	żyją	różne	zwierzęta	przyzwyczajone	do	takiej	wody.	Opowiadała	też	Lili	o	feniksach,	które	na	sta-
rość	spalają	się	w	ogniu	i	odradzają	po	jednym	dniu	ze	swych	prochów.	Lili	bardzo	zainteresowała	się	florą	w	tym	miejscu.	Postanowiły	
razem	pomoczyć	nogi	w	pobliskim	strumyczku,	aby	tak	poczekać	na	ogromnego	żółwia.	Były	go	bardzo	ciekawe,	bo	podobno	jest	taki	
wielki,	że	pomieści	co	najmniej	z	dziesięć	osób.	O	tej	porze	miał	płynąć	do	strumienia	poniżej	Gór	Smoków,	więc	chciały	skorzystać	z	tej	
okazji	na	przejażdżkę.	Udało	się,	wgramoliły	się	na	żółwia	i	miło	przepłynęły	daleką	drogę.	Po	zejściu	z	żółwia	u	podnóża	gór	Lili	i	Luna	
zaczęły	się	po	nich	wspinać.	W	międzyczasie,	by	umilić	czas,	Luna	opowiadała	dziewczynce	o	tych	górach.
–		 Nie	wiedziałam,	że	tu	żyją	smoki	–	oznajmiła	Lili.
–		 Bo	nie	żyją.	To	tylko	legenda,	ale	podobno	one	tu	są	i	zapadły	w	sen,	a	obudzą	się	nie	wiadomo	kiedy	–	odpowiedziała	Luna.
Gdy	w	końcu	zeszły	z	góry,	dotarły	do	lasu.	Lili	zastanawiała	się,	do	jakiego	lasu	pójdą.	Nie	wiedziała,	że	niektóre	lasy	są	dobre,	a	niektóre	
nie.	Luna	powiedziała,	że	ten,	do	którego	idą,	nazywa	się	Płaczący	Las,	dlatego	że	w	nim	rosną	płaczące	wierzby	i	po	ich	liściach	spływają	
kropelki	wody.	Nie	jest	to	zwykła	woda,	tylko	ta,	która	potrafi	uzdrawiać.	W	lesie	tym	nie	rosną	jedynie	wierzby,	ale	są	tam	również	inne	
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drzewa.	Lili	i	Luna	postanowiły	odpocząć,	więc	usiadły	na	dwóch	pieńkach	i	podziwiały	rozciągający	się	przed	nimi	las.
–	Czy	są	tu	pory	roku?	–	zapytała	Lili.
–	Są	tu	cztery	doliny.	Pierwsza	to	dolina	jesieni	i	ognia,	druga	to	dolina	zimy,	w	której	są	góry	i	lodowce.	Trzecia	to	dolina	wiosny	i	ziemi,	
czyli	tam	gdzie	są	łąki	i	pola,	a	czwarta	to	dolina	lata	i	wody	z	lasami,	jeziorami,	rzekami	oraz	strumieniami	–	wyjaśniała	dokładnie	Luna.	
–	Doliny	są	ze	sobą	połączone,	ale	w	każdej	żyją	inne	zwierzęta.	W	dolinie	jesieni	feniksy,	w	dolinie	zimy	mityczne	smoki,	w	dolinie	wiosny	
jednorożce,	a	w	dolinie	lata	lisy	i	pegazy.
Lili	i	Luna	postanowiły	iść	dalej.	Dziewczynkę	męczyła	myśl	o	tym,	że	nie	wróci	do	domu.	Luna	właśnie	miała	jej	opowiedzieć	o	tym,	jak	
powstała	ta	kraina,	kiedy	nagle	przed	nimi	na	ziemi	pojawiła	się	kałuża.	Lili	podeszła	bliżej	i	włożyła	do	niej	rękę.	W	tej	chwili	zrozumiała,	
że	kiedy	pomyśli	o	domu,	kałuża	się	pojawia	i	może	wrócić.	Natomiast	jeśli	pomyśli	o	tej	krainie,	to	będzie	znowu	mogła	do	niej	przejść.	
Spojrzała	na	kałużę,	zobaczyła	swój	dom	i	inne	domy.	Nie	chciała	jednak	zostawić	Luny,	więc	przestała	myśleć	o	domu,	tylko	o	tym,	co	się	
działo	wokół	niej.	Luna	była	ciekawa,	dlaczego	Lili	się	tak	zamyśliła.
–	Co	się	stało?	–	zapytała.
–	Zobaczyłam	w	tej	kałuży	mój	świat	–	odpowiedziała	Lili.
–	Chcesz	tam	wrócić?	–	zapytała	Luna.
–	Tak,	ale	także	z	tobą	jest	mi	dobrze	–	odpowiedziała	Lili.
–	Nic	się	nie	stanie,	jeśli	pójdziesz	tam	–	powiedziała	Luna.
–	Wcale	nie,	ja	nie	chcę	cię	zostawić!	–	powiedziała	prawie	z	płaczem	Lili.
–	Jeśli	ty	nie	możesz	tu	zostać,	to	ja	pójdę	z	tobą	–	zaproponowała	Luna.
–	Ludzie	się	zdziwią,	jak	zobaczą	lisa	z	trzema	ogonami	–	powiedziała	Lili.
–	Potrafię	przybrać	formę	każdego	zwierzęcia	–	oznajmiła	Luna.
Obie	podeszły	do	kałuży	i	w	nią	wskoczyły.	Zanim	się	obejrzały,	były	w	normalnym	świecie.	Lili	spojrzała	na	Lunę	i	ujrzała	małego	szcze-
niaczka.	Wzięła	go	na	ręce	i	zaniosła	do	domu.	Na	szczęście	nikt	nie	zauważył,	że	jej	tak	długo	nie	było.	A	właściwie	to	czas	płynął	tu	i	tam	
trochę	inaczej.	Poprosiła	rodziców,	by	pozwolili	jej	zostawić	znalezionego	przez	nią	bezpańskiego	pieska.	Nie	wyjawiła	tajemnicy	jego	po-
chodzenia	oraz	prawdziwego	wyglądu.	Rodzice	początkowo	troszkę	się	obawiali	o	to,	czy	Lili	podoła	takiej	odpowiedzialności,	ale	widząc	
szczęście	jedynaczki,	w	końcu	się	zgodzili.
Odtąd	Lili	i	Luna	mogły	zawszy	być	razem	w	każdym	świecie.

• • •
Paulina	Żółty	•	wyróżnienie,	kl.	IV-VI
Żabnica

• Kropla miłości •
Dawno	temu	w	ubogiej	chacie	żył	kowal	o	imieniu	Stefan.	Był	samotny	i	nieszczęśliwy.	Mieszkał	samotnie	ze	swoim	wiernym	psem.	Stefan	
nie	miał	przyjaciół,	wszyscy	omijali	go	szerokim	łukiem.	Towarzyszył	mu	jedynie	pies,	ale	czasami	i	on	mu	nie	wystarczał.
Brak	przyjaciół	nie	był	jedynym	powodem	jego	smutku,	doskwierał	mu	też	brak	drugiej	połówki.	Stefan	zawsze	pragnął	mieć	żonę,	ale	
żadna	kobieta	go	nie	chciała.	Nie	mógł	pogodzić	się	z	tym.	Mijały	lata,	a	Stefan	dalej	nie	znalazł	tej	jedynej.	Postanowił	więc	dać	sobie		
z	tym	spokój.
Któregoś	dnia	z	niewiadomej	przyczyny	Stefanowi	zdechł	pies.	Kowal	był	wstrząśnięty	tym	zdarzeniem.	Stracił	jakąkolwiek	chęć	do	życia,	
ponieważ	pies	był	jego	jedynym	i	najlepszym	przyjacielem.	Stefan	postanowił	opuścić	miasteczko,	aby	sobie	wszystko	poukładać.	Wyje-
chał	on	do	wsi	Żabnica.	Myślał,	że	wszystko	się	zmieni,	lecz	było	tylko	gorzej.
Żabnica	okazała	się	najdziwniejszą	wsią,	jaką	kiedykolwiek	widział.	Gdy	przechodził	przez	las,	słyszał	nieustanne	szepty	drzew	i	przecią-
głe	wycie	wilków	(a	było	tak	codziennie,	bo	wprowadził	się	do	domu	położonego	w	głębi	lasu).
Stefan	dostał	pracę	w	miejscowej	kuźni.	Ledwo	minął	tydzień,	a	zwolniono	go,	bo	nie	podobało	się	kierownikowi,	że	mieszka	za	daleko		
i	systematycznie	spóźnia	się	do	pracy.	Znowu	był	sam	jak	palec,	w	dodatku	bez	żadnych	środków	do	życia.
Kiedy	nadchodził	głód,	a	nie	miał	już	pieniędzy,	postanowił	zabrać	się	za	łowienie	ryb.	Zrobił	z	patyków	wędkę.	O	wodę	nie	musiał	się	
martwić,	bo	miał	jej	pod	dostatkiem.	Czerpał	ją	z	jeziora,	w	którym	łowił	ryby.	Wreszcie	zaczęło	mu	się	dobrze	powodzić.	Okazał	się	być	
świetnym	rybakiem.
Jezioro	było	bardzo	ładne.	Woda	była	tam	błękitna	niczym	morze.	A	ryby,	no	cóż,	było	ich	tam	wiele	i	zawsze,	kiedy	Stefan	je	łowił,	zdawało	
mu	się,	że	one	do	niego	mrugają.	Z	czasem	zaczął	się	przywiązywać	do	lazurowych	wód,	z	każdym	dniem	czuł	coraz	mocniej,	że	coś	go	do	
nich	przyciąga,	ale	nie	wiedział,	co	to	jest.	Czasami	przychodził	tam	po	prostu	posiedzieć,	całkowicie	bez	celu.	Od	czasu,	kiedy	zamieszkał	
w	owej	wsi,	przestał	czuć	się	samotny	i	nieszczęśliwy.	A	wydawało	mu	się,	że	bez	swojego	psa	nie	ma	po	co	żyć.
Któregoś	dnia,	kiedy	Stefan	spokojnie	łowił,	zauważył	coś	w	wodzie.	Nie	była	to	ryba,	było	to	coś	o	wiele	większego.	Nie	zdążył	się	temu	
dokładnie	przyjrzeć,	bo	po	chwili	 to	coś	zniknęło	w	głębi	 jeziora.	Strach	go	obleciał,	bo	mogła	 to	być	 ta	wielka	 i	agresywna	ropucha,		
o	której	słyszał	od	cukiernika,	więc	poszedł	do	domu.	W	domu	długo	zastanawiał	się,	co	to	mogło	być.	Coraz	bardziej	wątpił	w	opowiadane	
przez	okolicznych	mieszkańców	historie,	bo	przecież	co	by	robiła	taka	wielka	ropucha	w	małym	jeziorku?
Kilka	dni	później	Stefan	wybrał	się	nad	jezioro,	aby	poszukać	tego	stworzenia.	Gdy	dotarł	na	miejsce,	niczego	w	wodzie	nie	zobaczył.	Mimo	
tego	postanowił	tam	zostać	i	wypatrywać,	czy	to	coś	powróci.	Tak	siedział	i	siedział,	aż	zasnął.	Nagle	obudził	go	czyjś	śpiew.	Otworzył	oczy,	
ale	nikogo	nie	było	i	śpiew	ucichł.	Tak	urzekły	go	te	niezwykłe	dźwięki,	że	chciał	je	jeszcze	raz	usłyszeć.	W	pewnym	momencie	z	otchłani	
jeziora	wypłynęła	ławica	ryb,	a	na	końcu	wynurzyła	się	piękna	błękitnooka	syrena.	Stefan	osłupiał.	Przecież	syreny	to	tylko	legenda,	a	on	
w	ludowe	podania	nie	wierzył.	Przetarł	oczy	ze	zdumienia.	Zdziwił	się	jeszcze	bardziej,	gdy	odezwała	się	do	niego.
–	To	mnie	tak	szukasz?
–	Kim	ty	jesteś	i	skąd	się	wzięłaś?	–	wydusił	z	siebie	kilka	słów.
–	Jestem	syreną,	ostatnią	przedstawicielką	naszego	gatunku.	Nazywam	się	Melodia.
–	Pewnie	dlatego	tak	pięknie	śpiewasz…	Więc	było	was	więcej?
–	Oczywiście.	Reszta	wyginęła.	A	ty	kim	jesteś?
–	Mam	na	imię	Stefan.	Jestem	kowalem…	Nie,	właściwie	już	nie.	Jestem	rybakiem…	Przychodzę	tutaj	codziennie.
–	Aaaaa…	tak,	mama	mi	kiedyś	o	tobie	opowiadała.	Obserwowałam	cię	już	wcześniej.	Nigdy	nie	zwróciłeś	na	mnie	uwagi.
–	Nie	widziałem	tu	nikogo	oprócz	ryb.	Wczoraj	zdawało	mi	się,	że	coś	ukrywa	się	w	zaroślach,	ale	byłem	przekonany,	że	to	ta	ropucha,		
o	której	wszyscy	opowiadają.	Gniewasz	się	na	mnie,	że	zakłócam	twój	spokój?
–	Nieee,	gdybym	się	gniewała,	spłoszyłabym	cię.	Mieszkasz	tutaj?
–	Tak,	parę	metrów	stąd.
–	Czyli	jesteś	na	wyciągnięcie	ręki…
–	Właściwie	tak.
–	Zazdroszczę	ci,	ja	mam	tylko	to	niewielkie	jeziorko	i	nic	więcej.
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–	Przykro	mi.	Zbliża	się	noc,	muszę	już	wracać.
–	Może	spotkamy	się	tutaj	jutro?
–	Do	zobaczenia!
Stefan	dotarł	do	domu	przestraszony	a	równocześnie	szczęśliwy.	Długo	zastanawiał	się,	skąd	ona	się	tam	wzięła.	Był	prawie	pewny,	że	to	
ona	go	przyciągała	w	jakiś	magiczny	sposób.	Chociaż	pierwszy	raz	ją	widział,	czuł,	jakby	się	znali	od	zawsze.
Wczesnym	rankiem	wyszedł	na	umówione	spotkanie.	Gdy	dobrnął	nad	jezioro,	ona	już	tam	czekała.	Zauważył,	że	wpięła	sobie	we	włosy	
piękny	kwiat.
–	Witaj,	Melodio	–	uśmiechnął	się	do	niej.
–	Witaj…	Widzę,	że	jesteś	w	dobrym	humorze.
–	Nie	mogłem	w	nocy	spać.
–	Ani	ja…
–	Powiedz	mi,	Melodio,	skąd	ty	się	wzięłaś	w	tym	jeziorze?	–	spytał	wprost,	zaintrygowany	pojawieniem	się	syreny.
–	Kiedyś,	kiedy	jeszcze	żyły	inne	syreny,	pomieszkiwałam	w	innym	miejscu.	Zajmowałyśmy	ciepłe	morze,	które	dawało	nam	mnóstwo	
swobody.	Któregoś	dnia	ludzie	dowiedzieli	się	o	naszym	istnieniu	i	chcieli	pozbawić	nas	życia.	Mój	ojciec	był	człowiekiem	z	krwi	i	kości,	
takim,	jak	ty.	Wpadł	na	pomysł,	aby	przenieść	naszą	rodzinę	tutaj,	bo	wtedy	nikt	by	nie	pomyślał,	że	jesteśmy	w	tak	małym	jeziorku.

–	Bardzo	ciekawa	historia…	Mogłabyś…
–	Ja	mam	coś	dla	ciebie	–	przerwała	mu	wpół	zdania.
Stefan	otworzył	muszelkę	i	zobaczył	w	niej	piękną	perłę.	Wtedy	powiedział:
–	Jaka	piękna!	Dziękuję!	Niestety	nic	dla	ciebie	nie	mam,	ale…
–	Niczego	od	ciebie	nie	oczekuję.	Chciałam	tylko	ofiarować	ci	coś,	co	będzie	ci	przypominać	o	mnie.	Kiedyś	dostałam	ją	od	mamy.	Powie-
działa	mi	wtedy,	żebym	oddała	ją	wyjątkowej	osobie.

