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Wstęp
 Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, zawiera bajki i pra-
ce plastyczne, nagrodzone podczas jubileuszowej edycji wojewódzkich 
konkursów: literackiego „Chcecie bajki… oto bajka” i ekologicznego kon-
kursu plastycznego na eko bohatera literackiego pn. „Zielono mi”. Kon-
kursy te towarzyszą Jesiennym Dniom Książki już od dwudziestu lat. 
Uczestniczą w nich dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe. W tym roku 
wszystkie działania w ramach przedsięwzięcia odbyły się online. Nagro-
dzone bajki dostępne są również w formie audiobooków na kanale You-
Tube GOK Buczkowice.
 Cieszy nas fakt, że tak wiele osób nie tylko czyta bajki, ale rów-
nież 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 roz-
wija się w pożądanym przez każdego czytelnika kierunku.
 Prawie każdy swój pierwszy kontakt z książką rozpoczął od słu-
chania 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 konkur-
sów już w październiku 2021 roku!

Organizatorzy Jesiennych Dni Książki to:
• Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, 
• Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Buczkowicach 

wraz z filiami,
• Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli:
starosta bielski Andrzej Płonka i wójt gminy Buczkowice Józef Caputa.





Protokó  z posiedzenia jury w dniu 16.10.2020 r. 

wojewódzkiego konkursu literackiego

„Chcecie bajki… oto bajka” 

Na tegoroczny konkurs, organizowany w ramach przedsi wzi cia XX Jesienne Dni Ksi ki
Edycja Online, wp yn y cznie 74 prace w tym, w kategorii klasy I-III – 10, klasy IV-VI – 35, klasy 
VII-VIII – 28, m odzie  i osoby doros e – 1. W rywalizacji wzi o udzia cznie 16 placówek 
o wiatowych i o rodków kulturalnych. 

Organizatorem przedsi wzi cia jest Gminny O rodek Kultury w Buczkowicach oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w Buczkowicach wraz z filiami. Wspó organizatorem
natomiast powiat bielski. 

Jury stwierdza, e konkurs literacki „Chcecie bajki... oto bajka” cieszy  si  w tym roku 
mniejszym ni  zazwyczaj zainteresowaniem.

Bajka to wyj tkowy gatunek literacki, wywodz cy si  ze staro ytno ci. Przez wieki 
kszta towa y j  tradycja literacka i m dro  ludowa, tym samym nadaj c jej ró norodne formy. 
Kieruje si  okre lonymi zasadami i nie jest atwym gatunkiem literackim, dlatego te  cieszy nas, e
tak wiele osób postanowi o podj  trud napisania i nades ania w asnych utworów. 

Poziom nades anych prac by  bardzo zró nicowany.

W tegorocznej edycji konkursu „Chcecie bajki... oto bajka” pozytywnie zaskoczy y nas 
prace uczniów klas IV-VI, które reprezentowa y wysoki i wyrównany poziom, w zwi zku z tym jury 
konkursowe postanowi o przyzna  wi ksz  ni  przewidziano liczb  wyró nie .

Uczniowie klas VII-VIII nades ali interesuj ce teksty, nawi zuj ce do takich warto ci jak: 
mi o , przyja , dobro i po wi cenie dla innych. Jednak kompozycja, spójno  prac, cz sto
chaotyczne, nieprzemy lane zako czenie, nadmierna ilo  postaci i w tków wprowadzanych do 
tekstów sprawi y, e sta y si  one nieprzejrzyste i  ma o logiczne.

Prace najm odszych uczestników konkursu, cechowa y si wie o ci , wiarygodno ci
i dzieci cym wdzi kiem, jednak ich ilo  by a bardzo niewielka.

W wi kszo ci przypadków teksty okaza y si  oryginalne, pomys owe, a czasem nawet 
zaskakuj ce. Prace konkursowe charakteryzowa a staranno  w doborze rodków stylistycznych 
w a ciwych bajce, a niektóre cieszy y bogactwem wyobra ni autorów i du  kultur  s owa.
Najwy ej ocenione zosta y prace napisane samodzielnie, które cechowa a konsekwentnie 
poprowadzona fabu a poparta wyobra ni , logiczna kompozycja oraz swoboda literacka                    
i j zykowa. Doceniona zosta a tak e prostota formy i pomys owo  w wykorzystaniu znanych 
motywów.  W ród nagrodzonych tekstów  wyró niaj  si  bajki podejmuj ce tematyk  ekologiczn
oraz wprowadzaj ce motywy dotycz ce ochrony rodowiska. W pracach mo na równie  doszuka
si  nawi zania do mitologii greckiej i skandynawskiej, gdzie bohaterami staj  si  elfy, jednoro ce



i trolle. Zauwa a si  powrót do tradycyjnych motywów ba niowych i bajkowych, tak e tych 
wywodz cych si  z polskiej tradycji.

Autorom najwi cej trudno ci sprawi a interpunkcja, zdarza y si  tak e b dy stylistyczne, 
sk adniowe i fleksyjne. 

W kategorii m odzie y i osób doros ych nagrody ani wyró nienia nie przyznano. Dlatego 
tym bardziej zach camy uczniów szkó rednich oraz osoby doros e, aby zechcia y zmierzy  si
z napisaniem bajki w przysz orocznym konkursie.  By  mo e podj cie takiej próby sprawi, e kto
odkryje w sobie prawdziwego bajkopisarza... 

Jury dzi kuje wszystkim uczestnikom za zainteresowanie konkursem, za prac  jak  w o yli

w przygotowanie bajek, za ich wra liwo , fantazj  i zdolno ci literackie. Gratulujemy laureatom 

i yczymy dalszych udanych prób literackich. 

Honorowy patronat nad przedsi wzi ciem obj li Starosta Bielski Andrzej P onka i Wójt 
Gminy Buczkowice Józef Caputa.

 Jury w sk adzie:   

Katarzyna Jagosz – polonistka, przewodnicz ca jury, 

Beata Kania – polonistka, pracownik Ksi nicy Beskidzkiej w Bielsku-Bia ej,

Ewa Gabi – polonistka, 

nagrodzi o 17 osób w poszczególnych kategoriach: 

KATEGORIA KLASY I-III (wp yn o 10 bajek) 

I miejsce:   Dorota Pi tas   – Szko a Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce,
za bajk  „Ksi niczka Zuzia i mieciowy potwór”

II miejsce: Kamila Laszczak  – Szko a Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce, 
za bajk  „Bajka o flamingu Rudolfie”  

III miejsce: Micha  Fiedor  – Szko a Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce, 
za bajk  „Bajka o stra aku Michale” 

wyró nienia:   nie przyznano

KATEGORIA KLASY IV-VI (wp yn o 35 bajek) 

I miejsce: Emilia Fokt – Szko a Podstawowa im. Partyzantów Polskich w abnicy,
za bajk  „Bajka o smoku, który ba  si  ksi niczki”

II miejsce ex aequo: Marek Kuczera – Szko a Podstawowa nr 4 w Bielsku- Bia ej, za bajk
„Przygoda ma ego Ikaruska”

Kacper Walasi ski – Szko a Podstawowa nr 37 w Bielsku- Bia ej,
za bajk  „Wiktor i gwiezdny przyjaciel” 



III miejsce: Daniel Klekociuk – Szko a Podstawowa im. Partyzantów Polskich w abnicy,
za bajk  „Skrzat Borówka i jego urodzinowy prezent” 

wyró nienia: Maja Trzaskalik – Szko a Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczy skiego
w Zebrzydowicach, za bajk  „Dwaj bracia” 

Emilia Chojnacka – Szko a Podstawowa nr 37 w Bielsku-Bia ej,
za bajk  „Tajemniczy Eol”

Mateusz Tomaszek – Szko a Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce,
za bajk  „Doktor Czas ” 

Weronika Szewczyk – Szko a Podstawowa im. Krzysztofa Kamila 
Baczy skiego w Zebrzydowicach, za bajk  „Pi  sukien” 

Mi osz Poliwoda – Szko a Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego 
w Czechowicach-Dziedzicach, za bajk  „Leniwe uczki ” 

KATEGORIA KLASY VII-VIII (wp yn o 28 bajek) 

I miejsce: Wiktoria Wróblewska – Szko a Podstawowa nr 2 w Cza cu,
za bajk  „Gwiazda” 

II miejsce:  Karolina Gruszecka – Szko a Podstawowa w Rybarzowicach, 
za bajk  „Okulary” 

III miejsce: Oliwia Sordyl – Szko a Podstawowa nr 2 im. Kardyna a Karola Wojty y
w Cza cu, za bajk  „Magiczne urodziny” 

wyró nienia: Anna G az – Szko a Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczy skiego
w Zebrzydowicach, za bajk  „Emerytura skrzata Alberta” 

 Micha  Kozie  – Szko a Podstawowa im. Partyzantów Polskich w abnicy,
za bajk  „Wiewiór Czarny Ogonek ” 

KATEGORIA M ODZIE  I OSOBY DOROS E (wp yn a 1 bajka) 

nagród nie przyznano 
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Dorota Piątas • I miejsce, kl. I-III
Godziszka

Księżniczka Zuzia i śmieciowy potwór

Księżniczka Zuzia była znaną w Królestwie bałaganiarą, nie dbała nie 
tylko o swój pokój, ale też o całą krainę. Zuzia często wyrzucała śmieci 
wprost na podłogę, na trawę, pod drzewa lub do strumienia. Nie wie-
działa, na czym polega i jaka ważna jest segregacja śmieci. Księżniczka 
nie myślała o szanowaniu przyrody, oszczędzaniu wody i energii.

Pewnego ranka Zuzia obudziła się i zauważyła, że jest w innej krainie. 
Dziwnej, brzydkiej, brudnej, szarej i smutnej. Nie rozumiała, skąd się tu-
taj wzięła i dlaczego jest tu tak ponuro. Postanowiła obejrzeć to miejsce 
i dowiedzieć się, co się stało. Spotykała wielu mieszkańców, ale kiedy się 
przedstawiała, wszyscy uciekali. Po wielu godzinach, zmęczona, usiadła 
pod uschniętym drzewem. Nagle podbiegła do niej mała myszka, która 
jako jedyna się jej nie bała. Opowiedziała jej o potworze, który znisz-
czył całe Królestwo. Nikt nigdy go nie widział, ale wszyscy widzieli góry 
śmieci, które po sobie zostawiał, niszcząc całą okolicę. Myszka zdradziła 
księżniczce jego imię, które brzmiało ZUZIA.

W tym momencie księżniczka się obudziła, wybiegła z pokoju, by po-
sprzątać wszystkie śmieci. Posegregowała je do odpowiednich pojem-
ników, ponieważ zrozumiała, że tym potworem była ona sama. Od tego 
dnia bardzo dbała o przyrodę, oszczędzała wodę i energię i uczyła tego 
wszystkich dookoła. 

• • •
Kamila Laszczak • II miejsce, kl. I-III
Godziszka

Bajka o flamingu Rudolfie

Dawno, dawno temu żył chłopczyk o imieniu Sebastian. Mieszkał z ro-
dzicami na wyspie otoczonej błękitnym morzem. Miejsce to było bardzo 
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piękne, jednak czuł się tam bardzo samotny, gdyż nie miał rodzeństwa 
ani kolegów.
Pewnego poranka z okna swojego domu Sebastian zauważył dużego 
ptaka, który spacerował brzegiem morza. Pobiegł do zwierzęcia ile sił  
w nogach. Gdy podszedł do ptaka, ten zapytał:
– Jak masz na imię?
– Sebastian – odpowiedział zdziwiony chłopiec.
– Ja mam na imię Rudolf – przedstawił się flaming.
Chłopiec bardzo zaprzyjaźnił się z niezwykłym, mówiącym ptakiem. 
Całe dnie spędzali na wspólnych zabawach. Życie Sebastiana stało się ra-
dosne, pełne śmiechu i wesołej zabawy. Radość jednak nie trwała długo. 
Pewnego jesiennego dnia mama Sebastiana bardzo poważnie zachoro-
wała. Sprowadzono wielu lekarzy, jednak nikt nie wiedział, jak wyleczyć 
kobietę. Niespodziewanie z pomocą pośpieszył skrzydlaty przyjaciel. 
Przyniósł do domu Sebastiana piękny bursztyn. 
– Co to jest? – zapytał Sebastian.
– To niezwykły bursztyn, który wyleczy twoją mamę. Zanieś go do niej 
– powiedział flaming.
W pokoju mamy kamień zamienił się w pięknego motyla, który oświetlił 
chorą kobietę niezwykłym blaskiem. Na drugi dzień mama poczuła się 
lepiej, a Sebastian był najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. 
Flaming i bursztyn pozostali w domu Sebastiana. Zawsze, gdy ktoś na 
wyspie poważnie zachorował, ptak z niezwykłym kamieniem spieszył 
z pomocą. 

• • •
Michał Fiedor • III miejsce, kl. I-III
Godziszka

Bajka o strażaku Michale

W niewielkiej górskiej wiosce mieszkał dziesięcioletni Michał, który 
bardzo pragnął zostać strażakiem. 
Pewnego dnia, idąc do szkoły, zobaczył w zaroślach coś błyszczącego. 
Zbliżył się i wtedy jego oczom ukazał się piękny, lśniący hełm strażacki. 
Chłopiec nie mógł się powstrzymać, ubrał go na głowę. Wtedy okazało 
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się, że niezwykły hełm zamienił Michała w dorosłego strażaka. W oko-
licy zawyły syreny strażackie. Michał wraz z innymi wyruszył wozem 
do akcji. Po dotarciu na miejsce zobaczyli płonący dom. Rozpoczęli ak-
cję gaszenia ognia. Wtedy na drugim piętrze palącego się domu zaczął 
przeraźliwie szczekać mały piesek. Michał bez chwili namysłu rzucił się  
w płomienie i wyniósł zwierzątko z budynku. Akcja strażacka zakończy-
ła się sukcesem, a chłopiec okazał się bardzo dzielnym i ofiarnym stra-
żakiem.
Po zdjęciu czarodziejskiego hełmu Michał zmienił się z powrotem  
w dziesięcioletniego chłopca. Stał przy tych samych zaroślach, w któ-
rych znalazł tajemnicze nakrycie głowy. Niestety, mimo że długo go szu-
kał, nigdzie nie mógł znaleźć hełmu. Chłopiec do dziś zastanawia się, czy 
to zdarzyło się naprawdę, czy to był tylko sen.