–	Uważasz,	że	jestem	wyjątkowy?
–	Oczywiście,	każdy	jest.
Kiedy	Stefan	wracał	do	domu,	wokół	niego	zaczęło	dziać	się	coś	niezwykłego.	Las	zawsze	krył	w	sobie	jakieś	tajemnice,	opowiadał	za-
pomniane	już	historie,	ale	tak	naprawdę	nikt	tego	nie	słyszał.	Nie	umiał	słuchać	czy	nie	chciał?	Trudno	powiedzieć.	Rybak	zatrzymał	się,	
rozejrzał	dookoła.	Spostrzegł	jakiś	cień,	który	ukrył	się	za	pobliskim	drzewem.	Ciarki	przeszły	mu	po	plecach,	ale	podszedł	bliżej.
Gdy	dotarł	na	miejsce,	od	razu	zaczął	szukać	czegoś	dla	Melodii.	Znalazł	piękną	różę.	Postanowił,	że	jej	ją	da.	W	tym	czasie	przyglądał	się	
tej	perle,	którą	dostał	od	Melodii.	Była	bardzo	piękna.	Stefan	poczuł	coś	do	syreny.	Zabrał	wędkę	i	poszedł	nad	jeziorko.	Gdy	tam	dobrnął,	
Melodia	pływała.
–	Dzień	dobry,	Melodio!	To	dla	ciebie.
–	O,	dziękuję!...	To	miło	z	twojej	strony.	Jaka	ona	piękna.	Czy	to	róża?
–	Cieszę	się,	że	ci	się	podoba.	Tak.	Wezmę	sie	za	łowienie	ryb.
–	Jeśli	tylko	chcesz,	pomogę	ci	kilka	złapać?
–	To	bardzo	miłe...
Melodia	zanurkowała	i	po	chwili	wynurzyła	się	z	masą	ryb.	Stefan	jej	podziękował	i	powiedział,	że	musi	już	iść	je	przyrządzić.	Pożegnali	
się.	Melodia	została	jeszcze	chwilę	i	śpiewała.
Tuż	obok	przechodził	 leśniczy	i	zauważył	to	cudowne	zjawisko.	Bardzo	się	zdziwił	 i	szybko	pomknął	w	stronę	miasta.	Melodia	go	nie	
zauważyła…
Stefan	jak	co	dzień	z	rana	wybrał	się	do	cukierni.	Zastał	tam	leśniczego,	który	opowiadał	cukiernikowi	o	tym,	że	widział	syrenę	i	tego	
samego	wieczoru	zamierza	ją	złapać	i	sprzedać.	Wystraszył	się	i	pobiegł	do	lasu	nad	jeziorko	ostrzec	Melodię.	Gdy	tam	dotarł,	od	razu	
powiedział	jej	o	wszystkim:
–	Melodio!	Musisz	stąd	odpłynąć!
–	Dlaczego?
–	Leśniczy	widział	cię	tutaj	i	niedługo	przyjdzie	cię	złapać!
–	Skąd	o	tym	wiesz?
–	Gdy	byłem	rano	w	cukierni,	spotkałem	go	tam	i	on	opowiadał	o	tym,	że	cię	widział	i	ma	zamiar	cię	złapać	i	sprzedać.
–	O	nie!	Co	ja	teraz	zrobię?	Nie	mogę	stąd	odpłynąć,	bo	obiecałam	mamie,	że	nigdy	nie	zamieszkam	w	żadnym	morzu.
–	Może…	Może	zabiorę	cię	do	siebie.	Na	jakiś	czas.	Potem	poszukamy	innego	bezpiecznego	miejsca.
–	Nie	wiem,	czy	to	dobry	pomysł.	Ale	nie	mam	wyjścia…
Stefan	wyciągnął	Melodię	 z	wody	 i	wziął	 ją	na	 ręce	 i	niósł	do	 swojego	niewielkiego	domku.	Nagle	ogon	Melodii	 zamienił	 się	w	nogi.	
Oboje	byli	bardzo	zdziwieni	tym,	co	właśnie	zaszło.	W	uszach	dźwięczały	im	słowa:	TO	WASZA	BEZGRANICZNA	MIŁOŚĆ	ZMIENIŁA	CIĘ		
W	PRAWDZIWĄ	KOBIETĘ.	BEZINTERESOWNA	POMOC	STEFANA	DAŁA	CI	NOWE	ŻYCIE…
Tak,	właśnie	tak…	Uczucie,	które	ich	połączyło,	zrzuciło	z	syreny	pradawny	czar.	Od	tego	momentu	żyli	długo	i	szczęśliwie.

• • •
Patryk	Pielichowski		•	wyróżnienie	kl.	IV-VI
Żabnica

• Jak baca ułowiecke ratowoł •
We	środe	rano	baca	poseł	z	Hole	Borace	spyndzij	ułowce	na	Prusów.	Seł	kamiynistom	drogom.	Rozglondoł	sie	po	łokolicy.	Jedla	z	prawy,	
jedla	z	lewy	strony…	Podziwioł	piykne	widoki!	Ni	poznawoł,	ka	jes,	ale	go	to	ni	mortwiło.
Wyndrowoł	 baca	 bukowo-świerkowym	 lasym,	 suchajonc	 smeru	 gorskiego	 strumiynia.	 Po	 niybie	 płynyły	 bioławe	 łobłocki,	 a	 syćko		
w	koło	miyniło	sie	ziyleniom,	zółciom,	bronzym	i	cyrwieniom.
Bacy	pomogały	dwa	psy,	które	zagoniły	mu	ułowiecki	do	kosora.
Wiycorym	baca	rozpolił	ułogyj.	Kiedy	społ,	psy	pilnowały	całom	noc	kosora	z	ułowcami.	Ino	wstoł	rano,	a	zacon	doić	ułowce,	spostrzyk,	
ze	nima	jednyj.	Policył	jesce	roz	i	zdumioł	sie	okropnie,	bo	naprowde	nie	było	jednyj	śtuki!	No	to	poseł	do	lasa	jom	sukaj.	Dugo	chłodził,	
juz	się	mioł	wrocić,	ale	usłysoł	becyni.
Wylecioł	kawołek	wyzy	i	uwidzioł	ułowce	zaplontanom	w	torniok.	Pomału	zacon	jom	wyciągaj,	 ino	zauwozył,	ze	mo	złomanom	noge.	
Wzion	jom	wiec	na	pleca	i	zanios	do	sałasa.	Ułowca	była	straśnie	ułosłabiono,	zostawił	jom	ino	na	pore	dni	pzy	sobie	w	sałasie.
Kie	sie	ułochadała,	puścił	jom	spowrotym	do	kosora.	Każdego	wiecora	baca	doił	ułowce,	ułodowarzowoł	syr	i	pucył	ułoscypki.
Zblizoł	sie	29.	wrzyśnia.	A	jak	mówio	najstorsi	gorole:	„Kto pasie po Michole, nie wróci na hole”.	Postanowił	tedy	baca	wzionć	swoje	ułowce	
do	swoi	sopy	na	całom	zime.	Tak	tys	zrobili	inni	bace.	I	śli	se	na	doł	razym,	śpiywajonc	wesoło:	„Hej,	na	holi,	na	holi,	ułogiynek	sie	poli”.	
Słysyli	ik	wsyscy.	Od	pobliskik	zbocy	odbijoł	się	donośny	głos	zabnickik	góroli.	Od	Borace,	po	Zabnice!
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Cuć	było	w	powiytrzu	zblizajoncy	sie	koniyc	lata.	Tak	jes	zowse,	kie	bace	wrocajom	z	gór	do	swoik	ułobejść.	Zoden	ni	załuje	piyknyk	dni	
spyndzonyk	z	ułowieckami	hań	w	lasak.	Ułoncom	sie	tedy	bace	z	pszyrodom,	z	piyknom	żywieckom	ziymiom,	ktoro	dostarco	im	wiela	
radości.	Brotajom	sie	z	niom,	poznajom	kozdy	jej	wycinek	nojmnijsy.	Nik	nie	zno	ułokolicy	lepi	od	nik.
I	tak	jes	od	dowien	downa.	Po	kozdym	rejdyku	bace	ni	mogom	docekaj	sie	nostepnygo…

• • •
Milena	Witkowska	•	wyróżnienie,	kl.	IV-VI
Bielsko-Biała
	 	 	 	 	

• Felki-Kartofelki • 
W	malutkiej	wiosce	na	Podbeskidziu,	na	polu	uprawnym,	u	podnóża	pięknych	gór	rosły	sobie	kartofle	czyli	ziemniaki.	Pewnego	letniego	
poranka	nad	tymi	polami	nieoczekiwanie	zerwał	się	silny,	bardzo	dziwny	wiatr,	a	niebo,	które	było	o	tej	porze	jeszcze	szare,	rozbłysnęło	
na	wszystkie	możliwe	kolory.	Zaszumiało,	zagrzmiało	 i	wśród	upraw	pojawił	się	mały	kolorowy	statek	kosmiczny.	Pojazd	w	kształcie	
spodka	świecił	mnóstwem	kolorowych	światełek	i	wydawał	głośne	dźwięki	przypominające	radosną	melodię.	Po	chwili	wszystko	ucichło,	
światełka	przestały	świecić,	statek	wysunął	podwozie	i	po	platformie	zszedł	na	ziemię	dziwny	ludek.	Sylwetką	przypominał	niedużego	
człowieka,	lecz	miał	większą	od	ludzi	głowę	i	tylko	jedno	wielkie	oko	na	środku	czoła.		Długo	rozglądał	się	po	okolicy,	chodząc	dookoła	
statku,		aż	w	końcu	schylił	się	i	zaczął	rozgarniać	ziemię.	Wydobył	z	niej	kilka	ziemniaków	i	wsadził	je	do	kieszeni.	Przeszedł	dalej	polami,	
podziwiając	piękne	górskie	krajobrazy	i	co	parę	kroków	zrywał		lub	zbierał	kolejne	warzywa	i	owoce.	Wracając	z	pełnymi	kieszeniami,		za-
trzymał	się	obok	grządki	z	ziemniakami,	wybrał	trzy	sztuki,	jednego	większego	i	dwa	mniejsze.	Wypowiedział	w	ich	stronę	dziwne	słowa	
i	skierował	na	nie	wiązkę	kolorowego	światła.	Niebo	ponownie	rozbłysnęło,	wiatr	wzmógł	się,	a	kartofle	pod	wpływem	światła	zaczęły	
pękać	i	po	chwili	zamieniły	się	w	ludzi.	Kosmita	przemówił	do	nich.
–	Słuchajcie	kartofle,	chciałem	zrobić	coś	zabawnego	na	tej	planecie	i	dlatego	zamieniłem	was	w	ludzi.	Możecie	od	dziś	przez	10	dni	żyć	tak	
jak	oni	i	robić,	co	tylko	chcecie,	jednak,	gdy	minie	ten	czas,	macie	przed	północą	wrócić	w	to	miejsce,	by	znów	stać	się	warzywami.

Ludzie,	którzy	przed	chwilą	byli	 jeszcze	kartoflami,	 z	niedowierzaniem	patrzyli	na	 siebie	 i	na	kosmitę,	przyglądali	 się	 swoim	ciałom,	
uśmiechali	się	do	siebie.	Byli	bardzo	zaskoczeni	tym,	co	się	stało	i	nie	bardzo	wiedzieli,	co	mają	powiedzieć	i	co	robić.	Po	chwili	jeden		
z	nich,	chłopiec,	odezwał	się	nieśmiało,	patrząc	na	ufoludka:
Kim	jesteś	i	dlaczego	tu	wylądowałeś	na	naszych	beskidzkich	polach?
–	Jestem	BOHO,	przybyłem	tu	z	innego	wymiaru.
–	W	jakim	celu?		–	zapytał	chłopiec,	
–	Niestety	na	mojej	planecie	był	kataklizm,	który	zniszczył	wszystkie	uprawy,	moi	zwierzchnicy	wysłali	mnie	tutaj,	abym	zebrał	wasze	
plony	i	przeniósł	je	do	nas.	Mam	nadzieje,	że	ta	misja	się	powiedzie.		
Przybysz	posmutniał	i	po	chwili	dodał,	że	inaczej	grozi	im	śmierć	głodowa.
Zszokowani	sytuacją	i	słowami	kosmity	kartoflani	ludzie	odparli	BOHO,	że	jest	im	bardzo	przykro	z	powodu	tego,	co	wydarzyło	się	na	jego	
planecie,	poradzili	też	w	jaki	sposób	mają	uprawiać	warzywa,	aby	te	pięknie	rosły	i	dały	duże	plony.	Jednocześnie	wyrazili	radość,	że	ich	
kuzyni	będą	żyć	w	kosmosie.
BOHO	rozglądnął	się	po	okolicy	nerwowo,	jeszcze	raz	nacieszył	oko	widokiem	pięknych	Beskidów	i	oznajmił,	że	musi	już	wracać.	Prze-
kazał	ludziom	pieniądze,	żeby	mogli	godnie	żyć	i	przypomniał	o	czasie	trwania	zaklęcia.	Po	tych	słowach	poprosił	wyczarowanych	ludzi	
o	pomoc	w	zbiorze	warzyw	i	owoców	oraz	sadzonek	i	zaniesieniu	ich	do	statku.	Po	chwili	pojazd	BOHO	był	już	pełen	plonów,	po	czułym	
pożegnaniu		ufoludek	wystartował	w	kosmos,	wołając	przy	tym:	
–	...	Kartofelki	…do	zobaczenia	za	10	dni	w	tym	samym	miejscu,	pamiętajcie,	bawcie	się	dobrze!			
Wyczarowani	patrzyli,	jak	statek	robi	się	coraz	mniejszy,	kiedy	nie	był	już	widoczny	na	niebie,	popatrzyli	po	sobie,	byli	tak	jakby	małą	
rodzinką,	mamą,	synem	i	córką.
Nadal	bardzo	zdziwieni,	ale	nieco	już	uspokojeni,	usiedli	na	kamieniu	w	samym	środku	pól	i	zaczęli	się	zastanawiać,	co	teraz	mają	robić.	
Słusznie,	zauważyli,	że	powinni	nadać	sobie	imiona	i	wyruszyć	do	miasta	do	innych	ludzi.
Chłopczyk	wpadł	na	pomysł	imienia	dla	siebie,	zadowolony	zawołał:
–	Słuchajcie,	nazwę	siebie	FELEK;	FELEK-KARTOFELEK,	a	ty,	wskazał	na	dziewczynkę	obok	siebie,	będziesz	AMELKA;		AMELKA-KARTO-
FELKA,	SIOSTRA	FELKA,
Dziewczynce	 bardzo	 się	 spodobało	 swoje	 imię,	 podziękowała	 Felkowi.	 Razem	 spojrzeli	 na	 trzecią,	 najstarszą	 z	 nich	 osobę,	 	 śliczną		
i	miłą	kobietę,	oboje	wykrzyknęli,	w	tym	samym	czasie:
–	O!	..	A	ty	będziesz	naszą	mamą	–	podbiegli	do	niej	i	mocno	się	przytulili,	jak	do	prawdziwej	mamy.
Kobiecie	zrobiło	się	bardzo	miło	i	oczywiście	zgodziła	się	na	ich	propozycję.	Poprosiła	Felka	o	nadanie	imienia	także	jej.	Chłopak	troszkę	
pomyślał	i	po	chwili	odparł:
–	Wiem	już,	będziesz	KORNELKA;	KORNELKA-KARTOFELKA,	oczywiście	MAMA	FELKA	–	dodał	z	uśmiechem,	mrugając	do	Amelki	–		twoja	
też…		rzecz	jasna.
Zadowoleni	ze	swoich	imion	postanowili	wyruszyć	w	stronę	miasta,	wejść	między	ludzi,	poobserwować,	co	robią,	jak	żyją	i	nauczyć	się	
tego	szybko.
Gdy	dotarli	do	centrum,	odwiedzili	place	zabaw,	centra	handlowe,	wesołe	miasteczka,	wynajęli	hotel	i	tak	żyjąc	beztrosko,	bawili	się	trzy	
dni,	poznając	przyjemną	stronę	życia	w	postaci	ludzkiej.	Byli	w	kinie,	w	parku	wodnym	i	we	wszystkich	miejscach,	w	których	inni	ludzie	
wydawali	się	szczęśliwsi	niż	zwykle	i	zawsze	uśmiechnięci.
Trzeciego	wieczoru,	zmęczeni	rozrywkowym	trybem	życia,	usiedli	w	hotelowym	pokoju	i	zaczęli	się	zastanawiać,	co	dalej	robić.	Dzieci	
zasmuciły	się,	że	czas	tak	szybko	biegnie.	Przekrzykiwali	się	wzajemnie	w	propozycjach,		gdzie	jeszcze	mogliby	pojechać,	żeby	się	świetnie	
bawić.	Jednak	Kornelka	zamyśliła	się	i	poważnym	tonem	powiedziała;
–		 Słuchajcie,	moi	kochani,	za	siedem	dni	staniemy	się	ponownie	zwykłymi	ziemniakami,	czuję	 jakiś	niedosyt,	…	czuję,	że	marnujemy	
powierzoną	nam	szansę.

–			Co	masz	na	myśli?	–	odparł	chłopak.
–		Wiem!	Mama	chce	nam	powiedzieć	żebyśmy	zrobili	coś	dobrego	–	powiedziała	Amelka.
–		Dokładnie	o	to	mi	chodzi	–	uśmiechnęła	się	tajemniczo	mama	kartofelków.
–		Tak,	tak	–	powiedział	Felek	ściszonym	głosem	–	też	to	czuję	i	mam	nawet	pewien	pomysł,	aby	to,	że	jesteśmy	teraz	ludźmi	wykorzystać		
i	zrobić	coś,	by	pomóc	sobie	samym	w	przyszłości	i	naszym	braciom	na	polach.		