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

Bajka o smoku, 
który bał się księżniczki

Ot, jak to zwykle w bajce bywa, za siedmioma górami, za siedmioma la-
sami i… tuż nad trzynastą rzeką mieszkała sobie rodzina Smoczyńskich. 
Nie była to jednak zwyczajna familia (bynajmniej nie ze względu na po-
chodzenie – w Magicznej Wiosce spotkać można było bowiem i maleńkie 
skrzaty, i wielkie olbrzymy, wróżki, trolle, elfy, i wszelkie stwory, jakie 
tylko ludzka wyobraźnia przygnała niegdyś na strony baśni czy legend).
Rodzina Smoczyńskich nie pasowała jednak do stereotypowego obra-
zu smoków. Tata Smoczybór był artystą – nigdy nawet muchy w swoim 
życiu nie upolował, a ogniem zionął tylko wtedy, gdy chciał, by farba na 
obrazach szybciej wysychała. Niemniej jednak malował tak pięknie, że 
okoliczni rolnicy, w zamian za jego dzieła, zawsze zostawiali mu jakąś 
tłustą owieczkę czy prosiątko. I tu trzeba oddać hołd Smoczybuni, która 
oporządzała te frykasy, bowiem mama Smoczycowa, która była wybit-
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nym psychologiem i osładzała każde bajkowe życie, w kuchni wszyst-
ko potrafiła przesolić i zupełnie nie po drodze było jej z gotowaniem.  
To z kolei całkowicie obojętne było najstarszej z córek, Smoczylasce, 
która ostatnio przeszła na wegetarianizm i zajadała się gumijagodami 
oraz konfiturami mamy swej przyjaciółki Czerwonego Kapturka.
Nie to jednak spędzało sen z powiek matki-psychologa, nie to zamartwia-
ło starą Smoczybunię i nie to powodowało wzdrygnięcie na niewzru-
szonej dotąd powiece Smokojca. Otóż najmłodszy, ale największy z całej 
smoczej gromadki, Smoczuś Ziutek panicznie bał się… księżniczek.
Mało tego, gdy tylko widział coś błyszczącego bądź różowego, zaraz 
uciekał, by schować się za maminą spódnicą, wylewając przy tym rzekę 
łez (co było nie lada kłopotliwe, bo te smocze łzy musiały gdzieś znaleźć 
swe ujście, stąd w okolicy płynęło już trzynaście rzeczek i strumieni). Co 
gorsza jednak, gdy jakoś (przez niedopatrzenie rodziny czy niefortunny 
zbieg okoliczności) doszło już do spotkania z księżniczką, Smoczek tak 
się czerwienił ze wstydu, że momentalnie zionął ogniem, co przysparza-
ło rodzinie niemałych swarów z sąsiadami (tym sposobem spalił już dwa 
domki trzech świnek, chatkę biednego rybaka i lewy but Guliwera).
– Nie ma innej rady, trzeba go posłać do przedszkola – zakomunikowała 
pewnego ranka mama.
– Do PRZED-SZKO-LA? Ale tam są dziewczynki, gorzej – księżniczki na-
wet! – miękkie smocze serce ojca-artysty chciało ustrzec synka przed 
wszelkimi niebezpieczeństwami bajkowego świata. Klamka jednak za-
padła. Dosłownie i w przenośni, bowiem pierwszego września Ziutek 
kończył już sześćdziesiąt lat i, jak na grzecznego smoczka przystało, 
miał właśnie dołączyć do wesołej przedszkolnej ferajny.
Pierwszy dzień minął Ziutkowi przytulnie i bezpiecznie – pod spódnicą 
pani przedszkolanki Dobrej Wróżki, gdzie schował się sekundę po tym, 
jak ujrzał swoje ubrane na różowo towarzyszki zabaw. I pewnie długo 
by jeszcze stamtąd nie wyszedł, gdyby nie pewien nieoczekiwany zbieg 
wydarzeń.
Otóż razu pewnego, gdy na świecie (tym naszym, rzeczywistym) ob-
chodzono Dzień Postaci z Bajek, wszyscy dorośli mieszkańcy Magicznej 
Wioski udali się w odwiedziny na Ziemię. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, mali mieszkańcy w większości obdarzeni byli magicznymi zdol-
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nościami, sami więc bez trudu zorganizowali sobie śniadanie i wypełnili 
czas wolny w przedszkolu. Dzień mijał więc spokojnie i wesoło aż do 
chwili, gdy nagle nad Zaczarowanym Lasem zjawił się Cień. Cień smutku, 
złości i zawiści, który z hukiem wdarł się do przedszkola i w mgnieniu 
oka porwał i spętał całą wesołą gromadkę bawiących się dzieci.
No, prawie całą… ocalał bowiem nasz Smoczuś, który ukrywał się 
przed księżniczką Zuzanką i owa Zuzanka, która usilnie go szukała. 
Teraz to ona jednak wpadła w przerażenie. Zaczęła płakać tak moc-
no, jak tylko małe dziewczynki potrafią. Ziutek wiedział, że aby ura-
tować koleżankę, musi pokonać własny strach i szybko ją uciszyć. 
Niewiele się namyślając, włożył małej do buzi koniuszek swojego 
ogona (a trzeba Wam wiedzieć, że to niezwykle miękka i elastyczna 
część smoczego ciała), który zdezorientowana dziewczynka zaczęła 
ssać, szybko się uspokajając. Wówczas Ziutek wziął Zuzankę na ręce  
i zrobił to, co umiał robić najlepiej – zaczął uciekać.
– Płacz, Ziutku, płacz – przekonywała rezolutna dziewczynka.
– Kiedy mi się już wcale nie chce płakać. Właściwie sam nie wiem, czemu 
tak bałem się księżniczek. Są całkiem przyjemne. I… takie milutkie.
– Smoczku, nie rozumiesz. Musisz się rozpłakać, żeby zionąć ogniem  
i wystraszyć Cień. Inaczej nie zobaczysz już ani żadnej księżniczki, ani 
własnego odbicia w lustrze. 
Cóż, nie było innej rady. Szczęście, że Smoczek płacz na zawołanie opano-
wany miał jak nikt inny. Wylał więc na ziemię smocze łzy, zionął ogniem 
dobroci i … pochłonął straszny Cień, a z nim smutek, złość i zawiść.
Mali mieszkańcy znów byli wolni i szczęśliwi. Tamten feralny dzień zaś 
szybko zapomniały, bo dzieci nie lubią zaprzątać sobie głów smutnymi 
wspomnieniami, a rodziców nie zdziwił widok pogorzelisk, wszak do 
płaczu Ziutka wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić. 
I tylko czujne matczyne oko Smoczycy dostrzegło niezwykłą przemianę 
w zachowaniu syna. Matczyne serce jednak kazało nie dociekać przy-
czyny. I pewnie dziś nikt o zdarzeniach tych by już nie pamiętał, gdyby 
nie pewien szczegół. Otóż na pamiątkę chwili magicznego uspokojenia 
królewny, do dziś narzędzie to nazywamy… smoczkiem.

• • •
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Marek Kuczera, II miejsce, kl. IV-VI
Bielsko-Biała

Przygoda małego Ikaruska

Był piękny sierpniowy dzień. Mały Ikarusek rozpoczął właśnie swoją co-
dzienną trasę po Bronowie – niewielkim miasteczku położonym na połu-
dnie od Markowa. Wyjeżdżając z zajezdni autobusowej przy ulicy Cichej 
3, myślał o wszystkich obowiązkach, które go dzisiaj czekały. Ikarusek 
bardzo lubił swoją pracę, rano wiózł starsze panie do kościoła, wczes-
nym popołudniem mamy, które robiły zakupy w centrum miasteczka,  
a około godziny 16.00 czekał go ostatni kurs do fabryki porcelany, gdzie 
pracowała większość mieszkańców Bronowa.
Po południu, gdy Ikarusek wrócił do zajezdni, kierowca, który z nim za-
wsze jeździł, powiedział:
– Mój drogi, od jutra będziemy wozić dzieci do szkoły!
– Ale jak to możliwe? – zdziwił się biedny mały autobusik. – Przecież 
zawsze jeździłem na linii numer 7 od ulicy Łąkowej do ulicy Kałuży. Bar-
dzo lubiłem tę trasę.
– Nie przejmuj się! – powiedział kierowca. – Nie będzie tak źle!
W noc przed pierwszym września Ikarusek nie zmrużył nawet jednego 
reflektora. Był bardzo zdenerwowany. O godzinie 14.00 podszedł do nie-
go kierowca:
– No to ruszamy! Kierunek Szkoła Podstawowa nr 23!
Mały autobusik ze strachem w światłach i bijącym silnikiem podjechał 
pod szkołę. Czekał w wyznaczonym miejscu, ale przez pięć minut nic się 
nie działo. Nagle rozdzwonił się hałaśliwy dzwonek. Biednemu Ikaru-
skowi aż szyby zatrzęsły się od tego dźwięku. Po chwili ze szkoły zaczęli 
wybiegać uczniowie i pędzić prosto w jego stronę.
– Czy starczy miejsca dla wszystkich dzieci? – zmartwił się autobusik.
Dzieciaki z krzykiem wbiegły do środka, zaczęły skakać po siedzeniach 
i jeść resztki śniadania, które im zostały.
– Jak tak można?!? Przecież ja tego nie wytrzymam…
Olej zbierał się już w jego światłach, jeszcze chwila i Ikarusek rozpłakał-
by się przy tych wszystkich dzieciach. W ostatniej chwili się powstrzy-
mał i zaczął powoli zamykać drzwi. W tym samym momencie we wstecz-
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nym lusterku zauważył chłopca. Szedł powoli i z zadumą wpatrywał się 
w tył autobusu.
– Młody, pośpiesz się! – krzyknął kierowca. 
Nagle zorientował się, że zna tego chłopca. Był to Konrad. Ten sam, który 
w każdej wolnej chwili przychodził pod bramę zajezdni i przez ogrodze-
nie oglądał autobusy wyjeżdżające w trasę. Chłopiec znał już na pamięć 
cały rozkład jazdy!
Kierowca zaprosił Konrada na siedzenie, które znajdowało się za jego 
plecami.
– Siadaj, Konrad, zobaczysz, jak się pracuje z naszym Ikaruskiem – po-
wiedział z uśmiechem.
– Naprawdę?!? Dziękuję!!! A czy mógłby pan mnie zabrać ze sobą do za-
jezdni? Nigdy nie byłem w środku…
Kierowca z przyjemnością się zgodził i mały Konrad z otwartą buzią  
i wypiekami na twarzy przez godzinę oglądał całą zajezdnię i wszystkie 
autobusy, zwłaszcza Ikaruska.
Minęło kilka dni… Chłopiec i mały autobusik stali się najlepszymi przy-
jaciółmi. Ikarusek nie martwił się już, że wozi niegrzeczne dzieci, bo 
wiedział, że wśród nich będzie jego nowy przyjaciel.

• • •
Kacper Walasiński, II miejsce, kl. IV-VI
Bielsko-Biała

Wiktor i gwiezdny przyjaciel

Był sobie chłopiec imieniem Wiktor, który był cichym, skromnym  
i skrytym jedynakiem, mieszkającym z rodzicami w małym domu w mie-
ście. Bohater ten był niepozornym, drobnym, brązowookim dzieckiem  
z blond włosami. Chodził do 6 klasy szkoły podstawowej, ale nie miał 
zbyt wielu przyjaciół. Koledzy uważali go za smutasa i odludka niepo-
trafiącego nawiązać kontaktu z innymi. Często dziwili się, że niechętnie 
grał z nimi w piłkę i nie wdawał się w kłótnie i przepychanki. Stał ra-
czej z boku i wolał się przyglądać rówieśnikom, niż zaczepiać i zabiegać 
o względy. Właśnie dlatego koledzy z klasy sądzili, że chłopiec w ogóle 
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nie jest nimi zainteresowany. Wiktor miał jednak ogromną pasję – in-
teresował się astronomią. Fascynował się galaktykami oraz planetami. 
Czytał mnóstwo książek i miał olbrzymią wiedzę. Wiedział, że Pluton to 
nie planeta a planetoida, a deklinacja to nie tylko odmiana części mowy 
przez przypadki. Rodzice Wiktora, widząc jego zaangażowanie, kupili 
mu nawet tablet, na który chłopiec pobrał aplikacje do obserwacji nie-
ba, dzięki czemu przez wiele dni wieczorami wychodził na balkon i pa-
trzył na niebo. Obserwował rój meteorów, najjaśniejszą na letnim niebie 
Wenus i zaćmienie Księżyca. Nauczył się rozpoznawać gwiazdozbiory  
i w dni, kiedy miał gorszy humor, wyobrażał sobie, że postacie i zwierzę-
ta z gwiazdozbiorów to jego przyjaciele. Kiedyś, leżąc tak i obserwując 
Małą i Wielką Niedźwiedzicę, westchnął:
– Chciałbym mieć takiego przyjaciela, tak jak te dwa niedźwiedzie na 
niebie…
Rozglądając się po nocnym niebie, Wiktor widział oczami wyobraź-
ni Woźnicę i Oriona jadących po Drodze Mlecznej, a za nimi frunącego 
Pegaza… Zazdrościł gwiazdom, że tworzą gwiazdozbiory i nigdy nie są 
same, bo bardzo chciał mieć kolegów, tęsknił za tym, żeby mieć praw-
dziwego przyjaciela, z którym mógłby porozmawiać na każdy temat  
i podzielić się tym wszystkim, co wydawało mu się fascynujące. Potrafił 
marzyć w ten sposób godzinami, tak długo, aż jego mama musiała wyga-
niać go spać, aby następnego dnia mógł iść do szkoły wypoczęty. 
Tego wieczoru było podobnie:
– Wiktorku, koniec tego wpatrywania się w gwiazdy, jutro musisz wcześ-
nie wstać do szkoły. Te gwiazdy przysłoniły ci zupełnie to, co dzieje się 
tutaj na Ziemi – zażartowała mama, chwytając syna za rękę i prowadząc 
do pokoju.
– Nie, mamo, ja tam mam swoich przyjaciół – odrzekł Wiktor, uśmiecha-
jąc się pod nosem.
Rano, mimo wczesnej pory, Wiktor wstał w dobrym humorze. Za oknem 
świeciło słońce i robiło się coraz cieplej. Chłopiec zjadł szybkie śniada-
nie, narzucił plecak na plecy i już prawie wychodził, gdy mama krzyknę-
ła za nim:
– Wiktor! A strój na wf? Przecież dziś masz sportowe zajęcia! 
– Dziękuję, mamo, już biorę… – Wiktor westchnął pod nosem, bo nie lu-
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bił ciągle tych samych zajęć, na których grali w piłkę i biegali wokoło 
boiska.
W szkole chłopiec cieszył się, bo na geografii pani poruszała temat na-
szej galaktyki i planet w Układzie Słonecznym, w czym czuł się mocny. 
Pani na lekcji poprosiła: 
– Wiktor, proszę, podejdź do makiety i wskaż, w jakiej kolejności planety 
są ułożone względem Słońca. Wiem, że to temat, który bardzo cię inte-
resuje.
Chłopiec poderwał się i jak pistolet maszynowy zaczął recytować:
– Tu jest Merkury, ten najbliższy Słońcu towarzysz, to jedna z czterech 
planet skalistych Układu Słonecznego. Pod względem wielkości jest on 
najmniejszą planetą. A tu Wenus – jest to najjaśniejszy obiekt na niebie 
poza Słońcem i Księżycem. Potem nasza błękitna Ziemia i Mars – czer-
wona planeta. No i oczywiście Jowisz – jest największą planetą Układu 
Słonecznego. Swoją masą przewyższa masę wszystkich innych planet 
razem wziętych…
Tu Wiktor wziął głęboki oddech, bo wydawało się, że w tym potoku słów 
jego głowa napęczniała jak balon i zaraz prawie wybuchnie….
– … i piękny Saturn – gazowy olbrzym, a obok niego Uran otoczony me-
tanem – pierwsza planeta odkryta przy pomocy teleskopu. Ostatnią 
planetą jest Neptun – na niebie wygląda jak malutka tarcza… – ciągnął 
Wiktor. 
Pani Krystyna zadowolona odpowiedzią ucznia wstawiła chłopcu szóst-
kę, ale klasa, no może poza kilkoma koleżankami, nie słuchała, o czym 
mówi ich kolega. Zresztą dzwonek zadzwonił i wszyscy zebrali swoje 
rzeczy i poszli w stronę sali gimnastycznej. Wiktor się spakował i powoli 
z nogi na nogę też poszedł na zajęcia.
Na wfie zastała ich wyjątkowa niespodzianka. Pan tym razem wybrał 
Krzyśka i Wojtka, i polecił:
– Dziś gramy w „zbijanego”. Wiem, że bardzo lubicie tę grę. Na zmianę 
wybieracie sobie osoby do swoich drużyn i zaczynamy!
Wszyscy się ucieszyli, łącznie z Wiktorem, w końcu coś się działo i mogli 
pograć w coś innego niż piłka nożna. Szybko zaczęli kompletować dru-
żyny. Zaczął Krzysiek i tak na zmianę jeden po drugim dobierali sobie 
kompanów. Wiktor patrzył, jak maleje liczba osób wokół niego, a chłop-
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cy, raz po raz, wybierali kogoś innego. W końcu Wiktor został sam… Nikt 
go nie chciał w swojej drużynie. Krzysiek i Wojtek krzyknęli:
– Hej, zaczynamy grę!
Wiktor postanowił, że mimo tej sytuacji zagra z kolegami do końca. Pod-
szedł do zespołu jako ostatni, choć marzył, żeby już wrócić do domu. Na 
grze szybko minął czas i wreszcie zadzwonił ostatni tego dnia dzwonek. 
Wiktor po powrocie ze szkoły zamknął się w pokoju i usiadł nad lekcja-
mi. Jego mama zauważyła, że wrócił nie w humorze, postanowiła więc  
z nim porozmawiać:
– Wiktorku, dlaczego jesteś smutny?
– A mamo, dziś chłopaki nie wybrali mnie do drużyny podczas gry  
w „zbijanego”. Dołączyłem jako ostatni. Dlaczego ja nie mam nawet jed-
nego przyjaciela?
Mama westchnęła, pogłaskała go po twarzy i powiedziała:
– Zobaczysz, kochanie, jeszcze będziesz miał wielu przyjaciół. Jesteś 
świetnym chłopcem. Jeszcze przypomnisz sobie moje słowa. 
– Dziękuję, mamo, kocham cię – szepnął Wiktor i uśmiechnął się.
Wieczorem, jak zwykle, Wiktor tylko czekał aż się ściemni. Chwycił tab-
let i otworzył aplikację do obserwacji nieba. Usiadł na balkonie i zaczął 
analizować obiekty widoczne tej nocy. Coś jednak było nie tak. Mapa 
nieba zaczęła migać, potem zupełnie zgasła, a gdy znów wrócił obraz, 
Wiktor usłyszał głos:
– Dobry wieczór, mój przyjacielu!
Wiktor obejrzał się za siebie i zaczął się zastanawiać, czy to nie głosy  
w jego głowie. Znów włączył i wyłączył mapę, chcąc się upewnić, czy 
to nie jakiś błąd. Przecież znał tę aplikację jak swoją kieszeń i nigdy nie 
zawodziła! Mimo to znów usłyszał:
– Mój przyjacielu, Wiktorze, nie przywitasz się ze mną? Przyglądam się 
tobie każdego wieczora.
– Kim jesteś? Skąd? Mieszkasz w innym kraju? – pytał zdezorientowany 
i trochę wystraszony chłopiec.
– Jestem twoim przyjacielem z gwiazd. Wiem o tobie bardzo dużo. Ko-
chasz patrzyć w gwiazdy, a ja właśnie tam mieszkam. Mówiłeś wczoraj, 
że chciałbyś mieć takiego oddanego przyjaciela jak gwiazdy w gwiazdo-
zbiorach, więc jestem. 
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– Przecież to niemożliwe. Nawet jeśli mówisz prawdę, to mieszkasz ty-
siące lat świetlnych ode mnie. Jak mogę cię słyszeć? – pytał niedowierza-
jąc dalej chłopiec.
– Mieszkam w Galaktyce Andromedy, ponad 2 miliony lat świetlnych od 
ciebie, ale mamy tak rozwiniętą technologię, że to nie problem, żeby cię 
oglądać czy słyszeć. My nigdy nie kontaktujemy się z ludźmi, ale ty jesteś 
wyjątkowy. Przyglądam się tobie zawsze, kiedy patrzysz w niebo i wiem, 
że chciałbyś mieć przyjaciół – jednego już masz – mnie!
Wiktor opanował się trochę i zaczął dopytywać o szczegóły:
– Jestem wyjątkowy? Naprawdę? A jak ty w ogóle masz na imię? 
– Tak, jesteś. Masz ogromną wiedzę i pasję. Masz dobre serce. Będziesz 
wspaniałym przyjacielem. Dlatego się odezwałem do ciebie – kontynu-
ował tajemniczy głos.
– Ale jak ty masz na imię? Wiesz o mnie tyle, a ja o tobie nic – zauważył 
chłopiec.
– Jestem Aries. A wiesz o mnie wiele. Wszystko, co wiesz o Wszechświe-
cie, dotyczy też mnie. Pamiętasz, jak wyobrażałeś sobie gonitwy i zaba-
wy Oriona na Mlecznej Drodze, jak obserwowałeś Wielką i Małą Niedź-
wiedzicę? Jak obserwowałeś galaktyki spiralne i ich kolory? To mój dom, 
wiesz o nim więcej niż inni. 
– Wciąż jesteś bardzo tajemniczy – zauważył Wiktor.
– Dlaczego jesteś taki smutny? To przez brak przyjaciół? – zapytał gość.
– Tak, dziś na wf-ie nawet nikt nie chciał mnie w swojej drużynie. Po 
prostu mnie nie chcą – szybko wydusił z siebie chłopak i wziął oddech, 
aby opanować łzy.
– Ja, Aries, powiem ci, że być przyjacielem, to nie tylko bawić się i ko-
pać w piłkę, czy jak wy to nazywacie. Najważniejsze to rozmawiać i oka-
zywać sobie zainteresowanie. Takie jak na przykład ty okazałeś mnie, 
mimo że mnie nie znałeś. Wpatrywałeś się w niebo, poświęciłeś czas, 
więc cię polubiłem…
Po chwili zastanowienia Wiktor odparł:
– Aries, czy ty chcesz mi powiedzieć, że nie mam przyjaciół, bo z nimi 
nie rozmawiam? Ale oni ze mną też nie rozmawiają i w ogóle mnie nie 
znają!
– Widzisz, przyjacielu, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Nie daliście 
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sobie szansy się poznać nawzajem, a każdy ma w sobie coś interesujące-
go i wyjątkowego. Ty również. Tylko daj możliwość sobie i innym poznać 
i polubić się. Jesteśmy różni – i ja i ty, a jednak cię poznałem i polubiłem. 
Ludzie pewnie mają podobnie – zakończył Aries. 
– Hmmmmm… – zamyślił się mocno Wiktor. – Może masz rację?  
Ja w sumie nie znam za bardzo moich kolegów z klasy. Wiesz? Jutro spró-
buję z nimi porozmawiać, obiecaj, że nie znikniesz i mnie samego nie 
zostawisz … Jesteś moim jedynym przyjacielem.
– Jasne, że cię nie zostawię! Znam cię już tyle czasu, a przyjaciele są ze 
sobą bez względu na wszystko i wspierają się nawet, jak jest źle. Spró-
buj poznać też innych ludzi, a jestem pewny, że się z nimi zaprzyjaźnisz.  
A tym czasem kończę, moja planeta wchodzi w pozycję, która dopiero 
jutro umożliwi mi kontakt z tobą. Będę cię oglllląąąąąąddddaaaałłłł, po-
ooowwoooddzzzeeeeniiiaaa… – i tu łączność się urwała.
Wiktor, widząc, że kontakt zanikł, postanowił położyć się spać, chociaż 
czuł, że rozmowa z jego nowym przyjacielem przysporzyła mu tylu wra-
żeń, że nie będzie w stanie jeszcze długo zasnąć.
Rankiem, po przebudzeniu chłopiec szybko wstał i jak nigdy był gotowy 
do wyjścia, zanim mama przyszła ze śniadaniem do pokoju.
– O! To ty już nie śpisz? Przecież jeszcze jest wcześnie. Ranny ptaszek  
z ciebie. Wszystko w porządku? – zapytała mama.
– Tak, mamo, myślę, że to będzie dobry dzień – odparł Wiktor i uśmiech-
nął się szeroko.
Chłopiec od rana w szkole był uśmiechnięty, ze wszystkimi się przywi-
tał, każdego pozdrowił. Koledzy i koleżanki od razu zauważyli, że Wiktor 
przyszedł jakby odmieniony i chcąc, nie chcąc, od razu na uśmiech od-
powiadali tym samym, mimo ogólnego zaskoczenia tą sytuacją. Chłopcy 
przyglądali się mu bacznie na każdej przerwie. Na jednej z nich Wiktor 
podszedł do grupki, w której siedzieli Krzysiek i Wojtek, którzy jeszcze 
wczoraj nie chcieli z nim grać w „zbijanego”. Ni z tego, ni z owego rzucił 
do nich:
– Chłopaki, widziałem, że gracie często na tabletach – pokazać wam coś 
fajnego?
Koledzy osłupieli – Wiktor, który zawsze ich unikał, sam podszedł i za-
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proponował kontakt. Z tego zaskoczenia, a trochę z ciekawości, Wojtek 
rzucił:
– No jasne! Dawaj!
Wiktor się przysunął i wyciągnął planszę, na której położył kolorowe 
szklane pionki imitujące planety i wciągnął wszystkich chłopaków do 
gry. Grali w tę planszówkę na każdej przerwie, rozmawiając o gwiazdach 
i galaktykach, przy okazji śmiejąc się i wspólnie żartując. Koledzy byli 
zafascynowani ciekawostkami, które przy okazji opowiadał im Wiktor. 
Chłopiec zgodnie z sugestiami Ariesa wypytał kolegów, co lubią i co ro-
bią poza szkołą, a po ostatniej lekcji umówili się na wspólną jazdę na 
rowerze. Chłopiec cieszył się, że ten dzień tak się ułożył. 
Wieczorem Wiktor jak zwykle chwycił tablet, uruchomił swoją aplikację 
z mapami nieba i czekał na przyjaciela, chcąc opowiedzieć mu co się wy-
darzyło. Aries, tak jak obiecał, pojawił się i odezwał:
– I jak, przyjacielu? Widzę, że jesteś dziś uśmiechnięty.
– Aries, nawet nie wiesz, co się stało! Graliśmy z kolegami w planszówkę 
i poszliśmy dziś na rowery. Oni nie są wcale tacy źli. Dziękuję, że mnie 
przekonałeś, żeby się do nich odezwać – mówił jednym tchem Wiktor.
– Widzisz? Jak jesteś uśmiechnięty i otwarty na ludzi, oni też chcą być 
bliżej ciebie. Tak jak ty byłeś ciekawy Wszechświata, a on dał ci możli-
wość poznania mnie, a mnie ciebie. Jestem pewny, że od dziś nie będę 
jedynym twoim przyjacielem. Pamiętaj też, że nigdy nie jesteś sam! Jeśli 
potrafiłeś zyskać przyjaciela w Kosmosie, to tym bardziej na Ziemi nie 
będzie z tym problemu – podsumował Aries.
– Masz rację, zrozumiałem, że mogę mieć wielu przyjaciół i wiele zależy 
ode mnie, warto uwierzyć w siebie i nie oceniać kolegów zbyt szybko. 
Ale… Aries, Aries, słyszysz mnie? Słyszysz?
Ale przyjaciela już nie było słychać, bo znów planeta, na której mieszkał, 
obróciła się i stracili łączność. Jedynie jedna z gwiazd w Galaktyce An-
dromedy migała do niego porozumiewawczo, jakby chciała powiedzieć: 
„Mój przyjacielu, do zobaczenia znowu!”