–		Co	masz	na	myśli?		–	zapytała	Amelka	...	jak	możemy	im	pomóc?
–		Nie	wiem	jeszcze,	musimy	się	wspólnie	nad	tym	zastanowić,	to	musi	być	coś	naprawdę	wielkiego	–	rzekł	Felek.
I	tak	wspólnie	myśleli	i	myśleli,	każdemu	chodził	po	głowie	jakiś	dziwny	pomysł,	ale	nic	nie	układało	się	w	logiczną	całość,		aż	nagle	mama	
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zapytała:
–	Słuchajcie	dzieciaki,		co	najbardziej	wam	dokuczało	w	życiu	warzywnym?
–	Chwasty!	–		zawołał	Felek.
–	Robaki!		–	Amelka,	aż	wzdrygnęła	wypowiadając	to	słowo.
–	No	to	mamy	plan!	–	wykrzyknęła		radośnie	Kornelka-Kartofelka		–	...musimy	opracować	środek	niszczący	chwasty	i	insekty.
–	Świetnie!	Super!	–	wołały	radośnie	dzieciaki.
Amelka	szybko	dodała,	że	środek	ten	musi	być	o	smaku	czekoladowym	–	mała	kartofelka	tak	polubiła	czekoladę,	że	chciała	ten	smak	prze-
mycić	na	przyszłość	dla	siebie	i	dla	innych	warzyw.
–	Dobrze	–	odpowiedziała	mama.	–	Niech	inne	kartofelki	też	mają	namiastkę	czegoś		dobrego	z	naszego	krótkiego	ludzkiego	życia.
Jak	postanowili,	tak	zrobili.		Nazajutrz	wynajęli	małe	laboratorium	i	po	dwóch	dniach	intensywnej	pracy	stworzyli	super	substancję,	któ-
ra	pięknie	pachniała	czekoladą	i	do	tego	pysznie	nią	smakowała.	Wrócili	więc	na	pola	sprawdzić	jej	skuteczność.	Parę	dni	oczekiwali	na	
rezultaty,	ich	substancja	okazała	się	strzałem	w	10-tkę.	Chwasty	wymarły,	insekty	uciekły,	a	kartofle	i	inne	warzywa	i	owoce	piły	chętnie	
nawóz	i	pięknie,	zdrowo	rosły.
Zachęcona	sukcesem	rodzinka	kartofelków	postanowiła	zareklamować	swój	złoty	środek	na	chwasty	w	telewizji.	Zamarzyło	im	się,	aby	
wszystkie	warzywa	i	owoce	miały	się	tak	dobrze	jak	te	z	ich	pól	Felek	i	Amelka	zrobili	to	także	z	innego	powodu.	Bardzo	spodobało	im	się	
oglądanie	telewizji	i	zapragnęli	także	w	niej	wystąpić.	Tu	również	odnieśli	sukces,	reklama	ukazała	się	w	mediach,	a	ich	substancja	była	
chętnie	kupowana.	Przy	ulicach	zawisły	billboardy	z	ich	wizerunkiem,	jeden	nawet	tuż	obok	pola,	na	którym	żyli.	Kartofelki	były	szczęśli-
we,		czuły,	że	zrobiły	coś	wielkiego,	że	nie	zmarnowały	danej	im	szansy.
Dziesiątego	dnia	wybrały	się	do	parku	rozrywki	i	świetnie	się	tam	bawiły,	wykorzystując	swoje	ostatnie	godziny	ludzkiego	życia	na	same	
przyjemności.	Natomiast	zarobione	ze	sprzedaży	pieniądze	postanowiły	przekazać	fundacji	zajmującej	się	ochroną	środowiska.
Zbliżał	się	wieczór	i	Felki-Kartofelki	musiały	wracać	na	beskidzkie	pola.	Wkrótce	staną	się	znów	zwykłymi	ziemniaczkami.
Stały	 na	 polach	 podziwiając	 piękny	 zachód	 słońca	 za	 górą	 Skrzyczne,	 a	 do	 północy	 wspólnie	 wspominały	 najlepsze	 chwile		
z	ostatnich	dziesięciu	dni.	Gdy	wybiła	godzina	„0”	niebo	znów	rozbłysnęło	wieloma	kolorami	i	oczom	ich	ukazał	się	znany	pojazd.	Wylą-
dował	obok	nich	grając	wesołą	muzyczkę.	Wokoło	zrobiło	się	jasno	jak	w	dzień	zza	pojazdu	wyszedł	uśmiechnięty	BOHO.	Przywitał	się		
z	wyczarowanymi	oznajmiając,		że	misja	prawdopodobnie	się	uda,	gdyż	sadzonki	się	przyjęły	w	ich	glebie.	BOHO	rozglądnął	się	po	polach	
i	aż		na	moment	zaniemówił	z	zachwytu.	Patrzył	na	plony	i	podziwiał	ich	wielkość	i	soczystość.
–	Jak	to	się	stało?	–	zapytał	kosmita.
–	To	specjalny	nawóz	–	z	uśmiechem	odpowiedział	Felek,
–	Nawóz?	Gdzie	mogę	taki	dostać?	–	Zaciekawił	się	BOHO,	–	chcę	go	mieć,	koniecznie!
Felki-Kartofelki	opowiedziały	czego	dokonały,	Ufoludek	słuchał	 ich	opowieści	 z	niedowierzaniem	 i	 z	 zachwytem	zarazem.	Był	dumny		
z	ich	postępowania	i	dzieła,	jakie	stworzyli.	Wpadł	też	na	świetny	pomysł	i	kiedy	Kartofelki	przestały	mówić,	oznajmił:
–	Moi	kochani,	za	to	wszystko	czego	tu	dokonaliście	będąc	ludźmi,	postanowiłem	was	nagrodzić.
–	Jak?		–	zapytali	wszyscy	równocześnie.
BOHO	w	tym	momencie	skierował	znów	promień	światła	na	całą	 trójkę	 ludzi.	Zaszumiało,	zagrzmiało	 i	po	chwili	 ludzie	zamienili	się		
w	kosmitów,	podobnych	do	BOHO.
–	Lecicie	ze	mną	na	moją	planetę!	–	radośnie	wykrzyknął	ufoludek.	–	Jesteście	niezwykli	i	wspaniali,	nie	myśleliście	tylko	o	sobie.		Wierzę		
w	to,	że	tam	też	dokonacie	cudów	i	uratujecie	moich	braci	przed	głodem.
Felki	Kartofelki	były	bardzo	szczęśliwe	i	radośnie	dziękowały	BOHO	za	tak	wspaniały	prezent.	Po	chwili	Kornelia	jednak	posmutniała,	
kosmita	zapytał	z	troską;
–	Co	się	stało,	moja	droga	Kornelio?
–	Jestem	szczęśliwa,	że	nie	będę	już	ziemniaczkiem,	ale	chciałabym	podzielić	to	szczęście	z	kartoflem,	który	rósł	na	polach	tuż	obok	mnie,	
czy	możesz	jego	też	zaczarować?	–	poprosiła	z	nadzieją	w	jednym	wielkim	oku.
–	Oczywiście,	że	tak	–	odpowiedział	radośnie	kosmita.
Jeszcze	raz	wykonał	czarodziejski	rytuał	i	po	chwil	obok	Kornelii		pojawił	się	nowy	członek	ich	załogi.	Wszyscy	szybciutko	opowiedzieli	
mu,	co	się	stało	i	z	jaką	misją	lecą	w	kosmos,	na	co	on	przystał	z	wielką	radością.
Felek	i	Amelia	od	razu	wymyślili	dla	niego	imię:	KORNELIUSZ-KARTOFELIUSZ,	największy	i	najdostojniejszy	z	wyczarowanych	ufolud-
ków.
Radośnie	wszyscy	weszli	do	statku	kosmicznego	i	opuścili	Ziemię,	udając	się	w	nieznane	po	nową	przygodę.
Cdn...	w	drugiej	części	opowiadania	pt.	„FELKI-KARTOFELKI	W	KOSMOSIE”.								

• • •
Emilia	Topiłko	•	wyróżnienie	kl.	IV-VI
Łodygowice

• Obraz – czyli skąd się wzięła szkoła... •
Dawno,	dawno	temu...	Wiem,	tak	powinnam	zacząć,	ale	wcale	mi	to	nie	pasuje.	Tak	naprawdę	wszystko	wydarzyło	się	zupełnie	niedaw-
no,	bo	podczas	szkolnej	wycieczki.	Ale	po	kolei	–	najpierw	wypadałoby	się	przedstawić,	zatem:	hej,	jestem	Zuzia	i	właśnie	skończyłam	
12	lat.	Mam	kochających	rodziców	i	wredną,	starszą	siostrę.	Uczę	się	w	zwykłej	podstawówce	–	czasem	idzie	mi	lepiej,	czasem	gorzej.	
23-go	września	pojechałam	z	klasą	do	Muzeum	Narodowego	w	Warszawie.	Chciałam	zobaczyć	wszystkie	eksponaty,	ale	najbardziej	
obraz	pt.	„Bitwa	pod	Grunwaldem”	Jana	Matejki.	Marzyłam	o	tym,	aby	poznać	czasy	średniowiecza,	a	to	ze	względu	na	moją	siostrę,	któ-
ra	ich	wręcz	nienawidziła.	Twierdziła,	że	to	okres	zacofania	i	analfabetyzmu	i	że	nie	będzie	sobie	nimi	głowy	zawracać.	Nie	pomagały	
argumenty	rodziców	ani	nawet	pała	z	historii.	Ale	wróćmy	do	wycieczki...	Jechaliśmy	autobusem	6	godzin.	Trochę	długo,	ale	całkiem	
fajnie	spędziłam	czas	z	przyjaciółmi.	Lubię	z	nimi	być,	ale	po	muzeum	postanowiłam	chodzić	sama,	bo	moi	znajomi	mają	inne	zaintere-
sowania.	Była	też	z	nami	pani	od	historii.	Opowiadała	nam	kiedyś	o	bitwie	pod	Grunwaldem	–	o	wspaniałym	zwycięstwie	Władysława	
Jagiełły	nad	Krzyżakami	w	1410	roku…	Gdy	dojechaliśmy	na	miejsce,	pani	kupiła	bilety	i	dała	nam	czas	wolny	–	od	razu	popędziłam	
po	mapę,	żeby	znaleźć	obraz.	Jak	się	okazało,	nie	było	to	takie	proste.	Najpierw	pobiegłam	do	informacji,	ale	bez	mapy	trudno	było	ją	
odszukać	wśród	tych	wszystkich	sal	i	korytarzy.	Wreszcie	jakimś	cudem	odnalazłam	biuro,	ale	dowiedziałam	się,	że	ostatnia	mapa	„wy-
szła”	przed	chwilą,	a	miła	pani	w	okienku	poradziła	mi,	żebym	poszła	do	recepcji.	Teoretycznie	wiedziałam,	gdzie	to	jest,	ale	ostatecznie	
totalnie	się	zgubiłam	i	nie	miałam	pojęcia,	jak	tam	trafić.	Kiedy	tak	stałam	i	drapałam	się	po	głowie,	nie	wiedząc,	w	którym	iść	kierunku,	
usłyszałam	dziwny	dźwięk.	Spojrzałam	w	stronę,	skąd	dochodził	i	zaniemówiłam	z	wrażenia...	Jakaś	staruszka	stała	obok	obrazu	i	go	
...	obwąchiwała!	Wyglądało	to,	jakby	policyjny	pies	szukał	tropu	i	namierzał	złoczyńcę.	Cała	scena	wydała	mi	się	dość	śmieszna,	ale		
i	zaskakująca.	Po	co	ktoś	miałby	wąchać	obraz?	Zanim	uzyskałam	odpowiedź	na	to	pytanie,	staruszka	odwróciła	się	na	pięcie	i	pode-
szła	do	kolejnego	płótna.	Po	cichu	stanęłam	za	rogiem	i	zaczęłam	ją	śledzić.	Poczułam	się	jak	prawdziwa	gangsterka!	Przy	kolejnym	
obrazie	kobieta	robiła	to	samo,	tylko	że	tym	razem	dokładnie	„badała”	ramę	dzieła.	Zamknęła	oczy	i	przyłożyła	do	niego	ręce,	jakby	je	



��

2019
masowała.	Ten	portret	również	jej	nie	odpowiadał,	więc	poszła	dalej,	a	ja	za	nią.	I	wiecie	co?	Starsza	pani	zaprowadziła	mnie	do	obrazu,	
który	chciałam	zobaczyć!	Patrzyłam	z	zachwytem	na	dzieło	Jana	Matejki,	a	także	z	rosnącym	oburzeniem	na	„babunię”,	która	zaczęła	je	
wąchać,	badać	jego	ramę	i	„masować”	płótno.	Na	koniec	mokrą	chusteczką	pomazała	samego	Jagiełłę	namalowanego	w	rogu	obrazu!	
Chciałam	krzyknąć:	„Nie!”,	ale	było	już	za	późno…	Staruszka	odwróciła	się	i	ruszyła	w	moją	stronę!
–	Co	mam	robić!?	Co	robić!?	–	wpadłam	w	panikę	–	Jest	coraz	bliżej!	I	wtedy	przypomniałam	sobie,	jak	załatwiam	podobne	sytuacje		
z	moją	siostrą,	czyli	pomyślałam	o	udawaniu	Greka.	–	Dobra	Zuzia!	Po	prostu	udawaj,	że	nic	o	niczym	nie	wiesz!	–	powiedziałam	do	
siebie	i	od	razu	poczułam	się	lepiej.	Szybko	podeszłam	do	pierwszego	lepszego	eksponatu	i	zaczęłam	mu	się	przyglądać	z	uwagą.	Ką-
tem	oka	śledziłam	jednak	„badaczkę	obrazów”.	–	No	nie	–	jęknęłam	w	duchu	–	przyszła...	Na	nic	zdała	się	moja	wcześniejsza	pewność	
siebie.	Znowu	wpadałam	w	panikę!	–	Dzi…	Dzi...Dzień…	Eń…	Dddd…	obry…–	w	gardle	mi	zaschło,	ale	przywitałam	się,	jak	przystało	na	
osobę	dobrze	wychowaną,	a	zaraz	potem	głupawo	się	uśmiechnęłam.	–	Dzień	dobry	–	odpowiedziała	szorstko	starsza	pani,	po	czym	
popatrzyła	na	mnie	krzywo	i	rozejrzała	się	po	sali,	a	następnie	ruszyła	z	powrotem	w	stronę	„Bitwy	pod	Grunwaldem”.	Uff…	Może	się	
nie	domyśliła?	Wolałam	chwilę	odczekać,	zanim	znowu	zacznę	ją	śledzić.	Widziałam	z	ukrycia,	jak	stanęła	przed	obrazem	i	wypowie-
działa	jakieś	takie	zaklęcie:	Drogi obrazie – bądź tak hojny – przenieś mnie w czasie do tamtej wojny!	Po	tych	słowach	starsza	pani	została	
wchłonięta	przez	obraz...	Nie	mogłam	uwierzyć	w	to,	czego	właśnie	byłam	świadkiem,	ale	doskonale	wiedziałam,	co	zaraz	zrobię...	–	No	
dobra,	Zuźka,	w	końcu	raz	się	żyje!	Zamknęłam	oczy	i	wyrecytowałam	podsłuchane	zaklęcie	jednym	tchem.
–	Trudno	–	powiedziałam,	kiedy	nic	się	nie	wydarzyło	–	widocznie	nie	mam	magicznych	zdolności.	Ruszyłam	we	wskazanym	przez	
strzałki	kierunku	dalszego	zwiedzania,	ale	nie	dane	mi	było	wyjść	z	sali,	bo	obraz	zaczął	mnie	jakby	magnetyzować	do	siebie.	Czułam,	
że	za	chwilę	coś	się	wydarzy,	lecz	nie	miałam	pojęcia	czy	będzie	to	coś	złego,	czy	dobrego.	Obraz	przyciągał	mnie	szybciej	i	szybciej,	
aż	w	końcu	cała	wleciałam	do	jego	środka.	Gdy	otworzyłam	oczy,	zobaczyłam	kawałek	błękitnego	nieba,	który	natychmiast	zasłoniła	
mi	jakaś	metalowa	puszka	z	zatroskanymi,	poważnymi	oczami.	Dziwaczna	postać	pochylała	się	nade	mną,	a	obok	stał	wspaniały	koń	
w	pełnym	rynsztunku.	Wokół	słychać	było	ogromny	hałas	i	unosiły	się	tumany	pyłu.	Rozejrzałam	się	dookoła.	Znajdowałam	się	na	pa-
górku	pod	lasem,	a	przede	mną	toczyła	się	najprawdziwsza	średniowieczna	bitwa.	Okrzyki	walczących	rycerzy	mieszały	się	z	rżeniem	
koni	i	szczękiem	broni.	Na	dodatek,	opancerzony	rycerz	okazał	się	być	samym	królem,	który	dowodził	polskimi	wojskami.	Zakręciło	mi	
się	w	głowie	z	wrażenia	–	chyba	zaraz	zemdleję!	–	Co	tu	robisz	dziewczę?	–	zapytał	Jagiełło.	–	Sama	tego	do	końca	nie	wiem	–	odpowie-
działam	zgodnie	z	prawdą.	–	Wiesz	chyba,	że	to	nie	jest	miejsce	dla	ciebie...	–	stwierdził	–	białogłowy	i	dzieci	w	czasie	wojny	pozostają	
w	domach.	–	No,	ja	wiem,	ale	jakaś	pani	tu	przeszła	przez	obraz,	więc	ja	musiałam	sprawdzić,	jak	to	się	stało...	–	No,	dobrz…	Co!?	Przez	
jaki	znowu	obraz?	–	król	chyba	niewiele	zrozumiał	z	mojego	gadania.	–	No,	przez	„Bitwę	pod	Grunwaldem”	Jana	Matejki.	To	taki	słynny	
malarz.	On	w	XIX	wieku	namalował	tę	bitwę!	–	W	dziewiętnastym	mówisz...	To	ta	kraina	tyle	przeżyje?	–	Przeżyje	i	będzie	się	miała	
dobrze	nawet	w	2019	(jeżeli	nie	liczyć	dziury	ozonowej).	Ja	przecież	jestem	z	2019	roku!	I	koniecznie	muszę	się	stąd	wydostać	do	gru-
py,	bo	będziemy	wracać	niedługo	do	szkoły!	–	Szkoły	–	powtórzył	władca	i	zaraz	się	zainteresował	–	a	co	to	takiego	szkoła?	–	zapytał		
i	przyjrzał	mi	się	dokładniej.	Zdążył	też	zauważyć	mój	strój	–	poprzecierane	jeansy	i	podkoszulek	z	nadrukiem:	„Nic	nie	muszę”	–	zu-
pełnie	niepasujące	do	epoki,	w	której	się	znalazłam.	–	Król	nie	wie,	co	 to	szkoła?	–	nie	kryłam	zdziwienia.	–	Nie	mam	pojęcia,	czy	
możesz	mi	wytłumaczyć?	–	Oczywiście!	–	powiedziałam	z	przekonaniem,	choć	przekonana	nie	byłam.	–	Szkoła	to	takie	miejsce,	gdzie	
każde	dziecko	od	7	do	18	roku	życia	ma	obowiązek	się	uczyć.	–	A	czego	się	 tam	uczysz?	–	Różnych	rzeczy,	np.	 jak	się	 liczy,	 jak	pi-
sze	oraz	czytania	i	poprawnej	odmiany	słów.	Uczymy	się	też	języków	obcych.	–	Że	też	ja	na	to	nie	wpadłem!	Toż	to	świetny	pomysł!	
–	król	był	tak	zachwycony,	że	zapomniał	na	chwilę	o	walce	z	Krzyżakami.	Po	wojnie	zajmę	się	tą	sprawą.	A	wracając	do	ciebie	-	jesteś		
z	przyszłości	i	nie	wiesz,	jak	wrócić	do	swoich	czasów?	–	Niestety,	ale	wiem,	że	wygrasz	tę	bitwę	i	będziesz	rządził	długo	i	mądrze.
Moje	słowa	najwyraźniej	spodobały	się	królowi.	Podszedł	do	mnie	bliżej	i	szepnął	tak,	by	nikt	nie	usłyszał:	–	W	dowód	wdzięczności	
za	ciekawy	pomysł	 i	niezwykłe	 jak	na	białogłowę	słowa,	wyjawię	ci	pewien	sekret.	Skuteczne	zaklęcie	musi	się	rymować.	–	Wtedy	
będę	mogła	wrócić	do	domu?-	dopytywałam	-	głowa	mnie	już	boli	od	tego	hałasu	i	chyba	mam	alergię	na	kurz	bitewny.	–	Jeśli	tylko	
odpowiednio	się	skupisz,	to	oczywiście!	A	jeśli	nie,	utkniesz	tu	na	zawsze.	–	W	takim	razie	wymyślę	to	zaklęcie!	Jak	mus,	to	mus.	Nie	
mam	zamiaru	zostawać	tu	na	dłużej!	Ale	muszę	też	zabrać	stąd	tę	dziwną	kobietę.	Wydaje	mi	się,	że	ona	coś	knuje!	Niestety,	okazało	
się,	że	w	wymyślaniu	wierszyków	najlepsza	nie	byłam.	Jednak	postanowiłam	się	nie	poddawać.	Myślałam	i	myślałam	tak,	że	chyba	z	
wysiłku	zaczęło	dymić	mi	z	głowy,	ale	niczego	nie	wymyśliłam.	Wtedy	Jagiełło	przyszedł	mi	z	pomocą:	–	A	jakby	tak:	Drogi obrazie, 
zabierz mnie stąd, pragnę już wrócić w muzealny kąt. Przenieś też starszą panią ze mną. Wiesz, tę straszną i tę wredną.	–	Bardzo	dziękuję	
za	pomoc!	Jest	król	niesamowity!	W	żadnym	podręczniku	nie	piszą	o	twoich	zdolnościach	poetyckich.	Żegnaj	władco!	–	powiedziałam		
i	dodałam	–	drogi	obrazie	zabierz	mnie	stąd,	pragnę	już	wrócić	w	muzealny	kąt.	Przenieś	też	starszą	panią	ze	mną.	Wiesz,	tę	straszną		
i	tę	wredną.	Mówiąc	te	słowa,	starałam	się	być	możliwie	najmocniej	skupiona.	I	wtedy	ziup!	Coś	błysnęło,	zadymiło,	trzasnęło	i...	Znala-
złam	się	z	powrotem	w	muzeum.	–	Ty	wstrętne	dziecko!	–	staruszka	chyba	nie	była	w	tej	chwili	najszczęśliwsza.	Obraz	wyrzucił	ją	tak,	
że	zawisła	na	metalowym	pręcie	wystającym	z	kraty	zabezpieczającej	wysokie	okno	–	natychmiast	pomóż	mi	zejść!	–	To	ja	zawołam	
ochronę	–	ruszyłam	w	kierunku	wyjścia	i	dodałam	–	cieszę	się,	że	nie	będzie	pani	mogła	mieszać	w	historii.	Ta,	której	się	uczę	w	szkole,	
odpowiada	mi	w	zupełności.	Po	tych	słowach	pobiegłam	najszybciej,	jak	umiałam,	żeby	nie	słyszeć	wrzasków	staruszki,	którą	pracow-
nicy	muzeum	próbowali	opuścić	na	posadzkę.	Co	stało	się	z	nią	później?	Nie	wiem,	bo	znalazłam	swoją	grupę	i	razem	z	nią	wróciłam	do	
domu.	Nikomu	też	nie	powiedziałam	o	moim	spotkaniu	z	Władysławem	Jagiełłą,	bo	kto	by	w	to	uwierzył?
I	tak	kończy	się	moja	historia…	Króla	ani	staruszki	nigdy	więcej	nie	spotkałam.	Ale	już	pewno	się	domyślacie,	dlaczego	każdy	z	nas	
musi,	musiał	lub	będzie	musiał	chodzić	do	szkoły.	To	przeze	mnie!	Tę	przygodę	zapamiętam	to	do	końca	życia.	Będę	ją	sobie	przypo-
minała	każdego	ranka,	gdy	dźwięk	budzika	zmusi	mnie	do	wstania	z	łóżka	i	pójścia	do	szkoły.	Będę	na	nią	narzekała	przed	każdym	
trudnym	sprawdzianem	czy	testem.	I	jeszcze	długo	–	do	końca	moich	„szkolnych”	dni	–	będę	żałowała	wiedzy	o	szkolnictwie,	którą	się	
podzieliłam	z	Władysławem	II	Jagiełłą.