• • •
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Daniel Klekociuk, III miejsce, kl. IV-VI
Żabnica

Skrzat Borówka 
i jego urodzinowy prezent

W bajkowym lesie mieszkał pewien mały skrzat. Miał na imię Borów-
ka. Wszystkie zwierzęta bardzo go lubiły, ponieważ zawsze był wesoły  
i chętny do pomocy. To właśnie dziś obchodził swoje urodziny, a były 
one wyjątkowe, bo dziesiąte.
Rankiem skrzata obudziły ciepłe promyki słońca i jak zwykle każdego 
dnia, poszedł na spacer. Przechodząc leśnymi ścieżkami, mijał na swojej 
drodze ptaki, ślimaki i przyglądał się kolorowym motylom, które latały 
nad polaną. Szedł dalej i dalej, aż natknął się na gromadkę elfów, któ-
re bawiły się w skoki przez grzybki. Elfy zaprosiły skrzata Borówkę do 
zabawy. Wszyscy świetnie się bawili, ale po niedługim czasie Borówka 
pożegnał się i poszedł do domu, mówiąc, że dziś jest dla niego wyjątko-
wy dzień. Elfy wiedziały, że skrzat ma urodziny, ale nie wiedziały, jakie 
jest jego marzenie. Borówka marzył, aby umieć latać tak jak kolorowe 
motyle.
– Ach, jak bardzo chciałbym choć raz wzbić się w powietrze i unieść się 
nad naszą piękną polaną – rzekł skrzat Borówka.
Na szczęście obok płynął strumyk i rybki w nim mieszkające usłysza-
ły słowa skrzata. Jedna z rybek wychyliła łebek ponad lustro wody, aby 
zobaczyć czyje to marzenie. Potem popłynęła szybko do elfów i opo-
wiedziała, o czym marzy skrzat. Elfy zgromadziły się na polanie wraz 
ze zwierzętami i wspólnie zaczęły się zastanawiać, jak mogliby spełnić 
marzenie swojego przyjaciela. Nie było to proste, bo Borówka nie był 
ptakiem ani motylem, ani nie miał też skrzydeł i piór. 
– Mam pomysł! – zawołał nagle jeden z elfów.
– Czytałem książkę o podniebnych lotach balonem i może uda nam się  
w ten sposób spełnić marzenie naszego przyjaciela. 
Elf Edzio opowiedział wszystkim, jak to pewien skrzat z dalekiej krainy 
unosił się nad ziemią w koszu, do którego był przymocowany ogromny 
balon.
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– Wiesz, Edziu, masz rację! – uśmiechnęły się zwierzęta.
– Ten pomysł jest super i może się uda go zrealizować.
Elfy i zwierzęta zabrały się do przygotowywania urodzinowej niespo-
dzianki dla skrzata Borówki. Najmłodszy z elfów razem z zajączkiem wy-
brali się po kolorowe baloniki. Musiało ich być bardzo dużo, aby uniosły 
kosz i siedzącego w nim skrzata. Sarenki w tym czasie plotły wiklinowy 
kosz, a zwinne żabki skręcały linki, aby przywiązać baloniki. Jaskółki zaś 
poprosiły srokę, aby dała im długą i błyszczącą wstążkę do ozdobienia 
tego niezwykłego prezentu. Chwilę później pojawiła się wiewiórka.
– Przyniosłam kapelusz! – zawołała.
– Założymy go Borówce na głowę, aby jego ostre, spiczaste uszy nie 
przebiły żadnego balonika.
Pomysł elfów szybko był realizowany. Zwierzęta nadmuchiwały baloniki 
i przywiązywały je do kosza, obwiązanego piękną, błyszczącą wstążką. 
Prezent dla skrzata Borówki był już prawie gotowy. Pozostało jeszcze 
przygotować tort i przyjęcie niespodziankę. 
Tymczasem Borówka spacerował obok strumyka i przyglądał się kolo-
rowym motylom wznoszącym się do góry i siadającym na kwiatkach. 
Mimo że był jeszcze mały, mocno wierzył, że gdy dorośnie, uda mu się 
polecieć wysoko nad polanę i las. Borówka uśmiechnął się do swoich 
myśli i postanowił wrócić do elfów, aby jeszcze się pobawić. Wiedział 
bowiem, że każdego dnia o tej porze elfy można spotkać obok starego 
dębu.
– Ale co to? – powiedział Borówka.
– Dlaczego tu nikogo nie ma? Nie słychać wesołych chichotów elfów ani 
kumkania żabek.
Skrzat Borówka trochę się zdziwił, bo to niecodzienne i trochę niezwy-
kłe, że panuje tu taka cisza. Podchodził coraz bliżej i bliżej, aż tu nagle 
zza dębu wyskoczyły elfy i zwierzęta z całego lasu.
– Wszystkiego najlepszego! – zawołali wszyscy razem na widok skrzata.
– Nie mogliśmy się doczekać, kiedy do nas przyjdziesz. A oto niespo-
dzianka dla ciebie!
Na polanie, za dębem stał kosz z kolorowymi balonami. Borówka ostroż-
nie podszedł i dotknął baloników, a potem z każdej strony dokładnie 
obejrzał kosz ozdobiony wielką kokardą. Był wspaniały!
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– To jest prezent urodzinowy od wszystkich mieszkańców lasu! – ode-
zwał się z oddali miś.
– Za chwilę uniesie cię wysoko, wysoko nad polanę i czubki drzew, a my 
będziemy ci machali i śpiewali „Sto lat…”!
Borówka aż podskoczył z radości.
– Moje marzenie się spełniło, choć ani przez chwilę nie przypuszczałem, 
że stanie się to tak szybko. Nareszcie będę mógł latać jak motyle i ptaki  
i podziwiać nasz piękny las z góry! – powiedział skrzat.
Borówka szybko wskoczył do kosza gotowy do pierwszego lotu. Wie-
wiórka założyła mu na głowę kapelusz, żeby nie przebił żadnego balo-
nika. Miś natomiast powoli popuszczał linkę, do której był przywiązany 
ten niezwykły prezent. I wkrótce Borówka wzbił się nad polanę.
– Hurra! Ja latam! – wołał uradowany malec.
– Moje najskrytsze marzenie się spełniło! Dziękuję wam, przyjaciele, je-
stem najszczęśliwszym skrzatem na świecie.
Wszyscy cieszyli się razem z Borówką. Bili mu brawo i głośno śpiewali 
urodzinowe „Sto lat, sto lat…”. Skrzat latał zaś wysoko nad polaną, rzeką, 
lasem i był bardzo szczęśliwy, ba, najszczęśliwszy pod słońcem. Zwierzę-
ta i elfy tańczyły, wesoło śpiewały i bardzo dobrze się bawiły, czekając 
na swojego przyjaciela z urodzinowym tortem. Kiedy skrzat wylądował, 
zdmuchnął świeczki na torcie i wesoło powiedział: 
– Uwierzcie, moi drodzy, marzenia się spełniają, nawet te najbardziej 
skryte i być może trudne do zrealizowania.

• • •
Emilia Chojnacka, wyróżnienie, kl. IV-VI
Bielsko-Biała

Tajemniczy Eol

Dawno, dawno temu, w zamierzchłych czasach, kiedy w lasach żyły jesz-
cze skrzaty, elfy i rusałki, a ludzie żyli z nimi w zgodzie i w harmonii, 
niedaleko lasu, w pewnej ludzkiej osadzie mieszkała mała dziewczynka 
o imieniu Miłka. Jej ojciec był kowalem i hodowcą koni, znanym z pa-
sji, jaką było oswajanie tych dzikich stworzeń, żyjących w stadach lub 
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samotnie na polach. Miłka bardzo często pomagała ojcu w pracy, gdyż 
tak jak on bardzo kochała zwierzęta. Codziennie rano wstawała skoro 
świt i zjadłszy szybko śniadanie, pędziła do stajni, aby je nakarmić. Zna-
ła wszystkie imiona swych podopiecznych, potrafiła też wymienić, jakiej 
maści i rasy jest każdy koń. Były tam i kasztany, i konie gniade, i kare,  
i myszate, i dereszowate, i siwe, i srokate, i tarantowate. Miłka kochała 
je wszystkie tak samo, choć najbardziej upodobała sobie jednego, któ-
rego znalazła rok wcześniej w okolicach Dzikiego Lasu. Miał piękną, 
błyszczącą, koralową grzywę i błękitną sierść. W świetle księżyca Eol, 
bo tak Miłka go nazwała, wyglądał dostojnie, jakby pochodził z iście 
królewskiego rodu. Codziennie galopowała na nim po polach i łąkach, 
ale nie zapuszczała się w okolice Dzikiego Lasu. Dobrze wiedziała, że 
pod żadnym pozorem nie wolno jej przekroczyć granicy tego straszne-
go miejsca, ponieważ oprócz życzliwych ludziom elfów żyły tam także 
złe i mroczne stwory, które czyhały na ludzi, aby na zawsze uwięzić ich  
w głębi mrocznej puszczy. 
Pewnego dnia ojciec zabrał dziewczynkę na poszukiwanie nowych koni. 
Wyruszyli razem w okolice Dzikiego Lasu, gdyż tylko z tatą Miłka mo-
gła się tam wybierać. Z nim zawsze czuła się bezpiecznie i pewnie. Je-
chała oczywiście na swoim ulubieńcu, który parskał radośnie i dumnie 
trząsł głową. Na skraju lasu zauważyli elfy, te serdecznie ich pozdrowiły 
i grzecznie zapytały:
– Witajcie! Czemuż to zapuszczacie się w Dziki Las? Wszak wiecie, że 
czyha tu niebezpieczeństwo! Leśne widziadła ostatnio zaatakowały lu-
dzi z sąsiedniej wioski. Strzeżcie się!
– Witajcie, przyjaciele! – zawołał ojciec Miłki. – Dziękujemy za ostrzeże-
nie! Wybieramy się tylko na poszukiwanie dzikich koni, nie zamierzam  
z córką wchodzić w środek puszczy.
– Miejcie się na baczności! Radzimy wam zawrócić i szukać koni gdzie 
indziej! – powiedziawszy to, elfy skłoniły się grzecznie i odeszły w sobie 
tylko znaną stronę.
Miłka jechała cały czas za swoim tatą, jednocześnie rozglądając się bacz-
nie po okolicy i szukając koni. Kiedy wjechali w Dziki Las, dziewczyn-
ka z zachwytem wpatrywała się w stojące tam drzewa. Las obfitował 
w wiele egzotycznych, nigdzie indziej nie spotykanych drzew. Czuć było 
w powietrzu tajemniczość i magię. Miłka kątem oka dostrzegła, jak coś 
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poruszyło się w krzakach paproci, jednak obróciwszy w tę stronę głowę, 
niczego nie dostrzegła.
Gdy zapuścili się w głąb lasu, dziewczynkę ogarnął mrok, a przez jej cia-
ło przeszedł zimny dreszcz. Zaczynała się bać i czym prędzej chciała już 
wracać do domu. Nagle, po prawej stronie, dostrzegła cień zwierzęcia, 
który sposobem poruszania się przypominał konia.
Miłka krzyknęła:
– Tato, tam jest chyba dziki koń! Zobacz prędko!
Ojciec rozglądał się wokół siebie, ale nikogo ani niczego nie dostrzegł.
– Tato, poczekaj chwilkę. Podjadę z Eolem kawałeczek i zobaczę, co to za 
koń. Jest przecież niedaleko – przekonywała ojca Miłka.
Tata przystał na tę propozycję, ponieważ chciał sobie zrobić przerwę  
i napoić konia.
– Chodź, Eol, może znajdziemy ci nowego kolegę! – zaśmiała się dziew-
czynka i pogalopowała w stronę nieznanego zwierzęcia.
Kiedy podjechała już blisko, zorientowała się, że wjechała w gęstą mgłę. 
Nie wiedziała, w którą stronę ma się teraz udać. Nie widziała też zwie-
rzęcia. Przestraszyła się i zawołała:
– Tato, tato! Gdzie jesteś?
Ale odpowiedziała jej tylko cisza... Miłka nagle usłyszała za sobą szelest 
liści, odwróciła się i jej oczom ukazał się olbrzymi stwór. Miał głowę 
byka, wielkie, śliskie cielsko pokryte łuskami i owłosione kopyta. Wy-
glądał przerażająco! Miłka krzyknęła głośno i chcąc zawrócić, spadła  
z konia. Potwór zbliżył się do niej, chcąc ją pochwycić w swoje wielkie 
łapska. Gdy był już bardzo blisko, dziewczynka zamknęła oczy i skuliła 
się ze strachu, przeczuwając, że to jej koniec. 
W tym momencie poczuła, jak coś chwyta ją za koszulę i podnosi do 
góry. Nie zdążyła nawet zaprotestować, gdy już siedziała na grzbiecie 
Eola. Koń dziwnym sposobem wciągnął dziewczynkę na swój grzbiet  
i rzucił się do ucieczki. Mimo ogromnej prędkości konia bestia zbliża-
ła się do nich nieubłaganie. Po chwili Miłka zobaczyła wielkie i strome 
urwisko, za którym była głęboka przepaść. Wpadła w rozpacz, uświa-
damiając sobie, że znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Albo wyhamują 
przed przepaścią i dopadnie ich bestia, albo spadną z urwiska i czeka 
ich pewna śmierć. Eol jednak nie zamierzał się zatrzymywać. Po chwili 
Miłka poczuła, jak spadają w otchłań.
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– To koniec! – pomyślała. Ku jej zdumieniu wcale jednak nie spadała  
w przepaść, ale wzbijała się ku błękitnemu niebu. Eol przeobraził się  
w skrzydlatego rumaka, który wspaniale trzepotał swoimi wielkimi, nie-
bieskimi skrzydłami. Okazało się, że Eol był magicznym koniem z zagi-
nionej i dawno już zapomnianej rasy. To legendarny skrzydlaty koń Pe-
gaz. Miłka była uratowana! Szybowała teraz po niebie, mocno ściskając 
konia za szyję, szeptając raz za razem:
– Dziękuję! Dziękuję! 
Koń dumnie potrząsnął grzywą i głośno zarżał. Po kilku chwilach bez-
piecznie wylądowali na polanie, niedaleko miejsca, gdzie Miłka rozstała 
się z tatą.
– Tatusiu! Tam był straszny potwór! To jednak nie był koń! Eol mnie ura-
tował! – łkała dziewczynka.
Ojciec szybko przytulił córkę i zapewnił, że jest bezpieczna.
– Właśnie cię szukałem. Wołałem, ale nie odpowiadałaś. Opowiedz, co 
się stało – prosił.
Miłka opowiedziała mu wszystko dokładnie. Tata zamyślił się i rzekł:
– Musimy czym prędzej stąd odejść. Wracajmy do domu. A Eol... myślę, 
że okazał się magicznym koniem. Słyszałem kiedyś o niezwykle rzadkiej 
rasie, która posiada wyjątkowe umiejętności. Miałaś wyjątkowe szczęś-
cie, że go znalazłaś!
Dziewczynka spojrzała z miłością na swojego konia. Przytuliła się do 
niego mocno i szepnęła:
– Nigdy się nie rozstaniemy. Będziemy już na zawsze razem!
Kiedy wszyscy wrócili do domu, Miłka obiecała sobie, że już nigdy jej 
noga nie stanie w Dzikim Lesie. 