• • •
Mateusz	Tomaszek	•	wyróżnienie	IV-VI
Godziszka

• Roboty i ludzie •
Dawno,	 dawno	 temu,	w	małym,	 zapomnianym	miasteczku	 na	Alasce,	 dwóch	poszukiwaczy	 skarbów	odkryło	w	 ciemnej	 jaskini	wiel-
kiego	 robota.	 Był	 z	 nimi	 też	 nastoletni	 syn	 jednego	 z	 odkrywców	 –	 Sam.	 Chłopca	 bardzo	 interesowała	 przeszłość,	 historia,	 odkrycia		
i	dlatego	często	towarzyszył	ojcu	w	poszukiwaniach.	Gdy	jeden	z	mężczyzn	dotknął	znalezisko,	to	niezidentyfikowanemu	przybyszowi	
zaświeciły	się	oczy	i	nagle	wstał.	Był	ogromnych	rozmiarów	i	posiadał	nadludzką	siłę,	zniszczył	całą	jaskinię,	zasypując	ludziom	wyjście.	
Nieszczęśnicy	spędzili	długie	godziny,	czekając	na	ratunek.	Rankiem	odkopano	ich,	ale	niestety	pod	wpływem	uderzenia	ciężkimi	kamie-
niami	mężczyźni	stracili	pamięć,	a	Sam	miał	tylko	złamaną	lewą	rękę	i	nic	poważniejszego	się	mu	nie	stało.	Nie	opowiedział	nic	nikomu		
o	tym,	co	się	wydarzyło	w	kopalni,	bo	był	pewien,	że	i	tak	nikt	mu	nie	uwierzy.
W	tym	czasie	robot	udał	się	do	miasteczka	i	podłączył	się	do	wieży	nadawczej,	wysyłając	sygnał	z	zakodowaną	informacją	do	swojego	
kolegi	–	robota,	że	jest	na	planecie	Ziemia.	Maszyny	miały	ważną	misję	do	wykonania,	którą	powierzył	im	szef,	zwany	H	132.



��

2019
Następnego	dnia	Sam	dostał	w	szkole,	na	zadanie	z	fizyki,	polecenie	wykonania	nadajnika	umożliwiającego	wysyłanie	i	odbieranie	syg-
nału	elektronicznego	na	odległość	10	km.	Chłopiec	bardzo	interesował	się	również	matematyką,	fizyką	i	informatyką	i	od	razu	zrodził	
mu	się	w	głowie	pomysł	na	wykonanie	projektu.	Zamknął	się	po	szkole	na	długie	godziny	w	garażu	 i	pracował	w	skupieniu.	Późnym	
popołudniem	Sam	poszedł	do	znajomego	swojego	taty,	który	był	mechanikiem,	i	poprosił	o	kilka	potrzebnych	mu	części	do	wykonania	
zadania	z	fizyki.	Gdy	już	miał	wszystkie	elementy,	udało	mu	się	złożyć	projekt	w	całość	i	nieoczekiwanie	przejął	sygnał	wieży	nadaw-
czej.	Po	odszyfrowaniu	kodu	odczytał	niezrozumiałą	wiadomość,	że	za	5	dni	robot	H	132	wraz	z	towarzyszami	ma	zamiar	wylądować	
na	Ziemi.	Niewiele	myśląc,	pobiegł	do	taty	 i	powiedział	mu	o	wszystkim.	Ustalili,	że	muszą	natychmiast	działać.	Pod	osłoną	nocy	wy-
brali	 się	pod	wieżę	nadawczą	 i	postanowili	 ją	 zniszczyć,	by	 roboty	nie	mogły	przekazywać	więcej	 informacji.	Bali	 się	 inwazji	obcych.	
Nagle	 pojawiła	 się	 policja.	 Sam	 opowiedział	 wszystko,	 co	 się	 wydarzyło	 i	 co	 tu	 robią.	 Policjant	 skontaktował	 się	 ze	 swoim	 szefem,		
a	on	z	Głównym	Generałem	Sił	Obronnych.	Specjalna	 jednostka	wojskowa	przyjechała	do	miasteczka	rankiem	i	objęła	swoją	kontrolą	
telefony,	komputery	 i	wszystkie	 łącza	 internetowe	w	celu	znalezienia	sygnału	od	„wroga”.	Generał	zaproponował	Samowi	współpracę		
w	bezpieczny	sposób	–	chłopiec	miał	nasłuchiwać	przy	pomocy	swojego	nadajnika	sygnału	od	robotów.	Nastolatek	czuł	się	bardzo	ważny	
i	potrzebny.
Gdy	maszyny	pod	wodzą	H	132	wylądowały	na	Alasce,	Generał	Sił	Obronnych	wydał	rozkaz	wstrzymania	ognia	i	postanowił	rozmówić	
się	z	obcym.	H	132	wyglądał	bardzo	groźnie.	Była	to	ogromna,	metalowa	maszyna	z	błyszczącymi	na	czerwono	oczami.	Swoim	wzrostem	
przewyższała	budynki.	Okazało	się	jednak,	że	przybysze	mają	zamiar	pomóc	ludzkości	w	rozwoju	nauk	matematyczno-informatycznych.	
Są	bardziej	rozwiniętą	cywilizacją	i	zaproponowali,	że	podzielą	się	swoją	wiedzą.	Generał	nie	ufał	H	132	i	po	rozmowie	z	prezydentem		
i	ministrami	ustalili,	że	nie	zgodzą	się	i	nie	przyjmą	pomocy	od	obcych.	Roboty,	chociaż	nie	rozumiały	decyzji	Ziemian,	wróciły	do	siebie,	
wojsko	wyjechało	z	Alaski,	a	miasteczko	powróciło	do	normalnego	życia.	Jedynie	Sam	w	tajemnicy	utrzymywał	kontakt	z	H	132.
Kolejnego	dnia	chłopiec	wstał	z	łóżka	i	miał	minę	zasmuconą.	Skontaktował	się	ze	swoim	nowym	przyjacielem.	Robot	odebrał	wiadomość	
i	odpisał,	że	miasteczko,	w	którym	żyje	Sam,	może	być	dalej	takie	same	jak	jest,	że	na	pewno,	gdy	będą	dużo	się	uczyć,	dojdą	sami	do	takiej	
wiedzy,	jaką	posiadają	maszyny.	H	132	poprosił	chłopca,	by	nikomu	nie	mówił	o	tym,	co	się	stało	i	o	ich	znajomości.
Sam	po	kilku	 latach	został	najlepszym	informatykiem	w	kraju	 i	pracował	 jako	naukowiec	w	Tajnych	Służbach	Wojskowych.	Żył	długo		
i	szczęśliwie,	a	czasami,	gdy	miał	wolny	wieczór,	opowiadał	swoim	dzieciom	na	dobranoc	bajkę	o	robotach.
Czasami	najmłodszy	syn	Sama	pytał:	–	Tatusiu,	a	czy	to	może	się	kiedyś	wydarzyć?	–	Sam	tylko	się	uśmiechał	i	mówił:	–	Dobranoc.
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Maria	Zięba	•	wyróżnienie	kl.	IV-VI
Bielsko-Biała