• • •
Weronika Szewczyk, wyróżnienie, kl. IV-VI
Zebrzydowice

Pięć sukien

Dawno, dawno temu w wielkim ślicznym zamku mieszkała królewna 
Rozalia wraz z ojcem i macochą Gertrudą. Dziewczyna słynęła ze swo-
jego piękna i bardzo dobrego serca. Jej szczery uśmiech potrafił rozgo-
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nić wszelkie chmury i niepogodę. Król bardzo kochał swoją córkę, czego 
nie można powiedzieć o macosze, która była bardzo wredna i zazdrosna  
o Rozalię. Kiedy tylko nadarzyła się okazja, uprzykrzała życie pasierbi-
cy.
Lata płynęły, a Rozalia rozkwitała niczym kwiat róży. Promieniała ra-
dością i roztaczała wokół aurę serdeczności. Piękne pozostawało także 
jej wnętrze, mimo iż co chwilę doznawała krzywdy ze strony macochy 
– a to zamknęła ją niby przypadkiem w piwnicy, a to schowała ulubione 
pantofelki, które miała założyć na bal. Dziewczyna nie potrafiła jednak 
nienawidzić i wybaczała, tłumacząc, że zapewne Gertruda nie chciała 
tego zrobić.
W dniu osiemnastych urodzin król sprawił córce wspaniały prezent. 
Królewna Rozalia otrzymała pięć sukien. 
– Drogie dziecko, to nie są zwyczajne suknie, są zaczarowane – powie-
dział, wręczając prezent.
– Och! Jakie one piękne!!! Dziękuję ci, ojcze. Zaczarowane powiadasz? 
– spytała.
– Tak, każda z nich potrafi przenieść cię w mgnieniu oka do zaczarowa-
nej krainy.
Rozalia spojrzała na suknie. Pierwsza była pomarańczowa z niezliczo-
nej ilością falban, troszeczkę przypominała jesień. Królewna, gdy tylko 
założyła sukienkę, znalazła się w krainie, w której panowała jesień. Były 
tam wysokie drzewa, a ich liście mieniły się wszelkimi odcieniami brązu 
i czerwieni. Szumiący, lekki wiatr poruszał kłosami kukurydzy, które ro-
sły aż po horyzont. Można było też zobaczyć wrzosowe pola, przepięk-
ne astry i begonie. Rozalia nie wierzyła własnym oczom! Jeszcze chwilę 
temu była w swoim pałacu, a teraz znalazła się w krainie wiecznej je-
sieni! Każdy ruch królewny był bacznie obserwowany przez wiewiórkę, 
która zasiadła na brzozie i rzekła do niej:
– Witaj, to ty jesteś posiadaczką pięciu zaczarowanych sukien?
– Owszem, dostałam je od ojca, jednak jak to możliwe, że wprost z moje-
go zamku znalazłam się tutaj? – pytała z niedowierzaniem.
Wiewiórka wyjaśniła dziewczynie, że każda suknia przeniesie ją w inny 
świat i ostrzegła jednocześnie, aby nigdy, przenigdy nie zakładała sukni 
w kolorze czarnym, gdyż ta zaprowadzi ją do krainy wiecznej ciemności, 
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z której nie ma wyjścia. 
– Dziękuję, wiewióreczko, za te wszystkie cenne rady – rzekła z wdzięcz-
nością Rozalia. – Jednak nie mam pojęcia, w jaki sposób powrócić do 
swojego królestwa? – zmartwiła się.
– Po prostu pomyśl o swoim domu, a wówczas szybko przeniesiesz się 
do królestwa ojca.
– A więc żegnaj, droga wiewiórko! – zawołała, spoglądając na oddalającą 
się rudą przyjaciółkę.
Królewna na chwilę zamknęła oczy, pomyślała o rodzinnej posiadłości, 
a gdy ponownie je otworzyła, znalazła się w swojej komnacie. Rozalia 
była tym wszystkim oczarowana. Nie chciała tracić ani minuty. Posta-
nowiła przymierzyć następną suknię w kolorach wiosennych. Ta nie-
zwykła kreacja kusiła swoją cudownością i niezwykłością. Mięciutki 
materiał obsypany był pięknymi, kolorowymi kwiatami. Najszybciej jak 
potrafiła założyła drugą z podarowanych sukien i w okamgnieniu znala-
zła się w krainie wiosny. Dookoła rozciągała się soczysta zieleń, słychać 
było śpiew ptaków, a lekkie podmuchy wiatru delikatnie muskały twarz 
dziewczyny. Spodobała się królewnie ta kraina, ale zatęskniła za tatą i po 
chwili była już w swojej komnacie.
Trzecia sukienka była w barwach lata. Miała śliczne rękawy i koronko-
wy dół. Gdy Rozalia założyła tę suknię, znalazła się na piaszczystej, cie-
płej plaży, a falujące morze wyrzuciło na brzeg muszelki o fantazyjnym 
kształcie. Kiedy przechadzała się w swojej cudownej kreacji, trafiła do 
dżungli z mnóstwem egzotycznych zwierząt. Kolejny raz poczuła fascy-
nację. Dzięki prezentowi taty mogła doświadczyć, jaki piękny, różnorod-
ny i wyjątkowy jest świat. Myśli ponownie powędrowały do zamku. 
Ostatnia z sukien miała kolory zimy i była przyozdobiona ślicznymi ce-
kinami oraz puszystymi piórkami. Ta sukienka przeniosła królewnę do 
lodowej krainy, gdzie wysokie szczyty gór sięgały aż do nieba. Cały ten 
świat był otulony białą kołdrą. 
Wieczorem Rozalia opowiedziała o swoich przygodach ojcu. Król tylko 
uśmiechnął się do swojej córki i mocno ją przytulił. Niestety, zła maco-
cha podsłuchała rozmowę i czym prędzej pobiegła do pokoju, w którym 
znajdowały się suknie. Gertruda w pośpiechu porwała pierwszą z brze-
gu, by jak najprędzej przenieść się w miejsca, o których usłyszała. Była 
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to suknia czarna. Gdy ją założyła, wnet znalazła się w ciemnej jaskini. 
Macocha krążyła i krążyła po pieczarze, przedzierała się przez ciemne 
tunele, ale wyjścia nie znalazła. Daremnie poszukiwała pięknych łąk, nie 
słyszała też śpiewu ptaków. Słuch po niej zaginął. 
Pewnego dnia królewna Rozalia, będąc w krainie lata, dotarła do prze-
pięknego zamku. Bardzo się zdziwiła, gdy okazało się, że mieszka w nim 
książę, który był bardzo samotny, nie miał rodziny ani znajomych. Dziew-
czyna w niedługim czasie zaprzyjaźniła się z księciem Aronem. Młodych 
połączyły wspólne pasje. Szybko też zapałali do siebie gorącym uczu-
ciem. W krainie lata królewnie brakowało jednak ojca, a Aronowi było 
bardzo przykro, że jego wybranka jest smutna. Aron postanowił zwołać 
najlepszych krawców z królestwa, aby uszyli szaty dla przyszłego teścia. 
Krawcy szybko popędzili do pracowni, aby przygotować cudowny strój 
dla króla. Użyli magicznych nici i w ten oto sposób powstał frak, dzięki 
któremu ojciec Rozalii mógł zamieszkać razem z nimi w krainie lata. 
Jakież było wielkie szczęście, gdy młodzi stanęli na ślubnym kobiercu. 
Świadkiem ich ślubu była ruda wiewióreczka, która szepnęła królewnie 
na ucho, gdzie znajduje się jej macocha. Dziewczyna nie potrafiła być 
okrutna i dzięki czarom Gertruda wróciła na zamek. Król czasami ją od-
wiedzał, ale częściej bywał ze swą córką i zięciem w krainie lata. Liczył, 
że wkrótce zostanie dziadkiem i zadba, by jego wnuczka też otrzymała 
pięć cudownych sukien, a wtedy….., ale to już inna bajka.

• • •
Mateusz Tomaszek, wyróżnienie, kl. IV-VI
Godziszka

Doktor czas

Pewnego dnia bardzo bogaty, sławny, lecz chciwy lekarz miał uczest-
niczyć w sympozjum medycznym daleko od swojego domu, jako zna-
ny ekspert w dziedzinie neurologii. Był to przystojny i wysportowany 
mężczyzna, który lubił nosić drogie i eleganckie ubrania, złoty zegarek 
oraz przesadnie dbał o swój wygląd i wygodę. Studia medyczne skończył  
z wyróżnieniem i wszystko mu się w życiu udawało. Pracował w najlep-
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szym szpitalu w kraju, podawał trafne diagnozy lekarskie i dokonywał 
niemożliwych operacji. Napisał też kilka książek naukowych. Wszyscy 
chcieli z nim współpracować.
Podróż medyka prywatnym samolotem trwała długie godziny, więc był 
zmęczony lotem. Lekarz od razu po wylądowaniu udał się na spotka-
nie. Miał mało czasu na swój wykład, bo śpieszył się na ważną operację  
w swoim szpitalu, którą tylko on umiał przeprowadzić. Ze względu na 
złą pogodę musiał czekać na pozwolenie wystartowania, co go bardzo 
zdenerwowało. W końcu udało mu się i miał nadzieję, że zdąży na usta-
loną operację mózgu, za którą otrzyma ogromną ilość pieniędzy.
W trakcie lotu silny wiatr przeszkadzał lekarzowi w prowadzeniu ma-
chiny, a ulewa zmniejszała widoczność. W pewnym momencie jeden sil-
nik przestał działać, a z drugiego sypały się iskry. Samolot nagle zaczął 
spadać. Doktor nie miał czasu na wezwanie pomocy. Latająca maszyna 
zbliżała się do skał. Na szczęście pilot zdążył się katapultować. Nie wia-
domo, jak długo doktor był nieprzytomny. Ocknął się w dziwnym miej-
scu, gdzie ujrzał ludzi ubranych w pomarańczowe szaty. Byli to mnisi  
z Klasztoru Czasu. Doktor pierwszy raz słyszał o takim zakonie, ale był 
na tyle słaby i obolały, że nie miał siły o tym rozmyślać.
Okazało się, że mnisi uratowali mu życie. Zakonnicy musieli także ope-
rować lekarzowi prawą rękę, uszkodzoną w trakcie upadku z wysokości. 
Niestety ręka nie była sprawna. Każdego dnia doktor ćwiczył mięśnie, 
bo chciał jak najszybciej wyzdrowieć i wrócić do zawodu. Lekarz nie 
mógł pogodzić się ze skutkami wypadku. Cały czas obwiniał wszystko 
i wszystkich za swój los. Był zły i zdenerwowany, że nie może wrócić 
szybko do poprzedniego życia. Mnisi uczyli go, jak opanować ból i jak 
poradzić sobie ze stresem, ale zniecierpliwiony i zły mężczyzna nie 
chciał żadnej pomocy.
Najstarszy mistrz zakonu, wyczuwając w chorym niespotykaną moc, 
pokazał lekarzowi największą tajemnicę mnichów – Szkatułkę Czasu. 
Był to zielonkawy zegar zamknięty w złotej skrzyni. Jego siła potrafiła 
przyśpieszać i cofać czas. Po otwarciu skrzyni wydobyła się zielonożółta 
mgła, która przeniosła doktora i mnicha do momentu przed wypadkiem 
samolotowym. Lekarz, obserwując jako „duch” swój wypadek, zauważył, 
że był on spowodowany nie tylko złą pogodą, ale to on, jako pilot, po-
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pełnił największy błąd, który kosztował go utratę czucia w prawej ręce. 
Źle obliczył wysokość i zahaczył skrzydłem o skałę, co było początkiem 
katastrofy.
Po powrocie z wędrówki w czasie, doktor przestał szukać winnych za 
swój nieszczęśliwy wypadek. Zrozumiał, że może mieć żal tylko do siebie. 
Pozostał w zakonie, gdzie przy pomocy mnichów dochodził do zdrowia, 
ale sprawności w prawej ręce nie odzyskał. Już wiedział, że nie wróci 
do poprzedniego życia. Nawet spodobało mu się mieszkanie w ubogim 
domu. Dużo czytał, rozmyślał i poznawał okolicznych mieszkańców.

Minął rok od tego wydarzenia. Mistrz zakonu ponownie otworzył tajem-
niczą skrzynię w obecności lekarza. Tym razem pojawił się fioletowy 
dym, który przeniósł ich w niedaleką przyszłość. Doktor zobaczył siebie 
pośród biednych ludzi z wioski. Leczył ich, pomagał, doradzał, a wszyst-
ko robił za darmo. Ludzie dziękowali mu uśmiechem, dobrym słowem  
i szacunkiem. Nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze. W tym momencie 
zrozumiał, co tak naprawdę w życiu jest ważne…
Doktor pozostał w tej krainie na zawsze. Wybudował z własnych pie-
niędzy szpital, w którym leczył wszystkich, bez względu na to, czy byli 
bogaci, czy biedni. Postawił skromniejszy dom, założył rodzinę i tak  
w szczęściu dożył sędziwych lat.