• Bystra i Biała •
Dawno	 temu,	 u	podnóża	Koziej	Góry,	w	maleńkich	 chatkach,	mieszkały	 rodziny	Dobrych	Ludków.	Kraina	 ta	 była	niegdyś	przedzielo-
na	granicą,	ale	od	dawna	nikt	 już	o	niej	nie	pamiętał.	Wśród	mieszkańców	panowała	zgoda,	wszyscy	się	szanowali	 i	wzajemnie	dbali		
o	to,	by	każdy	czuł	się	tam	dobrze.	Dorośli	byli	bardzo	pracowici.	Zajmowali	się	przede	wszystkim	uprawą	pól,	hodowlą	zwierząt	i	prowa-
dzeniem	gospodarstwa.	Dzieci	rozpoczynały	naukę	dopiero	wtedy,	kiedy	ukończyły	10	lat,	a	wcześniej	uczyły	się	wszystkiego	od	swoich	
rodziców	i	starszego	rodzeństwa.	Najczęściej	bawiły	się	w	tajemnicze	wyprawy,	leśne	tory	przeszkód	oraz	w	wyzwania	dla	prawdziwych	
bohaterów.	Wiadomo	było,	że	specjalistkami	od	organizowania	i	wymyślania	najlepszych	zajęć	były	Bystra	i	Biała.	Dziewczynki	były	są-
siadkami	i	od	kiedy	pamiętały,	zawsze	spędzały	czas	razem.	Można	powiedzieć,	że	to	najlepsze	przyjaciółki	na	świecie!	Ulubionymi	zaba-
wami	dziewięcioletnich	przyjaciółek	było	wbieganie	na	pagórki	i	turlanie	się	w	dół	na	wyścigi,	zaczepianie	leśnego	echa,	zbieranie	mchu	
i	tkanie	z	niego	dywaników	do	domków	dla	lalek.	Znakomicie	potrafiły	wynajdywać	skarby	potrzebne	do	wykonania	leśnych	grajków.	
Robiły	 je	z	drobnych	kamyków,	gałązek,	szyszek,	kolorowych	listków,	 igiełek	i	sznurka.	Dodatkowo	układały	najpiękniejsze	wachlarze		
z	paproci,	a	jesienią	wiły	wianki	z	wielobarwnych	liści,	ozdobione	czerwoną	jarzębiną.
Bystra	była	zwinną	i	bardzo	szybką	dziewczynką.	Miała	czarne,	długie	włosy	i	ciemne	oczy.	Była	szczupła	i	dosyć	wysoka,	jak	na	swój	
wiek.	Wiele	razy	zostawała	mistrzynią	biegania	i	huśtania	się	na	najwyższych	gałęziach.	Nawet	starsi	chłopcy	z	Krainy	Dobrych	Ludków	
nie	umieli	jej	dorównać.	Słynęła	z	tego,	że	bardzo	szybko	mówiła	i	wszystko,	co	robiła,	robiła	szybko.	Za	to	miała	ogromną	cierpliwość,	
wyrozumiałość,	które	były	potrzebne	do	tego,	by	jej	przyjaźń	z	Białą	mogła	przetrwać.
Biała,	wyglądała	na	prawdziwego	niebieskookiego	aniołka	z	blond	lokami.	Ubierała	się	w	kolorowe	delikatne	sukienki	i	uważała,	że	taki	
styl	nie	przeszkadza	jej	ani	w	bieganiu,	ani	we	wspinaniu	się	na	drzewa.	Była	znana	z	tego,	że	kiedy	o	czymś	mówiła,	wszyscy	uważnie	
jej	słuchali.	Oprócz	tego,	że	miała	piękny	głos,	to	zawsze	jej	opowieści	były	bardzo	ciekawe.	Również,	tak	jak	Bystra,	była	bardzo	wyspor-
towana	i	dodatkowo	miała	wiele	talentów.	Pięknie	śpiewała,	 tańczyła	 i	układała	ciekawe	wiersze.	Niestety	bardzo	często	się	obrażała		
i	nie	umiała	przegrywać.	Bystra	przyzwyczaiła	się	już	do	humorków	Białej	i	nawet	kiedy	to	ona	miała	rację,	po	każdej	kłótni,	dla	świętego	
spokoju,	zawsze	ustępowała	przyjaciółce.	I	pewnie	byłoby	tak	nadal,	gdyby	nie	ta	ostatnia	kłótnia,	która	wiele	zmieniła.
Wydarzyło	się	to	nieoczekiwanie,	tuż	po	wspólnej	zabawie.	Nagle	Biała	obróciła	się	na	pięcie	i	uciekła.	Kolejny	raz	okazało	się,	że	nie	
umiała	przyznać	racji	Bystrej.	Bystra	miała	już	tego	dosyć	i	po	raz	pierwszy	nie	pobiegła	za	obrażalską.	Jak	nigdy	dotąd,	powoli	zeszła	z	ich	
ulubionego	pagórka.	Wracała	do	domu	tą	samą	ścieżką,	co	zawsze.	Było	jej	bardzo	przykro,	że	Biała	nie	zrozumiała	jej	żartu	i	jak	zwykle	
obraziła	się.	A	to	przecież	Bystra	miała	powód	do	złoszczenia	się	na	Białą.
–	Okropna	obrażalska!	–	pomyślała.	–	Po	co	mi	mówiła	znowu	o	tych	sukienkach,	przecież	wie,	że	nie	założę	żadnej	z	nich!	Nie	lubię	tego	
ciągłego	przymuszania	i	strojenia	się!	I	żeby	tak	od	razu	się	obrażać?	Przecież	tylko	grzecznie	odmówiłam…	No	dobra,	może	niepotrzebnie	
nazwałam	ją	„damulką”.	Ale	miałam	już	tego	dosyć!	To	nie	była	żadna	przyjaźń!	Nie	chcę	już	nigdy	się	z	nią	spotykać!	Niech	sobie	idzie,	
gdzie	chce!
Bystra	wciąż	nie	mogła	przestać	o	tym	myśleć.	Szła	i	rozmyślała,	a	im	dłużej	myślała,	znowu	przyspieszała.	Zatrzymała	się	na	chwilkę		
w	swoim	ulubionym	miejscu,	na	karuzeli	 strachu.	Zamknęła	oczy	 i	 zaczęła	 się	kręcić,	 ale	 tym	razem	była	na	 tej	wymyślonej	karuzeli	
sama,	bez	Białej.	Kręciła	się	tak	jak	lubiła	najbardziej,	czyli	krótko,	ale	bardzo	szybko.	Kiedy	otworzyła	oczy,	nie	mogła	uwierzyć	w	to,	co	
zobaczyła.	Wszystkie	kolory	lasu,	które	znała,	zamieniły	się	w	białe,	bieluteńkie	chmurki.	Było	tak	biało,	że	aż	raziło	w	oczy.	Dziewczynka	
stanęła	jak	wryta	i	czuła,	że	straciła	grunt	pod	nogami.	Ścieżka	zamieniła	się	w	puszysty	obłok	delikatnie	unoszący	się	nad	ziemią.	Z	oddali	
dochodził	do	niej	głos,	który	powtarzał	coś	podobnego	do:	-	Biel	skocz!	Biel	skocz!	Biel	skocz!…	Bystra	zeskoczyła	z	chmurki
i	w	tym	samym	momencie	stanął	przed	nią	Ktoś.	Był	to	niższy	od	niej	o	głowę	biały,	uśmiechnięty	ludzik.	Miał	biały	kapelusz	i	długi	biały	
płaszcz.	Wyglądał	na	około	dwanaście	lat.	Bystra	bardzo	się	przestraszyła	i	od	razu	pomyślała	o	ucieczce.	Wtem	ludzik	przemówił:	
–	Witaj	w	naszej	krainie!	Kim	jesteś	i	skąd	przybywasz?
Bystra	nie	potrafiła	sobie	niczego	przypomnieć.	Pamiętała	jedynie,	że	ma	przyjaciółkę,	z	którą	się	przed	chwilą	pokłóciła,	a	teraz	bardzo	
jej	potrzebowała.	
–	Dzień…	dzień…	dzień	dobry.	Nie	wiem.
–	O!	…	–	odpowiedział	ludzik.	–	Nie	spotkałem	jeszcze	nikogo,	kto	by	miał	tak	na	imię.
–	A	skąd	do	nas	przybywasz	Niewiem?
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Bystra	natychmiast	przypomniała	sobie	swoje	imię	i	odważyła	się	jeszcze	raz	powiedzieć:
–	Jestem	Bystra	i	mieszkam	w	Krainie	Dobrych	Ludków…	i…	i...	nie	wiem,	jak	to	się	stało,	że	tu	jestem	–	łzy	zaczęły	napływać	dziewczynce	
do	oczu–	ale	bardzo	bym	chciała	już	wrócić	do	mojego	domu	–	dodała.
Ludzik	podskoczył	kilka	razy	w	miejscu,	mrucząc	przy	tym	to	samo,	co	wcześniej:
–	Biel	skocz,	skocz!	Biel	skocz,	skocz!	–	Hej,	nie	płacz!	Jesteś	w	najpiękniejszym	miejscu	na	ziemi.	Tu	nie	znamy	płaczu,	tu	wszyscy	są	
radośni,	to	świat	piękny	i	czysty.	Trafiłaś	do	Krainy	Przyjaźni.	–	I	kiedy	ludzik	już	myślał,	że	dziewczynka	się	uspokoiła,	Bystra	na	słowo	
„przyjaźń”	rozpłakała	się	tak,	jak	jeszcze	nigdy	w	życiu.	Ludzik	odskoczył	na	bok	i	ze	zdziwieniem	patrzył	na	Bystrą.	Nie	rozumiał,	co	się	
stało.	Postanowił,	że	szybko	pokaże	dziewczynce	swój	najlepszy	popis	akrobacji	powietrznych.	Kiedy	rozpoczął	niebywałe	skoki,	Bystra	
nie	mogła	uwierzyć	w	to,	że	ktoś	może	tak	wysoko	skakać.	Ludzik	odbijał	się	od	chmury	i	w	dodatku	robił	salta	i	obroty,	o	jakich	Bystrej	się	
nawet	nie	śniło.	Cokolwiek	to	było,	najważniejsze,	że	zadziałało.	Bystra	uspokoiła	się,	a	ludzik	miał	szansę	w	końcu	się	przedstawić.
–	Witaj,	jestem	królem	tej	krainy,	jeśli	pozwolisz	jej	nazwy	już	nie	wymienię,	by	ci	oszczędzić	smutku	–	dodał	z	troską.	–	Nazywam	się	
Bielsko,	ale	wszyscy	moi	poddani	wolą	do	mnie	zwracać	się	„Bielskocz”,	myślę,	że	już	wiesz	dlaczego?
Bystra	skinęła	głową,	lekko	się	uśmiechnęła	i	przyglądała	się	nadal	tej	trochę	dziwnej	postaci.	Wydawało	jej	się,	że	król	Bielsko	jest	za	
młody,	by	być	królem.	Przemilczała	jednak	to	i	natychmiast	przypomniała	sobie	o	swojej	przyjaciółce	i	że	tak	bardzo	pragnie	się	z	nią	te-
raz	zobaczyć.	Opowiedziała	królowi	o	Białej,	o	ich	krainie	i	o	wspólnych	pasjach.	Niestety	musiała	też	opowiedzieć	o	ostatnim	zdarzeniu,	
które	spowodowało,	że	przyjaciółki	się	rozstały.	Król	wszystkiego	cierpliwie	słuchał,	a	Bystra	przez	chwilę	miała	wrażenie,	jakby	on	już	to	
wszystko	wiedział.	Na	koniec	dziewczynka	zapytała:
–	Królu,	czy	ty	mógłbyś	mi	pomóc	wrócić	z	powrotem	do	mojego	domu,	abym	mogła	też	spotkać	się	z	Białą?
Bielsko	popatrzył	Bystrej	prosto	w	oczy	i	po	cichu	odpowiedział:	
–	Gdybym	tylko	mógł,	pomógłbym	ci	od	razu,	ale	nie	posiadam	takiej	mocy…
Bystra	spodziewała	się	innej	odpowiedzi.
–	Królu,	ale	jak	ja	się	stąd	wydostanę?	–	zapytała	przerażona.
–	To	akurat	nie	jest	problem,	w	każdej	chwili	możesz	wrócić,	wystarczy	tylko	jeden	dobry	skok.	Tylko,	że	ja	nie	wiem,	czy	ty	chcesz	wracać	
do	krainy,	w	której	już	nigdy	nie	spotkasz	swojej	przyjaciółki.
–	Jak	to?	O	czym	ty	mówisz,	królu?	–	krzyknęła	Bystra.
Bielsko	westchnął,	zaprosił	Bystrą,	by	usiadła	z	nim	w	miejscu	podobnym	do	parku,	tyle	że	bardziej	to	przypominało	galerię	wyłożoną	
watą	cukrową.	Usiedli	na	huśtawce	z	obłoku,	a	przed	nimi	wysunął	się	ogromny	biały	ekran.	Bielsko	wyciągnął	z	kieszeni	płaszcza	coś,	co	
przypominało	długopis,	pstryknął	i	na	ekranie	Bystra	zobaczyła	znajomy	pagórek.
Na	pagórku	stały	dwie	dziewczynki.	Bystra	od	razu	rozpoznała	siebie	i	Białą	podczas	ostatniego	przykrego	spotkania.	Zobaczyła,	jak	Biała	
biegnie	dobrze	jej	znaną	ścieżką,	do	domu.	Lecz	nagle,	nieoczekiwanie	skręca	i	zmienia	kierunek.	Biała,	która	również	była	wtedy	bardzo	
zdenerwowana,	wbiegła	na	malutkie	podwórko.	Bystra	nigdy	wcześniej	nie	widziała	tego	miejsca.	Patrzyła,	jak	Biała	otwiera	jakieś	stare	
drzwi	i	znika	za	nimi.	Na	tym	film	się	skończył.	Bystra	nic	z	tego	nie	zrozumiała.	Król	wyjaśnił	dziewczynce,	że	Biała	trafiła	do	bardzo	
smutnej	i	niebezpiecznej	krainy	buntowników	i	tych,	którzy	nigdy	nie	mówią	„przepraszam”.	Bystra	natychmiast	zapytała,	jak	ona	może	
Białą	wyciągnąć	z	tego	ponurego	miejsca.
–	Jest	tylko	jeden	sposób	–	powiedział	król	–	Musisz	tam	po	nią	pójść	sama.	To	czas	wielkiej	próby.	I	albo	się	uda,	albo	nie…
Bystra	ani	przez	chwilę	się	nie	zawahała.	Poprosiła	króla	o	wskazówki	jak	dotrzeć	do	tego	miejsca	i	natychmiast	wyruszyła	w	drogę.	Mu-
siała	pokonać	strach	i	lęk	przed	ciemnością	i	pajęczynami,	ale	kiedy	dotarła	do	celu	i	zobaczyła	w	kącie	opuszczonej	starej	komnaty	swoją	
przyjaciółkę,	wszystko	co	straszne	zniknęło.	Dziewczynki	padły	sobie	w	ramiona	a	Biała	wiele	razy	prosiła	Bystrą	o	wybaczenie.	Obiecała,	
że	już	nigdy	nie	zachowa	się	jak	obrażalska	damulka.	Obie	dziewczynki	uśmiały	się	z	tego	określenia	do	łez.	Pogodzone	i	bardzo	szczęśli-
we	przyjaciółki	wróciły	do	Krainy	Przyjaźni,	by	podziękować	królowi	za	pomoc.	Kiedy	Bielsko	zobaczył	Białą	i	chwilę	z	nią	porozmawiał,	
natychmiast	się	zakochał	z	wzajemnością.	Obiecał	Białej,	że	za	kilkanaście	lat	wskoczy	do	Krainy	Dobrych	Ludków,	by	się	z	nią	ożenić		
i	założyć	zupełnie	nową,	szczęśliwą	krainę.
Dziewczynki	wykonały	wspólny	skok	na	przeogromnej	puszystej	trampolinie	i	od	razu	znalazły	się	w	swoich	dobroludkowych	domkach,	
gdzie	wszyscy	z	utęsknieniem	na	nie	czekali.	Dawno	doszła	do	wioski	wiadomość	o	kłótni	przyjaciółek.	Teraz	wszyscy	odetchnęli	z	ulgą.	
Najstarsi	mieszkańcy	pamiętali	jeszcze	o	granicy,	która	dawno	temu	mocno	podzieliła	ich	krainę.	I	to	oni	najbardziej	obawiali	się,	że	nie-
porozumienie	dziewczynek	spowoduje	znowu	powrót	trudnych	czasów.	Tym	bardziej,	że	domki	dziewczynek	były	po	obu	jej	stronach.
Mijały	lata.	Bystra	nie	myślała	o	małżeństwie,	ponieważ	pragnęła	cieszyć	się	na	nowo	odkrytą	przyjaźnią	z	Białą.	Biała	dotrzymała	słowa	
i	żyła	w	zgodzie	i	prawdziwej	przyjaźni	z	Bystrą.	Nawet	po	ślubie	z	Bielskiem	przyjaciółki	lubiły	spędzać	z	sobą	dużo	czasu.
Przyjaźń	okazała	się	najważniejsza	i	do	dzisiaj	Bielsko-Biała	oraz	Bystra	Śląska	i	Krakowska	wspólnie	radują	się,	że	mogą	być	tak	blisko.	
Oddzielone	są	jedynie	prawie	niewidzialnymi	granicami.

• • •
Justyna	Głaz	•	wyróżnienie	kl.	IV-VI
Zebrzydowice

•O kocie, który szukał domu •
Za	górami,	za	lasami,	gdzieś	bardzo	daleko,	a	może	gdzieś	całkiem	blisko,	leżało	miasto	o	nazwie	Kotowo.	W	tym	mieście	żyły	same	koty	
–	białe,	czarne,	rude,	w	paski,	w	prążki,	w	łatki...	długo	by	wymieniać.	Żył	w	nim	pewien	bogaty	kot	o	imieniu	Felicjan,	który	mieszkał		
w	pięknym	zamku.	Zamek	ten	miał	wspaniałe	mury,	które	lśniły	w	słońcu	niczym	złota	korona,	a	wieże	zamku	były	tak	wysokie,	że	nie	
było	widać	ich	końca,	bo	znikały	w	chmurach.	Nasz	bohater	wiódł	szczęśliwe	życie.	Niestety,	szczęście	nie	trwa	wiecznie.	Pewnego	dnia	
został	oszukany	i	wyrzucony	ze	swojego	zamku	przez	podstępnego	czarnoksiężnika.
–	O,	ja	nieszczęsny!	–	lamentował	–	Dokąd	teraz	pójdę?!
Biedny	kot	przez	wiele	dni	tułał	się	od	drzwi	do	drzwi,	ale	nikt	nie	chciał	zaprosić	pod	swój	dach	brudnego	kota.	Zasmucony,	głodny	oraz	
zmęczony	opuścił	swoje	rodzinne	miasto	i	wyruszył	w	nieznane.	Pewnego	dnia,	gdy	tak	wędrował,	znalazł	się	na	skraju	ciemnej	puszczy.	
Drzewa	w	niej	były	olbrzymie,	grubsze	od	najpotężniejszych	wież	jego	zamku.
–	Hm...	–	zamyślił	się	kot	–	zamieszkam	w	tej	puszczy,	na	pewno	rosną	tu	jagody	i	grzyby.	Może	kogoś	tam	spotkam...?
I	bez	wahania	wkroczył	do	lasu.	Było	tam	ciemno,	ponuro,	po	prostu	strasznie.	Sowy	pohukiwały,	drzewa	złowrogo	szumiały,	a	każdy	
szelest	coraz	bardziej	niepokoił	Felka.	Przypomniał	sobie,	jak	w	mieście	czuł	się	bezpiecznie	i	chciał	zawrócić,	gdy	nagle	zobaczył	jakąś	
postać.	Nie	mógł	się	jej	dokładnie	przyjrzeć,	gdyż	tajemniczy	cień	uciekł.	Felek	zaczął	podążać	za	nim,	aż	natrafił	na	wielką	polanę,	na	któ-
rej	stał	domek.	Był	on	zrobiony	z	jasnego,	brzozowego	drewna.	Wypielęgnowaną	rabatkę	wypełniało	mnóstwo	wonnych	kwiatów.	Dach	
ślicznie	błyszczał	w	słońcu,	przypominając	strudzonemu	wędrowcowi	jego	dawne	domostwo.
–	Tutaj	ktoś	mieszka	–	pomyślał	kot,	patrząc	na	biały	dym	unoszący	się	z	czerwonego	komina.
Gdy	zapukał,	drzwi	ku	jego	zaskoczeniu	otworzyła...	polna	mysz.	Zdumiony	Felicjan	nie	mógł	wykrztusić	ani	słowa.
–	Witaj,	jestem	Celestyna	–	przedstawiła	się	śmiało	myszka,	która	nigdy	wcześniej	nie	spotkała	kota.
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–	Felicjan...	–	wyciągnął	łapkę	na	powitanie	nieco	zdezorientowany	nasz	bohater.
Celestyna	z	zaciekawieniem	wysłuchała	kociej	historii,	która	bardzo	ją	poruszyła.	Po	kolacji	oprowadziła	swojego	gościa	po	całym	domku	
i	obejściu.
–	Możesz	zamieszkać	u	mnie.	Nie	mam	nikogo	bliskiego	i	jest	mi	z	tego	powodu	bardzo	smutno	–	przyznała	mysz.
–	Z	wielką	chęcią	–	ochoczo	zgodził	się	kot.	–	Potrafię	piec	smaczny	chleb	–	zapewniał.
Wkrótce	dom	Celestyny	i	Felicjana	zasłynął	w	całej	puszczy	serdeczną	gościnnością,	o	czym	mógł	się	przekonać	każdy,	kto	znalazł	się		
w	potrzebie.
Felicjan	przekonał	się,	że	prawdziwych	przyjaciół	poznaje	się	w	biedzie,	a	często	ci,	którzy	wydają	się	nam	wrogami,	okazują	się	być	od-
danymi	towarzyszami	w	życiu.

• • •
Martyna	Grinig	•	I	miejsce,	kl.	VII-VIII
Zebrzydowice

• Księżniczka i pająk •
Dawno,	dawno	 temu,	w	odległej	krainie	żyła	sobie	pewna	królewska	rodzina.	Była	ona	zawsze	szczęśliwa.	Władcy	starali	 się	mądrze	
rządzić	państwem,	by	wkrótce	na	tronie	mogła	zasiąść	ich	córka,	Weronika.	Król	i	królowa	urządzali	spotkania	z	młodymi	książętami,	
by	młoda	panna	wybrała	jednego	z	nich	i	wyszła	za	mąż.	Dziewczynę	nudziły	te	monotonne	odwiedziny,	lecz	znosiła	to	dzielnie,	by	nie	
martwić	rodziców.
Pewnego	słonecznego	poranka	księżniczkę	obudziły	ciepłe	promyki	wpadające	przez	ogromne	okno.	Przeciągnęła	się	i	szybko	wysko-
czyła	z	 łóżka.	Podeszła	do	okna	 i	 zaczęła	podziwiać	piękny	widok.	Zarzuciła	na	siebie	szlafrok	 i	wyszła	na	balkon.	Usiadła	wygodnie		
w	fotelu	obok	stoliczka,	na	którym	stał	wazon	z	przepięknym	bukietem.	Weronika	wyjęła	jeden	kwiat,	by	go	powąchać.	Nagle	w	pąku	coś	
się	poruszyło.	Księżniczka	zamarła.	Jej	policzki	zrobiły	się	blade	jak	śnieg.	Szybkim	ruchem	rzuciła	roślinę	na	ziemię	i	odsunęła	się	od	
niej.	Chciała	wezwać	służkę,	która	miała	tu	za	chwileczkę	przyjść,	ale	wolała	nie	robić	niepotrzebnej	afery.	Postanowiła,	że	sama	sprawdzi,	
co	poruszyło	się	w	kwiatku.	Wzięła	do	ręki	kamień,	by	w	razie	czego	zabić	„to	coś”,	co	się	tam	znajduje.	Uklęknąwszy	przy	astrze,	chwilę	
poczekała.	Nagle	z	rośliny	wyszedł	pająk,	troszeczkę	mniejszy	od	jej	dłoni.	Wyglądał	dość	pospolicie,	był	czarny	w	pomarańczowo-żółte	
paski.	Jednakże	było	w	nim	coś	nadzwyczajnego	i	niezwykłego.	Jedna	z	jego	nóżek	była	krótsza	od	reszty,	co	dostrzec	można	było	przy	
bliższych	oględzinach.	Weronika	przestraszona	zamachnęła	się	i….	wtedy	pająk	spojrzał	na	nią	swoimi	czarnymi	ślepiami.	Dziewczyna	
odłożyła	kamień.	Darowała	mu	życie.	Niepewnie	wyciągnęła	swoją	dłoń	w	jego	kierunku.	Stworzenie	popatrzyło	się	na	nią	raz	jeszcze.	
Wtedy	rozległ	się	krzyk	
–	KSIĘŻNICZKO!?	GDZIE	JESTEŚ?	–	Weronika	wykonała	szybki	gest	rękami,	znaczący	zapewne:	„kryj	się”,	po	czym	odpowiedziała:	
–	Na	balkonie	Mario.	Po	chwili	ujrzała	swoją	służącą	niosącą	śniadanie.	Ta	położyła	tacę	na	stoliczku	i	dumnie	rzekła,	uśmiechając	się	
promiennie	do	dziewczyny:
–	Dzisiaj	gofry	z	bitą	śmietaną	oraz	kawa	zbożowa	do	picia.
–	Dziękuję,	Mario,	jesteś	wolna	–	odparła	księżniczka	Weronika.	Starała	się,	by	ta	nie	zauważyła	jej	zmieszania	i	podenerwowania.
Kobieta	ukłoniła	się	 i	odchodząc,	odparła:	–	W	takim	razie	smacznego.	 I	proszę	pamiętać,	 że	po	śniadaniu	pora	na	kolejne	spotkania		
z	książętami.
–	Dobrze,	będę	pamiętać	–	odpowiedziała	Weronika.	Gdy	upewniła	się,	że	Marii	 już	nie	ma,	ponownie	przykucnęła	przy	roślinie.	Tym	
razem	pewniej	wyciągnęła	swoją	dłoń	w	stronę	pajęczaka.	On	jednak	się	wahał.	Wejść	na	jej	rękę	czy	nie,	albo,	co	gorsza,	ugryźć	ją.	Zde-
cydował	się	wejść	na	dłoń	dziewczyny.	Pająk	powoli	i	ostrożnie	kroczył	w	stronę	królewny.	Gdy	wchodził	na	jej	rękę,	Weronika	odczuwała	
delikatne	łaskotanie	i	obserwowała,	jak	jego	małe	nóżki	poruszają	się	po	jej	dłoni.	Wstała	i	podeszła	do	stolika,	gdzie	wcześniej	odkryła	
swojego	„nowego	lokatora”.
–	Na	pewno	jesteś	głodny,	prawda?	–	zapytała	go,	choć	wiedziała,	że	on	jej	nie	rozumie.	Odkroiła	kawałek	gofra	i	położyła	przed	zwierząt-
kiem.	Pająk	po	chwili	skubnął	kawałek,	który	dała	mu	dziewczyna.
–	Smacznego…	–	przez	chwilę	umilkła.	–	Jakby	cię	tu	nazwać?…	Może	Slapi?	O	tak,	Slapi	ci	pasuje	–	odparła,	po	czym	zaczęła	zjadać	swój	
posiłek.
–	Ciesz	się,	że	nie	jesteś	mną	–	westchnęła	po	chwili.	–	Jak	tylko	zjem,	to	muszę	iść	do	Sali	Głównej	i	siedzieć	na	tych	nudnych	i	okropnych	
spotkaniach.	Wiem,	 że	 to	 głupie,	 ale	myślę,	 że	 się	 zaprzyjaźnimy	–	powiedziała	 i	 pomyślała:	O rany, chyba zwariowałam, rozmawiam  
z pająkiem i jeszcze zwierzam się ze swoich zmartwień!	Spojrzała	na	swojego	nowego	przyjaciela,	po	czym	powiedziała:
–	Posłuchaj	mały,	ja	teraz	pójdę	na	to	głupie	spotkanie,	a	ty	tu	zostań.	Najlepiej	będzie,	jak	się	ukryjesz.	Zaraz	po	mnie	przyjdzie	służąca,		
a	potem	zajmie	się	sprzątaniem,	więc	chyba	nie	chcesz,	żeby	cię	przypadkiem	zabiła	albo	wyrzuciła.
Slapi	zerknął	na	nią	ze	zrozumieniem	i	powagą,	po	czym	ukrył	się	znowu	w	bukiecie	w	wazonie.	Weronika	poszła	się	ubrać,	a	potem	skie-
rowała	się	do	Sali	Głównej.	Tam	jak	zwykle	zastała	swoich	rodziców	oraz	dziesięciu	kandydatów	na	męża.
–	Witaj,	córko	–	powiedział	donośnym	tonem	ojciec	Weroniki.
–	Dzień	dobry,	tato,	dzień	dobry,	mamo	–	odparła	grzecznie	córka.
–	Usiądź,	skarbie	–	rzekła	z	promiennym	uśmiechem	i	ciepłem	w	głosie	matka.
Spotkanie	ku	zaskoczeniu	księżniczki	przebiegło	dość	szybko,	choć	dziewczyna	myślała,	że	potrwa	o	wiele	dłużej.	Gdy	Weronika	chciała	
już	opuścić	salę,	tata	ją	zatrzymał.
–	Kochanie?	Czy	wybrałaś	sobie	już	jakiegoś	kandydata?
–	Nie,	tato	–	odparła	znudzonym	tonem,	po	czym	poszła	do	swojego	pokoju,	gdzie	na	balkonie	czekał	obiad.	Jak	tylko	usiadła	przy	stoliku,	
momentalnie	z	wazonu	wyłonił	się	Slapi.
–	Och,	Slapi.	Nie	rozumiem	tego,	dlaczego	moi	rodzice	zmuszają	mnie	do	wyjścia	za	mąż.	Wiem,	że	kiedyś	muszę	zostać	mężatką,	ale	bez	
przesady.	DO	WSZYSTKIEGO	MNIE	ZMUSZAJĄ!	Sama	chciałabym	się	zakochać,	z	własnej	woli!	Czy	to	tak	trudno	zrozumieć?	–	dziewczyna	
posmutniała	i	westchnęła,	po	czym	podała	kawałek	kotlecika	pająkowi.	Dni	mijały.	Weronika	i	pająk	bardzo	się	zaprzyjaźnili.	Każdego	
wieczora,	gdy	księżniczka	już	smacznie	spała,	jej	mały	przyjaciel	zamieniał	się	w	wysokiego,	szczupłego	chłopca,	który	pilnował	spokoju	
i	opiekował	się	nią	aż	do	świtu.
Pewnej	nocy,	kiedy	siedział	przy	łóżku	księżniczki,	usłyszał	jakieś	energiczne	kroki.	Szybko	się	schował	i	nasłuchiwał.	Wtedy	wyraźnie	
usłyszał	dziewczęcy	głos:
–	Nie	będę	jej	budzić,	pewnie	śpi!	„Przyszła	królowa!”	ALE	BZDURA!	JUŻ	NIEDŁUGO!
To	nie	mógł	być	nikt	inny,	jak	młodsza	siostra	Weroniki,	Amelia.	Chłopak	zrozumiał	w	mig,	że	coś	się	kroi	i	Weronika	jest	w	niebezpieczeń-
stwie.	Natychmiast	przybrał	postać	pająka.	Tej	nocy	Slapi	postanowił	śledzić	Amelię.	Tuż	przed	drzwiami	usłyszał	jeszcze	słowa:
–	I	ona	myśli,	że	zostanie	królową?!	Dobry	żart!	Zresztą,	nie	zostanie	nią…	wkrótce	się	to	wszystko	skończy	–	rzekła	nikczemnym	głosem,	
kierując	się	do	wyjścia	z	zamku.
Pająk	podążył	za	nią.	Ciekawe dokąd idzie?	–	pomyślał.
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Weszła	do	mrocznego	lasu,	po	chwili	zatrzymała	się	i	powiedziała	coś	szeptem.	Nagle	zza	drzew	wyłoniła	się	mroczna	chata,	zapewne	
należąca	do	jakiejś	wiedźmy.	Slapi	ostrożnie	wspiął	się	na	parapet	i	nadsłuchiwał.
–	Mam	rozumieć,	że	chcesz	truciznę?	–	zapytała	ochrypłym	głosem	wiedźma.
–	Tak,	oczywiście,	natychmiast!	Czego	żądasz	w	zamian?	–	zapytała	zła	siostra.
–	Opłaty	ma	się	rozumieć,	drogie	dziecko	–	powiedziała	ze	złowieszczym	uśmiechem	starucha.	Slapi	nie	tracił	czasu.	Szybko	udał	się	do	
zamku,	by	ostrzec	księżniczkę.	Kierował	się	w	stronę	jej	pokoju.	Dziewczyna	spokojnie	jadła	śniadanie.	Pająk	szybko	wspiął	się	na	stolik.
–	Tutaj,	jesteś	przyjacielu.	Wszędzie	cię	szukałam	–	odpowiedziała	nieco	zmartwiona	królewna,	dając	mu	ciasteczko.
–	Tak	wiem,	że	się	niepokoiłaś	–	odparł	pająk.
–	SLAPI!!!	CZY	TY	UMIESZ	MÓWIĆ?	–	krzyknęła	zdziwiona	Weronika.
–	Od	początku	umiałem.	Zresztą	nieważne.	Muszę	cię	ostrzec	–	powiedział	nerwowo.
–	Przed	czym	niby?	–	zapytała.
–	Przed	twoją	młodszą	siostrą.	Przypadkiem	poznałem	jej	plan,	więc	śledziłem	ją,	gdy	skradała	się	w	nocy	do	zakazanego	lasu.	ONA	CHCE	
CIĘ	OTRUĆ!	–	powiedział	Slapi,	wymachując	swoimi	odnóżkami	na	lewo	i	prawo.
Księżniczka	zamarła.	Wstała	i	zaczęła	nerwowo	chodzić	po	pokoju.
–	To	niemożliwe…	Amelia	nigdy	by	mi	tego	nie	zrobiła?!	–	mówiła	niespokojnie.
Dziewczyna	była	zdezorientowana.	Nie	wiedziała,	czy	wierzyć	swojemu	przyjacielowi.	Pająk	wpełznął	na	jej	ramię	i	razem	udali	się	do	Sali	
Głównej.	Byli	tam	kolejni	kandydaci,	rodzice	oraz	nikczemna,	zazdrosna	i	okropna	młodsza	siostra.	Król	powitał	swoją	starszą	córkę,	po	
czym	zwrócił	się	do	młodszej,	by	przyniosła	jej	ciastka,	które	dostała	od	„tajemniczego	wielbiciela”.	Slapi	natychmiast	szepnął	Weronice	
do	ucha:	–	Uważaj,	bo	to	może	być	trucizna.
Dziewczyna	po	chwili	ujrzała	swoją	„kochaną”	młodszą	siostrę	niosącą	w	dłoni	prezent.	Zaniepokoił	ją	jej	szelmowski	uśmiech	i	złowróż-
bny	ton.
–	Za	twoją	przyszłość,	siostro	–	powiedziała	Amelia	i	rzuciła	w	nią	trującym	ciastkiem.	Świadkowie	zamarli.	Weronika	nie	poczuła	bólu	ani	
pieczenia.	Przerażona	szybko	zerknęła	na	swoje	ramię,	gdzie	powinien	znajdować	się	pająk.	No	właśnie.	Powinien.	Slapi	leżał	na	podłodze,	
ledwo	żyjąc.
–	SLAPI!	–	krzyknęła	rozpaczliwym	głosem	Weronika.	Pochyliła	się	nad	nim.	–	Proszę,	nie…	–	dziewczyna	wzięła	go	do	ręki	i	mocno	przy-
cisnęła	do	swojej	klatki	piersiowej.	Łzy	zaczęły	spływać	po	jej	policzkach.	Błagam, nie…	–	myślała.	Pokochała	tego	małego	pajączka.	A	teraz	
poświęcił	się	w	jej	obronie…	Pochyliła	głowę	i	spojrzała	w	dół.	Amelia	zaś	była	w	szoku.	Przecież	wiedźma	zapewniała,	że	kiedy	rzuci	
ciastkiem	w	siostrę,	ta	zginie	na	miejscu.	Poczuła,	że	zaraz	wszystko	wyjdzie	na	jaw,	więc	uciekła	do	swojego	pokoju.
–	Slapi?	Mój	jedyny...	najlepszy	przyjacielu…	–	wzdychała	załzawiona	Weronika.	–	Nie	zostawiaj	mnie!
–	Może	nie	Slapi!	Jestem	Michał	i	żyję	–	usłyszała	jakiś	głos	za	sobą.
–	Slapi?!...	–	powoli	wstała	i	obróciła	się.	Zobaczyła	wysokiego,	szczupłego	bruneta,	z	rudym	pasemkiem	nad	zielonymi	oczami	i	z	promien-
nym	uśmiechem	na	twarzy.
–	Czy	to	naprawdę	ty?	–	zapytała,	po	czym	chłopak	kiwnął	twierdząco.	Bez	wahania	mocno	się	do	niego	przytuliła.
–	Mam	na	imię	Michał,	Weroniko.	Jestem	księciem,	jak	wszyscy	twoi	kandydaci.	Zostałem	zamieniony	w	pająka,	ponieważ	miałem	znaleźć	
żonę,	a	nie	potrafiłem.	Moja	mama,	która	kocha	się	w	magii,	zmieniła	mnie	w	pajęczaka.	Powiedziała,	że	dopóki	ktoś	mnie	nie	pokocha,	nie	
zmienię	się	w	człowieka.	W	dodatku	zetknięcie	z	czymś	zaczarowanym	przyspieszyło	moją	przemianę.	I...	Oto	jestem!	–	Po	tych	słowach	
zwrócił	się	do	rodziców:
–	Chcieliście,	żeby	wasza	córka	wyszła	za	mąż,	prawda?	W	takim	razie	–	uklęknął	przed	księżniczką	i	rzekł:	–	Weroniko,	czy	wyjdziesz	za	
mnie?
–	Oczywiście,	Michale!	–	odpowiedziała	bez	chwili	zastanowienia.
Chłopak	uradowany	namiętnie	pocałował	narzeczoną.	Księżniczka	Weronika	 znana	 ze	 swego	dobrego	 serca	wybaczyła	młodszej	 sio-
strze.	 Amelia	 zaś	 szybko	 zrozumiała,	 że	 zazdrość,	 to	 najgorszy	 doradca	 i	 nie	 można	 budować	 szczęścia	 na	 cudzym	 nieszczęściu.		
W	zamku	wyprawiono	huczne	wesele,	młodzi	żyli	długo	i	szczęśliwie,	a	pająki	w	zaciszu	domowym	wiły	sobie	piękne	sieci.