• • •
Miłosz Poliwoda, wyróżnienie, kl. IV-VI
Czechowice-Dziedzice

Leniwe żuczki

Na skraju lasu, za stertą szyszek i polnych kamieni, w miejscu, gdzie zie-
mia jest podmokła i często robią się kałuże, mieszkały sobie dwa żuki: 
Marian i Zeman. 
Były to zwierzęta bardzo leniwe i niechętne do pracy, ale za to wiecznie 
głodne. Nie chciało im się tracić czasu na poszukiwanie jedzenia, jak ro-
biły to inne owady. Wolały wylegiwać się w słońcu na kamieniu i wieczo-
rem opychać swoje grube brzuszki. Gdy zgłodniały, podkradały zapasy 
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innych owadów, najczęściej mrówek. Kiedy mrówki zorientowały się, że 
ich zapasy maleją, postanowiły postawić strażników przed spiżarnią. 
Marian i Zenek nic nie przeczuwali, cały dzień jak zwykle wygrzewali 
się na kamieniu. Kiedy zgłodnieli, poszli do mrówczej spiżarni. Strażni-
cy dzielnie bronili zgromadzonych zapasów, jednak żuki były silniejsze. 
Odrzucili strażników na bok, a sami dorwali się do soczystego jabłka. 
Marian i Zenek byli tak zajęci jedzeniem, że nawet nie zauważyli, że 
strażnicy uciekli do mrowiska. 
Mrówki opowiedziały królowej historię o tym, jak napadły ich dwa ol-
brzymie żuki. Mrówczy generał bardzo się zdenerwował. Chciał wysłać 
całą swoją armię i wypowiedzieć żukom wojnę. Jednak królowa mrówek 
na to się nie zgodziła. Miała lepszy pomysł. Kazała robotnicom przenieść 
jedzenie do innej spiżarni, a żołnierzom znaleźć żukożerną rosiczkę, któ-
ra rosła w czarnym lesie.
Następnego ranka żołnierze wrócili z rosiczką do mrowiska. Robotnice 
posadziły roślinę przy wejściu do spiżarni. Zenek i Marian jak zwykle 
spędzili pół dnia, wylegując się na kamieniu, ale kiedy w końcu zgłod-
nieli, poszli do swojej „stołówki” – mrówczej spiżarni. Byli tak głodni, że 
nie zauważyli drapieżnej rośliny. Żukożerna rosiczka bardzo się ucieszy-
ła na widok dwóch tłustych żuczków. Jedna z paszcz rosiczki rozchyliła 
się, chwyciła Mariana i zamknęła się. Marian znalazł się w jej paszczy. 
Przerażony Zenek uciekał w popłochu… na ile pozwalał mu jego gru-
by brzuszek. Z daleka słyszał płacz i krzyki połykanego przez rosiczkę 
przyjaciela. 
Kiedy Zenek wrócił do domu, opowiedział o tragedii innym owadom. 
Jednak żaden z nich nie chciał mu pomóc w uratowaniu Mariana. W koń-
cu żuk postanowił, że sam spróbuje. Udał się więc do mrowiska, aby po-
rozmawiać z królową mrówek.
– O przewspaniała, potężna królowo mrówek! Uratuj mojego przyjacie-
la! – prosił Zenek.
Zgromadzone mrówki były oburzone jego prośbą.
– Całe lato wyjadaliście nasze zapasy, które zgromadziłyśmy dzięki na-
szej ciężkiej pracy! – odrzekła królowa.
– Królowo, wrzuć tego żuka do kolejnej paszczy rosiczki! – krzyczał ge-
nerał mrówek.
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– Obiecuję, że oddamy wam wszystko to, co zabraliśmy z waszej spiżarni 
i przez całą jesień będziemy pomagać w gromadzeniu zapasów na zimę 
– tylko uwolnijcie mojego przyjaciela! – prosił Zenek.
Królowa długo milczała, aż w końcu kazała strażnikom, aby wydostali 
Mariana z paszczy rosiczki. Mrówki zaczęły łaskotać piórkiem żukożer-
ną roślinę po łodyżce. Po chwili wypluła Mariana. Strażnicy zaprowadzi-
li ledwo żywego Mariana przed oblicze królowej. Zenek bardzo się ucie-
szył na widok swojego przyjaciela. Był on bardzo słaby i lekko ośliniony 
przez rosiczkę, ale jednak cały i zdrowy.
– Daruję wam życie, ale musicie oddać nam to, co zjedliście – powiedzia-
ła królowa. – Aż do zimy będziecie zbierać zapasy z pól i łąk i zanosić je 
do naszej spiżarni.
Marian i Zenek od razu zabrali się do pracy. Odtąd pracowite mrówki  
i dwa duże żuki żyli w zgodzie i przyjaźni. Żaden z owadów nie mówił już 
o nich, że są leniwe.

• • •
Maja Trzaskalik, wyróżnienie, kl. IV-VI
Zebrzydowice

Dwaj bracia

Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, za górą i rzeką mieszkało  
z rodzicami dwóch braci, Stanisław i Antoni. Stanisław był kochanym  
i miłym chłopcem. Miał blond włosy, bladą cerę, ubierał się skromnie  
w niebieskie spodnie i brązowy kubraczek. Pomagał mamie w obowiąz-
kach domowych, a tacie w cięższych, męskich zajęciach. Staś kochał 
zwierzęta. Każdemu napotkanemu, bezdomnemu zwierzakowi starał 
się zaraz pomóc, z ochotą dawał trochę jedzenia oraz nalewał wodę. Nie 
sprawiał żadnych problemów rodzicom. Jego przeciwieństwem był An-
tek, brunet z pięknymi piwnymi oczyma. Ubierał się tylko w to, co mu 
się podobało. Był bardzo leniwy, opryskliwy i hałaśliwy. Niemalże każ-
dego dnia przysparzał kłopotów swoim zmartwionym opiekunom. Nic 
nie chciał robić, przechadzał się tylko po domu i nieustannie wywoływał 
kłótnie. Ciągle coś mu się nie podobało. 
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Czas płynął szybko i bracia z dzieci wyrośli na przystojnych, silnych mło-
dzieńców. Rodzice uznali, że nadszedł czas, aby synowie znaleźli sobie 
zajęcie i pomogli w utrzymaniu domu. Stasiek zrozumiał to i starał się 
jak najszybciej wypełnić wolę rodziców. Pomyślał również o Antku, któ-
ry nie zamierzał się wysilać szukaniem jakiegokolwiek zajęcia. Chłopiec 
znalazł dla obu pracę u rolnika, która miała polegać na codziennym wy-
pasaniu, dojeniu krów i kóz oraz dokarmianiu, doglądaniu kur w kur-
niku. Niestety, pojawiła się pewna niedogodność. Gospodarz mieszkał 
kilka godzin marszu od ich domu. Nie zniechęciło to jednak pracowite-
go Stasia. Kiedy rozmawiał z pracodawcą, uprosił go, by na czas pracy 
mogli pozostać w gospodarstwie i nocować w oborze ze zwierzętami. 
Gospodarz nie widział przeszkód. Chłopak poczuł się bardzo szczęśliwy 
z takiego obrotu sprawy. Antek natomiast nie był zachwycony wieścią, 
że będzie pracował, a jeszcze bardziej tym, iż przyjdzie mu spać wśród 
krów. Długo spierał się z bratem. Ostatecznie jednak zgodził się na tę 
„posadę”. Spakowali najpotrzebniejsze rzeczy, pożegnali rodziców i ru-
szyli w drogę.
Pod wieczór byli już na miejscu. Chcieli czym prędzej położyć się spać, by 
następnego dnia o świcie zabrać się do uczciwej pracy. Pierwszy dzień 
minął bardzo spokojnie. Pracodawca pokazał im wszystkie zakamarki  
i zwierzęta, jakimi będą się opiekować. Oprócz krów, kóz i kur mieli pod 
swoją opieką jeszcze barany i owieczki. Stasiek wprost promieniał z ra-
dości na myśl, że pomoże swoim rodzicom. Antek nie wykazywał entu-
zjazmu, wręcz przeciwnie, był zły, że tyle tu zwierzyny i w dodatku musi 
spać w oborze.
Nazajutrz świeciło piękne słońce, nastał kolejny poranek i przyszła pora 
na prawdziwy dzień pracy. Obaj wzięli się do roboty, nakarmili kury i po-
szli wypasać zwierzęta. Wypuścili je razem na pastwiska. Podzielili się 
obowiązkami, jeden miał pilnować owiec i baranów, a drugi krów i kóz. 
Chłopcy usiedli na miękkiej, zielonej, soczystej trawie i bacznie obser-
wowali zwierzęta. Antkowi brakowało jednak chęci i zapału. Nie minęło 
pół godziny, a miał już dość siedzenia i słuchania beczenia. „Bee, beee” 
– z wściekłością przedrzeźniał owieczki. Nagle zerwał się i poszedł szyb-
kim krokiem do pobliskiego drzewa. Energicznie zerwał długą gałązkę, 
na której nie zdążyły jeszcze wyrosnąć liście. Porwał kij do ręki i wrogo 
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nastawiony powrócił do zwierząt. Za każdym razem, gdy któraś z owiec 
w pobliżu wydała z siebie jakiś dźwięk, uderzał ją mocno patykiem. Taką 
samą metodą zaganiał pojedyncze owce do stada. Wyżywał się na nie-
winnych baranach. W złości i frustracji mijały mu kolejne dni pracy. 
Pewnego razu, gdy Staś doił krowy, zaczął mówić sam do siebie: 
– Jakie to cudowne, że mogę pomagać jednocześnie rodzinie oraz samot-
nemu i zapracowanemu rolnikowi. Zapewne mama i tata będą ze mnie 
dumni – szepnął.
– Masz całkowitą rację, to naprawdę cudowne – odpowiedział mu niski, 
dziwny głos, którego nigdy wcześniej nie słyszał. Zaczął rozglądać się 
wokoło.
– Kim jesteś, kto mówi? – zapytał podekscytowany i lekko przestraszony 
Staś.
– Ja jestem Dwadzieścia Cztery, jestem krową – odpowiedział ponownie 
głos.
– To ty mnie rozumiesz? – dopytywał zdziwiony. – Jak to jest możliwe? 
– zadawał krowie kolejne pytania, prawie wylewając przy tym mleko  
z wiadra.
– Tak, rozumiem twoją mowę. Możemy rozmawiać tylko z tymi, którzy 
darzą nas miłością i szacunkiem. Odważyłam się do ciebie odezwać, gdyż 
chcę prosić cię o pomoc. Chciałabym, abyś porozmawiał z owcą Siedem-
dziesiąt Sześć na temat swojego brata. Ona ci powie, jak okrutnie zacho-
wuje się wobec nich, jak potwornie cierpią, gdy są pod jego opieką.
Na twarzy Stasia pojawił się wyraz bólu i smutku. Nie mógł uwierzyć  
w to, co usłyszał. Po chwili odparł:
– Dobrze, przy pierwszej okazji spróbuję dowiedzieć się prawdy i poroz-
mawiam z owcą – powiedział lekko zdezorientowany.
Następnego dnia było bardzo gorąco. Stanisław po nieprzespanej nocy 
wymyślił, że zamienią się z bratem obowiązkami i on zajmie się barana-
mi i owcami, a Antek pójdzie wypasać krowy.
Kiedy zwierzęta były już na swoich pastwiskach, chłopak zaczął szu-
kać owcy Siedemdziesiąt Sześć. Znalazł ją. Gdy tylko zbliżył się do niej, 
usłyszał cichutki, delikatny głosik. Rozżalona owieczka starała się po-
wiedzieć całą prawdę. Stanisław dowiedział się o wielu złych rzeczach, 
które robił jego brat. Był szczerze przerażony!!! Uważał takie zachowa-
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nie za niedopuszczalne, zmartwił się bardzo i postanowił wpłynąć na 
Antka. 
Już następnego dnia porozmawiał z bratem, ale ten zbył go tylko śmie-
chem. Drwił, że rozmawia z owcami, jakby był jakiś nienormalny. Staś 
niestrudzenie błagał go, by nie krzywdził bezbronnych i bezsilnych 
zwierząt, jednak wszystko na nic. Antek nie zamierzał nikogo słuchać. 
Nienawidził swej pracy. 
Minął miesiąc, od kiedy przyszli pierwszy raz na gospodarstwo. Rela-
cje pomiędzy braćmi nie były najlepsze. Staś kochał zwierzęta i chciał 
je chronić, brat zaś uważał, że to tylko głupie barany i nie zamierzał się 
nimi przejmować. 
Pewnego poranka Antek zbudził się wcześnie w niezbyt dobrej kondycji. 
Czuł silne bóle w piersi i miał wysoką gorączkę. Gospodarz, widząc stan 
chłopaka, powiedział, żeby tego dnia nie pracował i odpoczął w oborze. 
Wieczorem było jeszcze gorzej. Antoni trząsł się cały z zimna i mocno 
pocił. Stasiek zaganiał ostatnie owce do obory, zastanawiając się, jak 
może pomóc bratu. Widząc jego stan, postanowił pójść do domu, by po-
prosić o pomoc rodziców. Poinformował Antka o swoim zamiarze, a ten, 
ledwo patrząc na oczy, nawet nie próbował go powstrzymać. Wiedział 
jednak, na jakie niebezpieczeństwo naraża się brat, wyruszając w drogę 
późną nocą. Staś nie zwlekał ani minuty. Rozgorączkowany chory nato-
miast drżał z zimna w oborze. Całe jego ciało pokrywała gęsia skórka, na 
czole widniały srebrzyste krople potu. Owce widziały i czuły, że z Ant-
kiem coś jest nie tak. Pomimo, że był dla nich niedobry, wszystkie pode-
szły do niego i otuliły go swoim milutkim i ciepłym futerkiem. Chłopak 
poczuł, że dreszcze ustępują. Zdezorientowany myślał, dlaczego zbliżyły 
się do niego zwierzęta, które tak okrutnie traktował?! Wtedy właśnie 
zrozumiał, że źle postępował wobec nich i winien jest im przeprosiny.  
Z wielką skruchą i łzami w oczach wyraził żal wobec swoich wełniastych 
podopiecznych. Baranki i owce tylko zabeczały w geście przebaczenia  
i poszły spać. Antoni również zmrużył oczy i od razu zasnął obok pucha-
tych jak chmury zwierząt. 
Następnego ranka po przebudzeniu czuł się znacznie lepiej. Co prawda 
nie był jeszcze do końca zdrowy, ale wiedział, że będzie dobrze, gdyż 
otaczają go zwierzęta, które szczerze polubił. Koło południa do obory 
wbiegli rodzice. Staś trzymał w ręku małą buteleczkę leku, który od razu 
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podali Antkowi. Choroba szybko ustąpiła. Dzięki uprzejmości gospoda-
rza rodzice pozostali z synami przez kilka dni.
Chłopcy do końca roku pracowali uczciwie w gospodarstwie. Bardzo 
pragnęli zanieść swoim rodzicom potrzebne pieniądze, by mogli spokoj-
nie utrzymać dom. Antek już zawsze szanował zwierzęta, które odtąd 
były szczęśliwe pod jego opieką. Nigdy nie wyrządził już krzywdy żadnej 
istocie. Barany swoim postępowaniem nauczyły go niezwykłej mądro-
ści. Dzięki nim zrozumiał ważne słowa: „Zło dobrem zwyciężaj”.

• • •
Wiktoria Wróblewska, I miejsce, kl. VII-VIII
Czaniec

Gwiazda

Nadeszła ta chwila. Już niedługo mnie nie będzie. Nazywam się Yoko  
i jestem gwiazdą, tak, tą gwiazdą, którą widzicie w nocy na niebie. Dziś 
nadszedł ten dzień, w którym spadnę. I chociaż mi smutno, że już nie 
będę świecić na niebie, to wiem, że mam do wypełnienia ważne zadanie. 
Ta noc to jedna z najpiękniejszych nocy w ciągu roku. Ludzie obserwu-
ją niebo, aby móc zobaczyć spadającą gwiazdę, która spełni ich marze-
nia. Ja jestem marzeniem i wiem, do kogo ono należy. Jest to mała, ładna 
dziewczynka z rudymi włosami i dużą ilością piegów. Julka, bo tak ma na 
imię, od dawna myśli o kocie. Bardzo kocha zwierzęta, opiekuje i bawi 
się z nimi. Nie mogę doczekać się tej chwili, słońce już zachodzi i robi się 
ciemno. Widzę Julkę, która razem z rodzicami rozpala ognisko, mają cie-
płe koce oraz leżak. Julka jest radosna, śpiewa, podskakuje. Mama otula 
ją i razem siadają przy ogniu. Chyba o czymś rozmawiają. Spróbuję pod-
słuchać…
– Mamusiu, kiedy się zacznie?
– Już niedługo – odparła mama.
– A myślisz, że spełni się moje marzenie?
– Julciu, jeżeli się czegoś naprawdę mocno pragnie, to marzenia się speł-
niają.
– Bo wiesz, mamusiu, ja bardzo chcę mieć kotka. Takiego malutkiego, 
szarego kotka. Mam nawet dla niego imię.
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– A powiesz mi, jak go nazwiesz?
– Od kilku dni po głowie chodzi mi takie trochę śmieszne imię – Yoko.
– Bardzo ładne. Będzie pasowało dla kotka.
Jest coraz ciemniej, moje koleżanki już błyszczą. Julka spogląda w niebo, 
pierwszy raz zobaczy, jak spadamy. Słyszeliście? Julka chce nazwać kot-
ka Yoko. Bardzo się cieszę, będziemy mieć takie samo imię. Dziewczynka 
nadal rozmawia z rodzicami, pokazuje palcem gwiazdy. Jeszcze mnie nie 
widzi. Zaczynam błyszczeć, muszę zwrócić uwagę Julki. Nie wiem, może 
zacznę migać. Boję się, że mnie nie zauważy. Spróbuję mocniej świecić. 
O, widzę Julkę, patrzy w moim kierunku. Trzymajcie kciuki. Spadam, aby 
spełnić jej marzenie. Lecę. Zauważyła mnie, do zobaczenia, kochani.
– Mamusiu! Mamusiu, patrz! Spadająca gwiazda. Kochana gwiazdko, 
bardzo chcę mieć kotka. Proszę, spełnij moje marzenie.
Jest mi niewygodnie, co się dzieje? Ciemno w tym pudełku. Słyszę głos 
miłej dziewczynki, która wyciąga mnie, bierze na ręce. Ale ma ładny 
uśmiech i śmieszne piegi. Chyba się zaprzyjaźnimy, tylko dlaczego tak 
skacze i krzyczy, że jestem jej spełnionym marzeniem?
– Mamo, tato! Jaki on śliczny. Ale jestem szczęśliwa! Mały, szary kotek, 
takiego właśnie chciałam. Yoko, mój kochany, kocham cię!

Cześć, mam na imię Yoko i jestem słodziutkim kotkiem. Witajcie, kocha-
ni…

• • •
Karolina Gruszecka, II miejsce, kl. VII-VIII
Rybarzowice

Okulary

Bardzo dawno temu w podziemiach Olimpu żyła Fantazja, córka Perse-
fony i Hadesa. Była piękna, mądra i uczciwa. Czas wolny spędzała przede 
wszystkim na czytaniu książek. 
Fantazja lubiła podziemny świat, ale nie miała pojęcia, jak wygląda świat 
zewnętrzny. Długi czas nie myślała nawet o tym, żeby poznać ziemię po 
jej jasnej stronie. Pewnego dnia dostrzegła jednak, że coraz częściej 
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ma problemy ze wzrokiem. Jej oczy przyzwyczajone do ciemności były 
ciągle zmęczone, co przeszkadzało jej w czytaniu ulubionych książek. 
Wtedy po raz pierwszy pojawiła się myśl o wyjściu na światło dzien-
ne. Jednak gdy powiedziała o tym rodzicom, wywołała tylko gniew ojca  
i otrzymała zakaz wychodzenia na ziemię. Długo zastanawiała się, co 
zrobić. Kochała swojego ojca, ale też kochała książki i uważała jego de-
cyzję za niesprawiedliwą. Z tego powodu zdecydowała, że pójdzie na 
krótką chwilę na światło dzienne i sama sprawdzi, jak tam jest. Udało 
się. Fantazja wydostała się na ziemię i z zachwytem podziwiała przeróż-
ne barwy otaczającego ją świata. Usiadła pod jednym z drzew oliwnych 
i zaczęła czytać. Tutaj bez problemu pochłaniała kolejne strony, więc nie 
myślała o powrocie do podziemi. Mijały następne dni. Była szczęśliwa, 
mogąc robić to, co kochała najbardziej – czytać.
Pewnego dnia Fantazję zauważył Okulus, młody bóg skał, kamieni  
i szczytów górskich. Całe dnie spędzał na tworzeniu nowych skalistych 
wzniesień, mieniących się w świetle słońca różnymi kolorami. Nieśmia-
ło podszedł i rozmawiając z Fantazją, poznał jej pochodzenie oraz to, co 
ją tutaj sprowadziło. Dowiedział się o problemie ze wzrokiem, o tęskno-
cie za rodzicami i o tym, jak bardzo kocha książki. Postanowił jej pomóc, 
nie wiedział tylko, jak to zrobić. Codziennie spotykał Fantazję i długo 
rozmawiali. Jednego razu, tworząc kolejną skałę, myślał o nowej przy-
jaciółce. Z pracy jego rąk powstał piękny, przeźroczysty kamień. Patrząc 
przez niego, rzeczy wyglądały na większe. I właśnie wtedy wpadł mu 
do głowy pewien pomysł. Stworzył dwa małe, okrągłe kamyki, tak samo 
przeźroczyste jak tamta skała. Czym prędzej pobiegł i pokazał je Fanta-
zji. Była zachwycona! Najpierw widziała tylko ich piękny blask. Dopiero 
później zauważyła, że powiększają małe przedmioty. Przyłożyła je do 
oczu i spojrzała na książkę. Litery były wyraźne i bez problemu mogła 
je wszystkie przeczytać. Bogini skakała z radości. Okulus również cie-
szył się z własnego dzieła. Brakowało tylko czegoś, co mocowałoby małe 
kryształy na oczach pięknej córki Hadesa. Po radę udał się do swojego 
przyjaciela Hefajstosa. Ten tworzył piękne tarcze i strzały. Natychmiast 
oprawił delikatne kamienie w złote, okrągłe ramki, łącząc je małym pa-
skiem ze złota. Efekt był wspaniały. Okulus czym prędzej udał się do 
Fantazji. Martwiło go tylko jedno. Wiedział, że pomagając pięknej bo-
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gini, spowoduje, że ona wróci do swojego domu. Nie mylił się. Fantazja 
zachwyciła się podarunkiem. Kamienie w ramkach pasowały idealnie. 
Teraz mogła wracać do podziemi. Podziękowała za prezent, który na-
zwała „okularami” na cześć swojego przyjaciela. Obiecała też, że będzie 
często wracać na ziemię. 
„Okulary” stały się nieodłączną częścią stroju Fantazji. Rodzice z radoś-
cią przyjęli ją z powrotem. Hades zrozumiał, że szczęście córki to nie 
tylko podziemia Olimpu, ale też cały nadziemny świat. Od tego czasu po-
zwalał jej na takie wędrówki i przyjaźń z mądrym bogiem Okulusem.

• • •
Oliwia Sordyl, III miejsce, kl. VII-VIII
Czaniec

Magiczne urodziny

Dawno, dawno temu w malowniczej krainie porośniętej kolorowymi 
wrzosowiskami, nad brzegiem morza kilka kolorowych domków two-
rzyło małą osadę rybacką. Okolica była cicha i spokojna. Tylko wie-
czorny podmuch wiatru oraz szelest fal rozbijających się o klif dawa-
ło się słyszeć przez uchylone okiennice wiejskiego domku. Mieszkała  
w nim dziewczynka o imieniu Jantar. Była skromną i sympatyczną osób-
ką, uwielbianą przez wszystkich mieszkańców wioski. Żyła tam razem 
z przybranymi rodzicami, którzy znaleźli ją w wiklinowym koszyczku 
nad brzegiem morza w pewien burzowy wieczór. Dobrze pamiętali, że 
pioruny biły jak oszalałe, a błyskawice rozświetlały niebo. Owinięta 
była w błękitną, atłasową szatkę, a na stópce miała znamię w kształcie 
rozgwiazdy. Zaopiekowali się nią i pokochali jak własne dziecko. A ona 
odwzajemniła się im dobrocią płynącą z serca. Mijały lata. Dziewczyn-
ka pomagała ojcu przy rozwieszaniu sieci, a czasem nawet wypływała 
z nim na pełne morze, towarzysząc mu przy połowie ryb. Uwielbiała te 
chwile. Wtedy czuła się wolna. Wokół tylko fale, wiatr rozwiewający jej 
jasne, żółto-brunatne, długie loki i ich stara, drewniana łódź. Gdy wraca-
li na przystań, już tęskniła do tamtych chwil. Dlaczego?
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Pewnego wieczoru, gdy słońce chyliło się już ku zachodowi, bawiąc się 
muszelkami nad brzegiem morza, usłyszała tajemniczy kobiecy głos, 
który dobiegał z głębi wody:
– Jantar!... Jantar!...
Rozglądnęła się wokoło, ale nikogo nie zauważyła. 
– Zapewne się przesłyszałam – pomyślała i wróciła do zabawy. W domu 
nie mogła jednak przestać myśleć o tamtym zdarzeniu. To wołanie nie-
ustannie zaprzątało jej głowę.
Gdy leżała wieczorem w łóżeczku, wsłuchiwała się w szum fal rozbija-
jących się o kamienisty brzeg. Czyżby chciała coś usłyszeć? Ale nic nie 
słyszała. Nie zmrużyła oka. Gdy tylko słońce zaczęło wschodzić, już sie-
działa na piasku i wpatrywała się w bezkresne morze. Podczas zachodu 
słońca liczyła mewy kołyszące się na falach. I tak mijały kolejne dni. Wo-
kół tylko głucha otchłań.
W dniu swoich trzynastych urodzin, jak co dzień hasała po piaszczystym 
wybrzeżu, a fale oblewały jej stopy, gdy niespodziewanie niebo zrobiło 
się granatowe. Słońce zakryły ogromne, ciemne chmury. Słychać było 
grzmoty, a na niebie pojawiły się błyski. Morze było tak wzburzone, że 
aż się przeraziła. 
– Co się dzieje?! – zawołała. – Którędy do domu? Nie widzę drogi – po-
myślała przerażona. Zaczęła mknąć przed siebie, gdy nagle usłyszała 
znajomy głos.
– Jantar!... Jantar!... – dobiegało z głębi morza. 
Dziewczynka zatrzymała się. Poczuła w sercu dziwny spokój. Strach mi-
nął w jednej chwili.
– Chodź do mnie! Usiądź na skale, drogie dziecko…
Nadal słyszała ten dźwięczny, melodyjny ton, ale nikogo nie widziała. 
Gdy zbliżyła się do głazu wynurzającego się z wody, jej oczom ukazał 
się widok pięknej istoty, która zamiast nóg posiadała ogon. Nie mogła 
uwierzyć w to, co zobaczyła. Tajemnicza postać wyglądała, jakby była jej 
lustrzanym odbiciem. Zamknęła na moment oczy. 
– Nie mogę w to uwierzyć – pomyślała i powoli zaczęła je otwierać. – Te 
włosy, cera, no i... to znamię...
– Rozgwiazda! – krzyknęła zdumiona. 
– Wiem, że różniłam się od innych dzieci, ale nie spodziewałam się, że 
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spotkam kogoś tak podobnego... – pomyślała głośno. Była oszołomiona. 
– Nie lękaj się, moje dziecko. Jestem Amber – twoja matka. Może to dziw-
nie zabrzmi, ale trzynaście lat temu, gdy przyszłaś na świat w Trzyna-
stogrodzie – królestwie leżącym na drugim końcu tęczy, jako moja oraz 
króla Bursztyniana jedyna córeczka, zła czarownica Bajdenora nie mo-
gła znieść naszego szczęścia. Latała wokół zamku dniami i nocami na 
czarnym, skrzeczącym ptaszysku, obmyślając swój niecny plan. Pewnej 
nocy, gdy pioruny biły jak oszalałe, a błyskawice oświetlały niebo, ptak 
zabrał koszyczek, w którym leżałaś i oddalił się w nieznane, a królestwo 
zniknęło w otchłani morskiej. Mnie zamieniła w nimfę, a twój ojciec 
został władcą podwodnego królestwa, ale nie może wypływać na po-
wierzchnię... 
– A, a rozgwiazda? – przerwała jej Jantar, pokazując palcem. 
– To znak naszego rodu – odparła matka. – Cieszę się, że cię w końcu 
odnalazłam.
– Czy da się cofnąć zaklęcie wiedźmy? – wyszeptała dziewczynka. 
– Niestety, to niemożliwe... – smutnym głosem powiedziała Amber. – My 
na zawsze pozostaniemy w głębinach morskich, ale ciebie wychowali 
dobrzy ludzie... 
– Ale... – przerwała dziewczynka i zasmuciła się. – A tata? Już nigdy go 
nie poznam...
– Nie martw się, bo nie zniosę widoku twojej zatroskanej twarzy. Zabio-
rę cię do niego. Podała dziewczynce magiczny bursztynowy kryształek 
w kształcie rozgwiazdy. Dokładnie taki sam jak ślad na jej stopie. Gdy 
przykryła nim znamię, blask kryształu rozświetlił podwodną drogę. 
– Czy to sen? – pomyślała i zamieniła się w piękną nimfę wodną. Jednak 
zaklęcie działało tylko przez trzynaście zmian klepsydry, w której prze-
sypywał się piasek. Nie tracąc czasu, razem z matką zniknęły w morskich 
falach. Gdy płynęły do koralowego królestwa, dziewczyna zobaczyła 
uwięzionego wśród stosu wapiennych muszelek konika morskiego. 
– Och! – westchnęła i czym prędzej podpłynęła do niego. Nie bacząc na 
nic, uwolniła biedaka.
– Dziękuję za pomoc! – odparł i szybko zniknął w gąszczu kolorowych 
roślinek. 
Matka z córką popłynęły prosto do bursztynowej komnaty.
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– Jak tutaj jest pięknie – zachwycała się, patrząc na mieniące się kolora-
mi rafy koralowe i poruszające się wokół nich morskie stworzenia.
– Cieszę się, że cię widzę – rzekł król Bursztynian. – Moja córka... – łza 
zakręciła mu się w oku. – Nie wierzyłem, że cię kiedykolwiek zobaczę 
– mówił, ściskając ją serdecznie. – Jesteś taka piękna jak twoja matka... 
– zamyślił się. – Jak już wiesz, wskutek zaklęcia, które rzuciła na nas 
Bajdenora, nie mogę opuszczać głębin, a to szkodzi mojemu zdrowiu  
i nie wierzyłem, że doczekam dnia, w którym ujrzę swoje dziecko. Je-
stem coraz słabszy.
– Nie ma na to lekarstwa? – zapytała Jantar. – Tato, dopiero cię poznałam 
– zmartwiła się.
– Gdy promienie słoneczne ogrzeją ten bursztyn – powiedział ojciec  
i wyjął z sakiewki piękny, duży kamień – jego moc sprawi, że wszystkie 
siły witalne powrócą, ale... ale, jak zauważyłaś, nawet gdy twoja matka 
wynurza się na powierzchnię wody, niebo staje się granatowe, a chmury 
zakrywają słońce.
– Tak... tak... – zasmuciła się. – Wiedźma miała chytry plan – powiedzia-
ła.
– Wiedźma miała chytry plan – powtórzył konik morski, który wszyst-
kiemu się przysłuchiwał.
– Drogi królu – pokłonił się zwinny pławikonik – zaufaj mi i zawieś ten 
klejnot na mojej szyi. Władca otworzył szeroko zdumione oczy i nic 
nie odpowiedział, tylko drżącą ręką zawiesił bursztyn. Wtedy morskie 
stworzonko zrobiło dwa okrążenia, woda zawirowała, a on zatrzepotał 
skrzydłami, które nie wiadomo skąd i jak pojawiły się na jego ciele, na-
stępnie pofrunął wysoko nad taflę morza, prosto w stronę słońca. Od 
kamienia, który wisiał na jego malutkiej szyjce biła taka jasność, że aż 
rozświetlała głębiny. Jantar nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. 
– To chyba magia! – pomyślała. Nagle fale ucichły, zwinne stworzonko 
podpłynęło i wręczyło błyszczący amulet królowi. 
– Dziękuję! – rzekł król i bez namysłu przyłożył amulet do serca. – Dałeś 
mi nadzieję, że będę mógł w przyszłości znowu zobaczyć moją córkę. Jak 
ci się odwdzięczę?
– To ona cię uratowała – wskazał na stojącą obok bursztynowego tronu 
Jantar. – Nie znając mnie, pomogła mi bez chwili wahania, gdy byłem  
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w tarapatach. Znalazłem się na pastwie losu podstępnych muszli, któ-
rych jad wnikał w moje ciało. Gdyby nie ona... – zamyślił się.  – Właściwie 
uratowała mi życie – dodał. – Ale, jeżeli Wasza Królewska Mość pozwoli, 
chciałbym pozostać tutaj razem z wami. 
– Wspaniale! – wykrzyknęli wszyscy chórem. 
– Zostaniesz moją prawą ręką, a przede wszystkim przyjacielem – rzekł 
król.
– I moim – przytuliła go Jantar.
Była bardzo szczęśliwa, ale musiała wracać. Piaskowy zegar odmierzał 
nieubłaganie czas. Ostatnie ziarenka opadały już w dół.
– Będę tęskniła! – odrzekła, machając na pożegnanie.
– Szybciej – krzyknęła królowa – płyń szybciej!
Gdy Jantar stanęła na brzegu, ciemne niebo przeszywały błyskawice. 
Matka uściskała ją i powiedziała: 
– Każdego wieczoru, gdy księżyc będzie okrągły jak rumiana bułeczka, 
będę tutaj na ciebie czekała. Nie zapomnij o mnie – i podarowała jej błę-
kitną wstążkę.
Dziewczyna leżała na piasku, a słońce łaskotało jej twarz. Otworzyła 
oczy, spojrzała wokoło, a tu piękny słoneczny dzień. Morze było ciche  
i spokojne, fale miarowo rozbijały się o brzeg. 
– Wszystko zniknęło? Czy to mi się śniło? Czy to wydarzyło się napraw-
dę? – pomyślała.
Spojrzała na znamię i bursztynową rozgwiazdę zawieszoną na jej szyi. 
Uśmiechnęła się i rzekła: 
– Teraz wiem, dlaczego na morzu czuję się jak ryba w wodzie. To mój 
drugi, a może pierwszy dom... 
Ochoczo pobiegła do domu, a błękitna szarfa powiewała w jej włosach. 
O wszystkim opowiedziała swoim przybranym rodzicom, a żona rybaka 
przyniosła koszyczek i błękitną atłasową szatkę, dokładnie taką samą 
jak tasiemka w jej bursztynowych lokach. Przytuliła się mocno do nich  
i zasnęła. Śniła o podwodnej krainie.
Tych urodzin nie zapomni do końca życia, już nie może doczekać się na-
stępnych, ponieważ tylko w tym magicznym dniu działa zaklęcie i może 
odwiedzić królestwo prawdziwych rodziców. 