• • •
Tomasz	Koźlik	•	II	miejsce	kl.	VII-VIII
Żabnica

• Bajka o Iskierce •
Był	sobie	ogień.	Ten	sam,	który	dzisiaj	płonie	pod	gołym	niebem,	aby	dawać	ciepło	i	rozjaśniać	mroki	nocy.
W	ogniu	tym	żyły	wspólnie	niezliczone	siostry-Iskry	wraz	ze	swymi	braćmi-Płomieniami,	podsycanymi	siłą	swego	ojca-Żaru.	Płomienie	
podskakiwały	radośnie	we	wszystkie	strony,	a	 Iskry	tańczyły	wokół	nich.	–	Tylko	 jedna	z	nich	–	mała	Iskierka	–	co	chwilę	spoglądała		
w	rozgwieżdżone	niebo,	patrzyła	na	majestatyczne	góry,	sięgające	hen	wysoko,	przyglądała	się	rosnącym	wokoło	drzewom,	które	także	
wznosiły	się	ku	niebu.
Wtedy	to	zamarzyła	o	poznaniu	świata,	który,	tego	była	pewna,	nie	ograniczał	się	jedynie	do	kamiennego	kręgu,	gdzie	płonął	ciepłodajny	
ogień.
O	swoich	przemyśleniach	opowiedziała	swoim	siostrom,	a	one,	zadziwione,	rzekły:
–	Nie	odchodź,	zostań	z	nami!	Czyż	zabawa	z	braćmi	jest	nudniejsza	od	świata,	którego	ty	w	ogóle	nie	znasz?	Może	wymyśliłaś	go	sobie?
Przekonana,	została…	Ale	chęć	posiadania	wiedzy	o	NIEZNANYM	była	coraz	silniejsza,	krzyczała	w	jej	maleńkiej	duszy	coraz	głośniej.	
Dlatego	też	podzieliła	się	swym	marzeniem	z	braćmi-Płomieniami.
–	Co	za	bzdury!	–	obruszyli	się	tamci.	–	Nie	doświadczysz	tam	cudownego	ciepła,	do	którego	jesteś	przyzwyczajona.	Czy	nasze	ciepło	nie	
jest	wystarczające,	skoro	chcesz	iść	w	stronę	NIEZNANEGO?	Nie	wiesz,	co	cię	tam	czeka	–	mówili	chórem.	–	A	jeśli	śmierć?
Myśl	o	śmierci	przeraziła	Iskierkę,	ale	marzenie	wciąż	w	niej	trwało	i	chciała	je	zrealizować…
Wreszcie	nadarzyła	się	okazja…	Bracia-Płomienie	przeciągali	się	leniwie,	siostry-Iskry	przeskakiwały	z	miejsca	na	miejsce	nieświadome,	
że	pragnienie	małej	Iskierki	wybuchło	nagle	ze	zdwojoną	siłą.
–	Teraz	albo	nigdy	–	powiedziała	cichutko	i	wzniosła	się…	wysoko,	wysoko…	w	stronę	błyszczących	w	oddali	gwiazd,	przywołujących	ją	
bezgłośnie.
Opuściła	miejsce,	gdzie	jeszcze	mogły	ją	dosięgnąć	języki	troskliwych	braci-Płomieni.	Leciała	w	górę,	bez	ustanku,	aż	brakowało	jej	tchu.	
A	im	wyżej	się	unosiła,	widziała	coraz	więcej:	zazielenione	łąki,	zabudowania	wielkich	miast,	rzeki,	jeziora,	morza,	chmury.
Nawet	zdziwiony	Księżyc	wyłonił	się	zza	horyzontu,	dając	blade,	niezwykłe	światło.
Gdy	to	wszystko	oglądała,	z	każdą	chwilą	słabła	i	czuła	ulatujące	z	niej	życie.
Jednakże	była	bardzo	szczęśliwa,	bo	zobaczyła	o	wiele	więcej,	niż	spodziewała	się	ujrzeć.
Uśmiechnęła	się	szczerze,	bo	spełniło	się	jej	marzenie,	po	czym	spojrzała	w	dół,	w	stronę	ognia	i	cichym	głosikiem	powiedziała:
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–	Kochany	Ojcze,	najmilsi	bracia	i	najmilsze	siostry...	spełniłam	swoje	największe	marzenie...	Musicie	to	zobaczyć...	jakie	to	wszystko	jest	
piękneeeee...
Wtedy	ogień	wypalił	się	w	niej	i	mała	Iskierka	zgasła	na	zawsze.	Księżyc,	który	słyszał	i	widział	ją	po	raz	pierwszy	i	ostatni,	zapłakał	gorz-
ko	z	powodu	losu,	jaki	spotkał	maleńką	Iskierkę,	choć	ta	wiedziała,	jakie	jest	jej	przeznaczenie,	jeśli	opuści	życiodajny	ogień.
W	dowód	uznania	dla	Iskierki,	Księżyc	rzuca	czasami	gwiazdami,	za	którymi	ciągną	się	długie	warkocze.	Ludzie	na	ziemi	widzą	je	na	chwi-
lę,	a	te	potem	znikają	tak	szybko,	jak	się	pojawiły.	Te	spadające	gwiazdy	mają	krótki	żywot,	by	upamiętnić	odwagę	małej	Iskierki,	której	
przykład	pozwala	wierzyć,	że	marzenia	się	spełniają…

• • •
Emilia	Żesławska	•	III	miejsce	kl.	VII-VIII
Zebrzydowice

• Prawdziwa przyjaźń •
Dawno,	dawno	temu	za	górami,	za	lasami	nieopodal	krętego,	szemrzącego	strumyka	mieszkali	ludzie	pewnego	niezwykłego	plemienia.	
Żyli	oni	w	zgodzie	z	naturą	oraz	nie	bali	się	niebezpieczeństw	czyhających	w	tamtejszych	lasach.	Byli	zaradni,	pracowici	i	bardzo	życz-
liwi.	Żywili	się	tym,	co	upolowali	oraz	złowili	w		jeziorze.	Nie	gardzili	owocami	czy	grzybami,	których	było	tam	pod	dostatkiem.	Wodę	
natomiast	czerpali	z	owego	strumyczka.	Podczas	gdy	mężczyźni,	nawet	ci	najmłodsi,	dbali	o	pożywienie,	kobiety	zajmowały	się	szyciem,	
sprzątaniem		oraz	praniem	ubrań.	Każdego	dnia,	gdy	zapadał	zmrok,	wszyscy	gromadzili	się	przy	ognisku,	gdzie	zjadali	ciepły	posiłek,	
tańczyli,	rozmawiali	i	modlili	się	wspólnie.	Składali	cześć	swoim	bogom.
W	jasnych	płomykach	ogniska	można	było	zobaczyć	wszystkie	twarze.	
W	najjaśniejszym	zakątku	ogniska	siedziały	dwie	najdroższe	sobie	przyjaciółki.	Były	one	jak	bratnie	dusze.	Jedna	z	nich	o	imieniu	Tamaya	
była	mądrą,	piękną	i	zaradną	córką	wodza.	Jej	włosy	były	krótkie	i	czarne,	cera	opalona	na	brąz,	a	oczy	jaśniały.	Przyjaciółka	była	od	niej	
nieco	wyższa.	Miała	również	opaloną	cerę	oraz	długie	do	pasa	włosy.	Na	jej	szczupłej	twarzy	wzdłuż	policzka	odznaczała	się	długa	blizna.	
Pavati	była	szaloną	i	zawsze	uśmiechniętą	dziewczyną.	Traktowały	się	jak	siostry,	lecz	nie	miały	pojęcia	o	tym,	że	ich	przyjaźń	zostanie	
niebawem	wystawiona	na	próbę.
Poranne	słońce	powoli	wyłaniało	się	spomiędzy	wysokich	drzew,	a	rosa	spoczywająca	dotychczas	na	leśnych	roślinach	już	znikała.	Wte-
dy	cała	wioska	budziła	się	do	życia	i	każdy	zajmował	się	swoimi	obowiązkami	i	tak	dzień	w	dzień.	Szesnastoletnia	Tamaya,	leżąc	jesz-
cze	w	łóżku	i	rozmyślając	nad	czymś	gorączkowo,	poczuła	na	swej	twarzy	coś	miłego.	Był	to	promyk	wczesnego	słońca,	wyłaniający	się		
z	uchylonego	wejścia	do	wigwamu.	Wstała	szybko	i	uświadomiła	sobie,	że	musi	się	zbierać	i	pójść	razem	z	Pavati	na	różne	zajęcia.	Wciąg-
nęła	szybko	na	siebie	swoją	ulubioną	brązową	sukienkę	i	wzięła	na	ramię	torbę.	Wyszła	z	wigwamu	i	udała	się	w	kierunku	domu	Pavati.	
Tamaya	jak	zwykle	musiała	jeszcze	chwilę	poczekać	na	przyjaciółkę,	która	zawsze	była	rozkojarzona	i	spóźnialska.
Codziennie	po	wszystkich		zajęciach	chodziły	razem	nad	leśny	strumyk,	gdzie	dużo	rozmawiały		i	żartowały.	Prowadziła	tam	droga	pełna	
wysokich	drzew,	które	tworzyły	jakby	tunel.	Idąc	wydeptaną	ścieżką,	Tamaya	zauważyła	w	oddali	postać,	która	schylała	się	i	zrywała	coś	
nad	brzegiem	rzeki.
–	Pavati,	spójrz.	Tam	ktoś	stoi	–	powiedziała	szeptem.
–	Bardzo	dziwne.	To	przecież	nie	jest	nikt	z	naszego	plemienia.	Jest	inaczej	ubrany	–	zauważyła	Pavati.
Po	pewnej	chwili	osoba	ta	chyba	je	zobaczyła,	więc	poszła	szybkim	krokiem	w	przeciwnym	kierunku.	Nagle	Pavati	ruszyła	w	pogoń	za	
nieznajomą	kobietą	i	zawołała	z	oddali:
–	Tamaya!	Chodź	ze	mną!
Dziewczyna	chciała	zaprotestować,	 lecz	nie	miała	wyboru,	gdyż	Pavati	była	 już	daleko.	Postanowiła	nie	zostawiać	swojej	przyjaciółki	
samej,	więc	pobiegła	za	nią.
Powoli	zapadał	zmrok.	Dziewczyny,	śledząc	nieznajomą,	kompletnie	straciły	poczucie	czasu.	Nagle	skręciła	ona	w	prawo,	w	głąb	ciemnej	
jaskini.	Tamaya	i	Pavati	wymieniły	między	sobą	przerażone	spojrzenia	i	ruszyły	dalej.	Wewnątrz	nie	było	przyjemnie,	gdyż	utrzymywała	
się	tam	ciągła	wilgoć.	Dziewczyny	podążały	w	kierunku	delikatnego	światła,	wydobywającego	się	z	oddali.	Na	ścianach	groty	było	pełno	
suszących	się	ziół,	a	na	drewnianych	półeczkach	leżały	słoiki	z	jakimiś	substancjami.	Mieszkał	tam	ktoś	o	bardzo	długich,	pofalowanych	
i	czarnych	włosach	przeplatanych	siwymi	pasemkami.	Tamaya	widziała,	jak	osoba	ta	dokładnie	coś	mieli,	a	potem	zalewa	wrzącą	wodą.	
Później	nalała	napar	do	trzech	małych	kubeczków	i	nagle	odparła	chrapliwym	głosem:
–	Macie	może	ochotę	na	ziołową	herbatkę?	–	spytała	pełna	dumy.
Pavati	i	Tamaya	przełknęły	ślinę	i	niepewnie	wyłoniły	się	z	ciemności.	Usiadły	przy	ognisku	i	spytały	równocześnie:
–	Kim	pani	jest?
–	Nazywam	się	Awentia	i	zajmuję	się	zielarstwem	od	lat.
Wręczyła	im	dwa	kubeczki	z	herbatą	i	życzyła	smacznego.	Pavati	chciała	już	zrobić	pierwszy	łyk,	gdy	poczuła	mocną,	znaną	jej	woń.	Gwał-
townie	wylała	zawartość	kubka	na	ziemię	i	chciała	niezwłocznie	ostrzec	Tamayę,	lecz	było	za	późno.	Tamaya	leżała	otruta.
–	Tego	się	nie	spodziewałam.	Niestety,	nie	wszystko	poszło	po	mojej	myśli	–	wyznała	Awentia	chłodnym	tonem.
Odchrząknęła	głośno	i	zaczęła	swoją	opowieść:	
Bardzo	dawno	temu,	gdy	była	w	ich	wieku,	 łączyła	 ją	przyjaźń	z	pewnym	chłopakiem.	Był	to	mądry,	poważny	młodzieniec	z	wielkimi	
ambicjami	jak	Tamaya.	Podobno	„niedaleko	pada	jabłko	od	jabłoni”.	W	tym	przypadku	również.	Był	to	ojciec	Tamayi.	Wtedy	jego	siostra	
często	chorowała,	a	pewnego	razu	była	bardzo	bliska	śmierci.	Tylko	Awentia	znajdowała	się	w	pobliżu,	więc	stwierdziła,	że	sama	może	jej	
pomóc.	Niestety,	pomyliła	zioła	i	w	ten	sposób	nieumyślnie	zabiła	ukochaną	siostrzyczkę	przyszłego	wodza.
–	Po	tym	wszystkim	wygnano	mnie.	Nikt	mi	nie	wierzył.	Nawet	twój	ojciec	–	powiedziała,	ściskając	pięści.	–	Więc	teraz	pragnę	zemsty.	Co-
dziennie	was	obserwowałam	nad	strumykiem	i	zaplanowałam	to	wszystko.	Umrzesz	wraz	z	zachodem	słońca,	a	uratować	może	cię	tylko	
prawdziwa	przyjaźń.	Wątpię	w	to,	gdyż	taka	nie	istnieje.
Pavati	pomogła	Tamayi	wstać	i	poszły	jak	najszybciej	w	kierunku	wioski.	Było	już	całkowicie	ciemno,	a	wszyscy	mieszkańcy	bardzo	się	
zamartwiali,	gdyż	długo	ich	nie	było.	Gdy	wódz	zobaczył	Tamayę	w	tym	krytycznym	stanie,	zaniósł	ją	szybko	do	wioskowej	uzdrowicielki.	
Stwierdziła,	że	można	ją	uleczyć	w	jeden	jedyny	sposób.	Trzeba	by	było	znaleźć	bardzo	rzadki	i	trudno	dostępny	kwiat	o	nazwie	tiponia.	
Zakwitał	on	tylko	jeden	raz	w	roku.	Jego	kielich	jest	złocisty	i	ogromny	z	szerokimi	płatkami.	Ale	niestety,	był	jeden	problem.	Tylko	zielarka	
mogła	go	odnaleźć.	Wioskowa	uzdrowicielka	była	na	tak	długą	podróż	za	stara.	Pavati,	przysłuchując	się	tej	rozmowie,	niespodziewanie	
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odezwała	się:
–	To	ja	muszę	wyruszyć	w	tę	podróż.	Tamaya	beze	mnie	umrze.	To	muszę	być	ja!	–	powiedziała	tonem	nieznoszącym	sprzeciwu.
Wytłumaczyła	wszystkim,	jak	Tamaya	została	otruta	i	że	może	ją	uratować	tylko	prawdziwa	przyjaźń.
–	W	takim	razie	ratuj	moją	córkę,	a	twoją	przyjaciółkę	–	odrzekł	wódz	wyraźnie	zaniepokojony.
Pavati	więc	spakowała	najpotrzebniejsze	rzeczy	i	pożegnała	się	z	rodziną	na	wszelki	wypadek.
Było	już	południe,	a	dziewczyna	ciągle	maszerowała	pod	górę.	Roślina,	której	szukała,	była	rzadkim	okazem.	Można	ją	było	znaleźć	je-
dynie	w	miejscu	górskim,	podmokłym,	zacienionym	oraz	wietrznym.	Pavati,	rozmyślając	nad	tym	wszystkim,	wyciągnęła	ze	swojej	torby	
kubeczek,	by	nalać	do	niego	wody	z	pobliskiego	strumyka.	Była	bardzo	spragniona,	więc	nie	myślała	o	niczym	innym.	Gdy	już	zaspokoiła	
swoje	pragnienie,	naczynie	wyślizgnęło	się	z	jej	mokrych	rąk	i	sturlało	w	dół	zbocza.	Pobiegła	tam	szybko	nie	tylko	po	kubek,	ale	również	
dlatego,	gdyż	ujrzała	niskie	drzewko.	Gdy	była	już	na	miejscu,	zauważyła	zgubę	oraz	piękną	tiponię.	Niemalże	popłakała	się	ze	szczęścia	
i	ostrożnie	włożyła	kwiat	do	torby.	Słońce	już	prawie	zachodziło,	a	ona	szybko	przebiegła	przez	wioskę.	Wtargnęła	do	wigwamu,	gdzie	
spoczywała	Tamaya.	Wspólnie	z	uzdrowicielką	przygotowały	napar	i	podały	go	chorej.
–	Słońce	już	zaszło!	–	odezwał	się	ktoś	z	podwórza.
Wszyscy	odetchnęli	z	ulgą,	gdy	na	ustach	dziewczyny	pojawił	się	szeroki,	szczery	uśmiech.
Ludzie	w	wiosce	wiedli	spokojne	życie,	a	ślad	po	Awentii	zaginął.	Za	to	przyjaźń	Tamayi	i	Pavati	coraz	bardziej	dojrzewała	i	przetrwała	
najtrudniejszą	próbę.	Niełatwe	chwile	w	życiu	wzmacniają	i	zbliżają	nas	do	siebie.	Przyjaźń	to	największy	skarb,	a	prawdziwy	przyjaciel	
zawsze	nas	wesprze,	gdy	tego	potrzebujemy.

• • •
Roksana	Dandyk	•	wyróżnienie,	kl.	VII-VIII
Zebrzydowice

• Jak Cień sprowadził zgubę •
Bardzo	 dawno	 temu	 za	 skalistymi	 górami,	 za	 stumilową	 polaną	 i	 siedmioma	 rwącymi	 rzekami	 rozciągała	 się	wyspa	 otoczona	 śnież-
nobiałymi	 chmurami.	Płynęły	przez	nią	krystaliczne	 strumyczki	 z	orzeźwiającą	wodą.	Rosły	 tam	wielkie	drzewa	z	 żółtymi	konarami,		
a	w	koronie	zamiast	liści	siedziały	wielobarwne	motyle.	Trawa	była	jaskrawozielona	i	miała	magiczną	moc.	Każdy,	kto	jej	skosztował,	na	
języku	przez	długi	czas	odczuwał	delikatną	słodycz,	a	w	niedługim	czasie	znikały	u	niego	wszystkie	rany	i	zmartwienia.	W	całej	krainie	
co	jakiś	czas	rosły	ogromne,	pudroworóżowe	kwiaty,	na	których	zmęczone	podróżą	rozmaite	latające	stworzenia	siadały,	aby	napić	się	
nektaru,	który	odnawiał	siłę.
Krajobraz	 wyspy	 urozmaicały	 niewielkie	 wzgórza	 z	 wodospadami,	 za	 którymi	 znajdowały	 sie	 jaskinie	 pokryte	 miękkim	meszkiem,		
a	 z	 sufitu	wyrastały	 cienkie	 jak	 nitki	 liany	 z	 jasnofioletowymi	 kwiatami,	 które	 stanowiły	 główne	pożywienie	 dla	 stworzeń	 tam	 żyją-
cych.	Były	to	istoty	o	lekko	umięśnionym	ciele	w	kolorach	białym,	brązowym,	różowym	lub	niebieskim.	Zdarzały	się	też	w	kropki,	paski,		
a	także	kolorowe	łatki!	Nazwano	je	jednorożcami,	ponieważ	zawsze	chodziły	dumnie	z	głową	uniesioną	ku	górze.	Z	daleka	widoczny	był	
długi,	świecący	róg	widniejący	pośrodku,	za	którym	rozciągała	się	tęczowa	grzywa.	Posiadały	również	piękny,	lśniący	ogon,	który	opadał	
im	aż	do	ziemi.	Poruszały	się	na	swoich	silnych	nogach	zakończonych	twardymi	jak	skała	kopytami.	Dzięki	ogromnym	skrzydłom	mo-
gły	przemieszczać	się	w	powietrzu.	Potrafiły	naśladować	rozmaite	odgłosy.	Posługiwały	się	swoim	własnym	językiem.	Jednorożce	żyły	
szczęśliwie...	jednak	tylko	do	czasu.
Kiedy	Matka	Natura	tworzyła	te	wspaniałe	istoty,	wraz	z	rogiem	dała	im	umiejętność	obdarzania	innych	szczęściem.	Jednorożce	dzięki	
swojemu	atrybutowi	mogły	także	leczyć	rany	i	choroby.	Nie	dotyczyło	to	jednak	ich	samych.
Pewnego	razu	w	stadzie	urodził	się	kruczoczarny	 jednorożec.	Miał	czarną	grzywę,	czarny	ogon,	czarne,	przenikliwe	oczy.	Nawet	 jego	
róg	był	ciemnoszary,	co	dodawało	mu	grozy.	Okazało	się,	że	za	pomocą	niego	może	sprowadzać	tylko	nieszczęście,	przeraźliwe	choroby,		
a	nawet	śmierć.	Nazywał	się	Cień.	Pod	groźbą	zrzucenia	cierpienia	na	jednorożce	zażądał,	aby	mianowano	go	przywódcą	stada.	Były	one	
tak	wystraszone,	że	ustąpiły,	a	mroczne	stworzenie	od	razu	uzyskało	najwyższą	pozycję.	Mimo	tego,	że	Cień	rzadko	wylatywał	ze	swojej	
jaskini,	dostawał	wszystko,	co	zechciał.
Pewnego	razu	wybrał	sie	w	dalszą	podróż.	Był	ciekaw,	co	znajduje	się	na	ziemi.	Przelatując	nad	jedną	z	ludzkich	osad,	postanowił	od-
począć	w	 koronie	 drzew	w	 pobliskim	 lesie.	 Kiedy	 nadeszła	 ciemność,	wioska	 rozświetliła	 się	 	 do	 tego	 stopnia,	 że	 Cień	 zdołał	 zoba-
czyć,	jak	jeden	z	ludzi	wychodzi	z	niewielkiej	wieży	i	rozdaje	pozostałym	coś	świecącego.	Były	to	złote	dukaty,	które	mieszkańcy	wio-
ski	otrzymywali	w	zamian	za	przyniesienie	roślin	z	upraw,	drewna	lub	innych	bogactw	natury.	Zrobiło	to	na	nim	piorunujące	wrażenie		
i	wzmogło	żądzę	posiadania.
Kiedy	Cień	wrócił	i	schował	się	do	swojej	jaskini,	przez	kolejne	dwa	księżyce	rozmyślał	tylko	o	blasku	złotych	dukatów	i	szczęściu	osad-
ników,	które	dawały	im	te	świecące	monety.	Wiedział	tylko	jedno...,	że	MUSI	JE	MIEĆ!	Nazajutrz	zwołał	całe	stado	i	pod	groźbą	zrzucenia	
na	nie	cierpienia,	wyznał,	że	pragnie	złotych	dukatów	z	osady.	Jednorożce	przeraziły	się!	Jeszcze	tego	wieczora	spotkały	się	przy	dużym	
drzewie,	które	jako	jedyne	otoczone	było	setkami	malutkich	świetlików.	Postanowiły	wybrać	dwójkę,	która	odważy	się	zlecieć	na	ziemię		
i	odebrać	to,	czego	tak	pragnął	ich	groźny	władca.
Traf	padł	na	białego	jak	śnieg,	najszybszego	i	najsilniejszego	z	zebranych	–	Rensa	oraz		na	Kofka	–	najmądrzejszego	jednorożca	w	kolorze	
toffi,	który	wykazywał	się	naprawdę	wielkim	sprytem.	Wybrańcy	udali	się	do	mrocznego	władcy,	aby	uzyskać	informacje	dotyczące	wio-
ski.
Następnego	poranka	tuż	o	wschodzie	słońca	Rens	i	Kofek	udali	się	w	podróż	do	wioski.	Kiedy	znaleźli	się	tuż	nad	nią,	po	pierwszym	rzu-
cie	oka	wiedzieli,	że	to	ta.	Była	dokładnie	taka,	jak	opisywał	ją	Cień.	Zobaczyli	niewielkie	jasne,	drewniane	domki	otoczone	dorodnymi	
słonecznikami	oraz	główny	cel	–	kamienną	wieżę	z	kilkoma	oknami,	w	której	ukryte	były	złote	dukaty.	Jednorożce	wiedziały,	że	muszą	
czekać	do	wieczora.	
Kiedy	 słońce	 zaszło	 za	 zielony	 pagórek,	 wioska	 cudownie	 rozświetliła	 się.	 Jak	 co	 wieczór	 król	 ubrany	 w	 długi	 czerwony	 płaszcz		
z	białym	futerkiem	przystąpił	do	nagradzania	ludzi	za	ich	pracę	i	przyniesione	dary.	Rens	i	Kofek	mieli	niewiele	czasu.	Musieli	szybko	dzia-
łać.	Kiedy	żelazne	drzwi	otworzyły	się,	jednorożce	wtargnęły	do	wieży,	po	czym	zabrały	pięćdziesiąt	szmacianych	sakiewek	wypełnionych	
złotymi	dukatami	i	z	prędkością	światła	wyleciały	przez	jedno	z	wybitych	okien.	Ludzie	byli	tak	zaszokowani,	że	nie	zdążyli	zareagować.	
Nawet	dzielna	armia	króla	nie	zdołała	podjąć	obrony.	Pomimo	paru	oddanych	strzałów	z	łuków	stworzeń	nie	udało	się	zatrzymać.	Znik-
nęły	w	gęstej	mgle.
Cień	ucieszył	się	na	widok	dukatów.
–	Mam	te	piękne	świecidełka	–	wzdychał	i	nic	się	już	dla	niego	nie	liczyło.
W	wiosce	zaś	zapanował	smutek.	Król	wraz	z	ludem	udał	się	do	wielkiego	drzewa	życia,	które	znajdowało	się	w	samym	sercu	pobliskiej	
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puszczy.	Mieszkała	w	nim	Matka	Natura,	sprawująca	władzę	nad	wszystkimi	stworzeniami	i	zjawiskami	świata.	Dobrze	wiedzieli,	iż	mają	
tylko	jedną	szansę,	by	poprosić	ją	o	pomoc.	Kiedy	król	opowiedział	Matce	Naturze,	że	zostali	obrabowani	przez	latające	stwory,	ta	od	razu	
wiedziała,	o	kogo	chodzi.	Uznała,	że	zachowały	się	okropnie	i	spotka	ich	za	to	sroga	kara.
Po	powrocie	do	wioski	król	i	jego	poddani	nie	mogli	uwierzyć	własnym	oczom.	Niewielkie	wodospady	leżące	tuż	za	ich	osadą	wyparowały,	
a	wraz	z	nimi	wyspa	jednorożców.	Teren	przeznaczony	został	pod	uprawę	roli.	Ludziom	zaczęły	pomagać	odmienione	nieco	jednorożce,	
bowiem	pozbawione	skrzydeł,		nadzwyczajnych	kolorów	i	największego	skarbu	–	magicznego	rogu.	Od	tego	momentu	jako	konie	zostały	
skazane	na	wieczną	pracę	u	boku	człowieka.	Cień,	który	nie	umiał	pogodzić	się	ze	stratą	całego	dobytku,	uciekł	w	głąb	puszczy.	Morał	jest	
krótki	i	wszystkim	znany:	kto	pragnie	ponad	miarę,	ponosi	srogą	karę.

• • •
Hanna	Matuszyńska		•	wyróżnienie	kl.	VII-VIII
Zebrzydowice

•Magiczna sadzawka •
Dawno,	dawno	temu,	za	górami,	za	lasami,	na	ogromnej	łące,	w	niewielkiej	sadzawce	żyła	żabka	Lila	wraz	ze	swoją	rodziną.	Lila	była	ma-
leńkim	i	sympatycznym	zwierzątkiem.	Jej	grzbiet	był	różowy	niczym	wata	cukrowa,	a	w	jego	połowie	ciągnął	się	fioletowy	pasek.	Oprócz	
niego	na	plecach	miała	jeszcze	niebieskie,	małe	serduszka.	Żabka	była	miła	i	pomocna,	między	innymi	dlatego,	że	przyjaźniła	się	z	bocia-
nem	Luckiem,	którego	inne	żaby	nie	akceptowały,	ale	jej	to	w	niczym	nie	przeszkadzało.
Pewnego	słonecznego	dnia,	kiedy	Lila	z	bocianem	skocznym	krokiem	poszli	odwiedzić	ważki,	do	jej	rodzinnej	sadzawki	przypełzła	gro-
madka	ślimaków.	Szukały	one	domu,	ponieważ	ich	jeziorko	zostało	zniszczone	i	nie	miały	gdzie	się	podziać.	Rodzina	Lili	odstąpiła	ślima-
kom	sadzawkę,	ponieważ	wiedziała,	że	trzeba	pomóc	w	potrzebie.	Poza	tym	ostatnimi	czasy	żab	tak	przybyło,	iż	postanowiły	rozejrzeć	
się	za	nowym	lokum.
Pierwszego	dnia	poszukiwań	żaby	spotkały	pana	Węża.	Uznały,	że	może	być	dobrze	zorientowany	w	terenie	i	zapytały:
–	Dzień	dobry.		Szukamy	sadzawki	na	nasz	nowy	dom.	Czy	wiesz	może	o	jakiejś	wolnej	w	pobliżu?
Wtedy	wąż	odpowiedział:
–	Witam.	Owszem,	jest	w	pobliżu	sadzawka,	ale	z	tego	co	wiem,	zamieszkały	już	w	niej	rybki.
–	Dziękujemy.	W	takim	razie	musimy	szukać	dalej	–	odparła	Lila	i	wszyscy	odeszli.
Drugiego	dnia	znowu	szukały	domu.	Wypytywały	o	miejsce	na	swój	nowy	dom	wielu	zwierząt,	ale	nadal	nie	mogły	nic	znaleźć.	Lila	powoli	
zaczynała	się	denerwować.
Dopiero	 trzeciego	 dnia	 Pani	 Jaszczurka	wskazała	 im	 drogę	 do	 niezamieszkałej	 sadzawki.	 Kiedy	 dotarły	 na	miejsce,	 zaparło	 im	 dech	
w	 piersiach	 –	 była	 doskonała,	 a	 przy	 tym	 bardzo	 wygodna	 i	 przytulna.	 Jej	 brzegi	 wysadzane	 były	 	 kamieniami	 w	 kolorach	 tęczy,		
a	wokół	niej	rosły	przepiękne	 fiołki,	 stokrotki,	żonkile	 i	 tulipany.	Z	dwóch	nałożonych	na	siebie	kamieni	wylewała	się	błękitna	woda.	
Po	 powierzchni	 pływały	 śnieżnobiałe	 lilie	 wodne.	 Rodzinie	 żabek	 tak	 się	 tam	 spodobało,	 że	 już	 nie	 chciały	 szukać	 niczego	 innego.	
Choć	wszyscy	się	bardzo	cieszyli,	Lili	było	 jednak	trochę	smutno.	Pamiętała,	że	 jej	przyjaciel	mieszka	 teraz	daleko	od	niej.	Szlochając		
z	tęsknoty	na	porośniętym	mchem	kamieniu,	nie	zauważyła,	że	 jedna	z	 jej	 łez	wpadła	do	jeziorka.	Po	chwili	obok	niej	pojawił	się	Lu-
cek	i		serdecznie	ją	uścisnął.	Zaskoczona	żabka	uradowała	się,	przytulając	się	do	boćka.	Długo	rozmawiali,	a	Lila	opowiedziała	Luckowi		
o	trudach	poszukiwania	nowej	sadzawki	i	o	tym,	jak	niespodziewanie	szybko	się	spotkali.	Bocian	słuchał	z	zainteresowaniem.	Zajęci	roz-
mową	nawet	nie	zauważyli,	kiedy	zrobiło	się	bardzo	późno.	Zapadał	zmierzch.	Wtedy	znienacka	zjawił	się	pan	Jaszczur	Zenek,	którego	
bały	się	wszystkie	zwierzęta.	Zaczaił	się		w	zaroślach,	bo	chciał	porwać	żabkę	Lilę.	Kiedy	jednak	zobaczył	bociana,	pomyślał	sobie,	że	lepiej	
wróci	tu	później.	Był	przekonany,	że	jego	plan	powiedzie	się	znakomicie.
Pora	rzeczywiście	była	późna,	więc	Lucek	pożegnał	się	ze	swoją	przyjaciółką	i	odleciał.	Lila	zmęczona	wrażeniami	kończącego	się	dnia	
zapadła	w	głęboki	sen.	Gdy	się	przebudziła,	z	przerażeniem	zauważyła,	że	nie	znajduje	się	już	na	kamieniu,	ale	w	okropnej,	zimnej		dziurze	
pod	ziemią.	Przez	kraty	z	patyków	zauważyła	Jaszczura	Zenka	i	zamarła	ze	strachu.	Po	chwili,	kiedy	opanowała	swoje	emocje,	zawołała:
–	Wypuść	mnie,	proszę!
On	zaś	odpowiedział:
–	Nie!	Jesteś	mi	potrzebna!
–	Do	czego?		Jestem	tylko	małą	żabką!	–	wystraszyła	się	jeszcze	bardziej.
Jaszczur	zaśmiał	się	i	powiedział:
–	Twoja	rodzina	na	szczęście	bardzo	cię	kocha,	więc	zapewne	będą	cię	szukać.	A	wtedy	ja	złapię	was	wszystkie	na	niedzielne	przyjęcie	
dla	mojego	przyjaciela	–	bociana	Zefira.
Żabka	zaszlochała	i	zrezygnowana	usiadła	w	rogu	swojej	małej	klatki.
Mijały	godziny,	a	Jaszczur	Zenon	powoli	znosił	do	swojej	nory	resztę	żabiej	rodziny.	Mała	Lila	zaczęła	tracić	resztki	nadziei	na	uwolnienie.		
Niedługo	potem	pojawił	się	zły	bocian	Zefir	i	kiedy	już	miał	ich	zabrać	do	siebie,	żabka	Lila	szczerze	zapłakała.	Łzy	opadły	na	jej	ciało	i	spły-
nęły	wprost	do	wody	w	sadzawce,	która	jeszcze	nie	do	końca	wyparowała.	Wtedy	niespodziewanie	pojawił	się	znowu	jej	przyjaciel	–	bocian	
Lucek	–	w	towarzystwie	swojej	rodziny.	Widząc	co	się	dzieje,	postanowili	działać.	Towarzysze	Lucka	sprytnie	zajęli		bociana	Zefira	rozmo-
wą,	a	on	w	międzyczasie	uwolnił	wszystkie	żabki.	Dziękując	za	ocalenie,	żabki	przeprosiły	rodzinę	bocianów,	że	tak	źle	o	nich	myślały.	Od	
tej	chwili	zostali	przyjaciółmi.	Żabka	Lila	spędziła	resztę	dnia	z	Luckiem,	lecz	miała	jeszcze	jedno	zmartwienie:		Czy	jej	rodzina	jest	już	bez-
pieczna?		Przyjaciel	wywnioskował	z	opowieści	Lili,	że	kiedy	spełniały	się	jej	życzenia,	to	zawsze	była	w	pobliżu	wody	z	sadzawki.	Wtedy	
odkryli,		że	sadzawka	jest	magiczna	i	postanowili	to	sprawdzić.	Żabka	Lila	nieśmiało	wypowiedziała	w	myślach	życzenie,	by	jej	rodzina	była	
już	zawsze	bezpieczna.	Z	troski	uroniła	łzę.	I	stało	się.	Sadzawka	została	otoczona	ledwo	co	widoczną,	tęczową	mgiełką,	która	odtąd	chroni-
ła	jej	mieszkańców.	Teraz	żabka	mogła	być	już	spokojna	o	najbliższych.	Żabia	rodzina	żyła	szczęśliwie	w	swoim	nowym	domu,	pamiętając		
o	gromadce	bocianów,	którym	tak	wiele	zawdzięczała.
Żabka	Lila	i	jej	bliscy	zrozumieli,	że	najważniejsze	w	życiu	jest	umieć	patrzeć	sercem,	ponieważ	najcenniejsze	jest	to,	co	mamy	w	środku,		
w	sercu,	a	nie	to,	jak	wyglądamy	i	co	mówią	o	nas	inni.

• • •
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A teraz Ty napisz swoją bajkę...
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