• • •
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Michał Kozieł, wyróżnienie, kl. VII-VIII
Żabnica

Wiewiór Czarny Ogonek 
– bajka dla braciszka

Dawno, dawno temu w wielkim lesie żyła sobie wiewiórka. Mieszkała 
w ogromnym dębie, który miał aż 300 lat! Mieszkańcy lasu nazywali ją 
Wiewiór Czarny Ogon, a to dlatego, że miała wyjątkowo czarny ogonek.
Nie chciała rozmawiać o swojej przeszłości, ponieważ nie była ona we-
soła. Gdy wiewiór był dzieckiem, rodzice wyruszyli na zbieranie zapa-
sów, jak zawsze z rana w sobotę, a on został w domku. Mijały godziny,  
a oni nie wracali. Wiewiór zaczynał się martwić. Rodzice zazwyczaj wra-
cali jak najszybciej, nie chcieli zostawiać synka zbyt długo samego, jak to 
rodzice, martwili się. Wiewiór postanowił udać się w miejsce, w którym 
rodzice mieli zbierać dzisiaj zapasy. Gdy był już blisko, usłyszał dziwne 
odgłosy. Wspiął się cichutko na drzewo. Zobaczył jakieś duże postacie  
z długimi kijami. Nagle te kije zaczęły wydawać głośne dźwięki:
– Puch, puch, puch!
Przerażony wiewiór zaczął uciekać, pokonując błyskawicznie drogę mię-
dzy drzewami, krzewami, pniami spróchniałych drzew. Nagle potknął 
się o rozgrzaną promieniami słońca zieloną butelkę i poturlał niczym 
piłeczka w dół pagórka. Z trudem podniósł się i zmęczony wrócił do dę-
bowej dziupli. Schował się w jej najdalszym kąciku i rozmyślał, co się 
stało z rodzicami, w głowie kołowało mu tysiąc myśli. Postanowił czekać 
na nich w domu. Czekał dniami i nocami, lecz rodzice się nie pojawiali. 
Po jakimś czasie stracił nadzieję na ich powrót. I tak wiewiór został sam 
w trzystuletniej dębowej dziupli.
Pewnego pięknego ranka poszedł obmyć pyszczek nad potok. Zobaczył 
tam borsuka, który był wyraźnie smutny. Wiewiór podszedł do niego  
i zapytał, co się stało. Borsuk ze łzami w oczach powiedział:
– Wilki porwały mi synka, uciekły w stronę urwiska, gdzie w norze mają 
swoje legowisko. Muszę go ratować. 
Wiewiór postanowił pomóc strapionemu borsukowi. Udali się w po-
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bliże nory wilków, by sprawdzić, co robią. Skryli się w wielkim krzewie  
i nasłuchiwali. Nagle rozległ się płacz małego borsuczka. Jego tacie omal 
nie pękło serce. Wiewiór obmyślił plan uratowania porwanego malca. 
Polegał on na tym, by borsuk zwrócił na siebie uwagę wilków, a wte-
dy Wiewiór Czarny Ogonek szybko uwolni borsuka i ucieknie z nim nad 
strumień. Borsukowi bardzo spodobał się plan. Gdy wiewiórowi udało 
się uspokoić borsuka, odprowadził go do domu. Nazajutrz rano borsuk 
obudził wiewióra. Dzień był bardzo słoneczny i gorący. Przyjaciele, bo 
tak można było już o nich powiedzieć, podkradli się do nory wilków. Bor-
suk przemknął obok wejścia, by zwabić wilki. Udało się, zdenerwowani 
wrogowie ruszyli w pogoń, a wiewiór przyczaił się w zaroślach. Kiedy 
pościg wilków oddalił się, wiewiór rozejrzał się i wszedł do środka le-
gowiska. Znalazł tam małego, zapłakanego borsuka. Złapał go za łapkę  
i szybko zaczął z nim uciekać. Niestety, okazało się, że w pobliżu urwiska 
pozostał najstarszy z watahy wilków, który zauważył uciekającego wie-
wióra i rozpoczął za nim pogoń. Bezradny wiewiór zaczął rzucać w wil-
ka szyszkami, ale cóż takie „pociski” mogą zrobić potężnemu zwierzęciu. 
Wilk dosięgał już małego borsuka, gdy nagle z krzaków obok wyłoniła 
się wiewiórka z rudą kitką i skoczyła wilkowi na głowę, ten stracił rów-
nowagę i potykając się o kamienie, runął w dół urwiska. Wiewiór nadal 
biegł z malcem w umówione miejsce. Ukrył się z nim w pniu starego 
buka. Tam poczekali na tatę borsuka. Borsuk uściskał swojego synka, 
a potem podziękował wiewiórowi za pomoc. Podarował mu też część 
swoich zapasów. Niestety to nie był koniec dramatycznych przeżyć tego 
dnia. Kiedy dotarł w pobliże swojego dębu, zobaczył dym unoszący się 
nad drzewem. Zaczął szybko biec w stronę dziupli, ale drogę zagrodziły 
mu płomienie ognia. Tego było już za wiele. Zapłakany, z poparzonymi 
łapkami chodził po lesie. Nie wiadomo, jak dotarł nad strumień, gdzie  
w chłodnej wodzie zanurzył swoje nóżki. Niespodziewanie usłyszał:
– Witaj ,Wiewiórze Czarny Ogonku.
Zwierzątko obejrzało się za siebie i zobaczyło znajomą wiewiórkę z rudą 
kitką.
Ta podeszła i przytuliła go do siebie, a następnie opowiedziała smutną 
historię:
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– Twoi rodzice natknęli się na złych ludzi z długimi kijami. Nie wiedzieli, 
że są niebezpieczni. Niestety, zginęli, ale przed śmiercią poprosili mnie, 
abym się tobą zaopiekowała. Podarowali mi klucz do tajemniczego 
skarbca, który znajduje się w starym buku obok mojego domku. 
Wiewiór zaskoczony historią szybko poprosił wiewiórkę, by zaprowa-
dziła go do niego. Drżącą łapką wsadził klucz do otworu i lekko przekrę-
cił. Skarbiec otworzył się, a jego oczom ukazały się zapasy, dzięki którym 
przeżyje do końca życia. Czego tam nie było! Orzechy włoskie, laskowe, 
szyszki, a nawet przepyszne bukwie…
– Kochani rodzice, tak mi was brakuje. Dziękuję wam, jesteście wspaniali 
– powiedział do siebie wiewiór. 
Zapytacie, co z domkiem wiewióra? Otóż wiewiórka mieszkała w starej, 
rozłożystej lipie, jej dziupla była obszerna i spokojnie mogła pomieścić 
nowego lokatora, którym stał się... Wiewiór Czarny Ogonek. 
Historia, którą opowiedziałem Marcinkowi, jest może trochę smutna  
i dziecinna, ale on się ucieszył, że wszystko skończyło się szczęśliwie,  
a jak mój braciszek się cieszy, to ja cieszę się jeszcze bardziej.

• • •
Anna Głaz, wyróżnienie, kl. VII-VIII
Zebrzydowice

Emerytura skrzata Alberta

Dawno temu w Krainie Skrzatów żył sobie krasnal. Albert był strażni-
kiem królewskiego skarbca. Lubił swoją pracę, bowiem cechowała go 
sumienność i skrupulatność. Zresztą, będąc niegdyś uczniem, zawsze 
otrzymywał z matematyki same piątki. Miał naturę marzyciela i podróż-
nika. Doglądając królewskich bogactw, nie mógł realizować swoich ma-
rzeń.
Któregoś dnia stanął przed majestatem władcy i poprosił o zwolnienie  
z zaszczytnej funkcji, którą pełnił od lat.
– Dobrze – zgodził się łaskawie król krasnoludków – co prawda nie wiem 
jeszcze, czy znajdę godnego następcę na twoje miejsce, ale w nagrodę za 
zasługi dla naszego królestwa przeniosę cię na wcześniejszą emeryturę. 
Możesz robić, co zechcesz. Korzystaj ze swego daru zamieniania przed-
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miotów w złoto. Podróżuj i poznawaj świat. Tylko pamiętaj, kiedy trafisz 
do krainy zamieszkiwanej przez ludzi, zachowaj absolutne milczenie. 
No, chyba że zdecydujesz się tam pozostać na zawsze – ostrzegł król, 
powołując się na zapis kodeksu krasnoludków. 
Albert nie posiadał się z radości. W krótkim czasie przemierzył wzdłuż 
i wszerz całe królestwo. A ponieważ jego zapał do podróżowania nie 
ostygł, a Albert, pomimo wieku, cieszył się dobrym zdrowiem, posta-
nowił udać się w dalszą podróż. Tym razem celem jego wędrówki była 
wioska zamieszkana przez ludzi. Skrzat starannie przygotował się do 
zaplanowanej eskapady. Nie przewidział jednak wszystkich trudów  
i niebezpieczeństw związanych z podróżą, bowiem, aby dotrzeć do celu, 
musiał pokonać pasmo wysokich gór, a następnie przeprawić się przez 
rzekę, która o tej porze roku płynęła rwącym, wartkim nurtem. Będąc 
u kresu swej podróży, wpadł do wody i stracił przytomność. Ocknął się 
dopiero w chatce ubogiej wdowy, która znalazła go na brzegu rzeki, opa-
trzyła rany i doglądała, póki nie odzyskał sił. Albert szybko zorientował 
się, że jego chlebodawczyni jest powszechnie lubianą i szanowaną oso-
bą. Znajduje czas i życzliwość dla każdego. Nawet milczenie przybysza 
spotkało się z wyrozumiałością kobiety. Zresztą pracowity i uczynny 
wobec wszystkich skrzat wkrótce zaskarbił sobie szczególne względy 
gospodyni, z którą po pewnym czasie rozumieli się bez słów. Aby pomóc 
najbardziej potrzebującym, zdarzało się, że dyskretnie korzystał ze swe-
go daru zamieniania przedmiotów w złoto.
Niebawem krasnal zyskał sympatię całej ludzkiej osady. Zewsząd przyno-
szono mu smakołyki, a w końcu nadano nawet honorowe obywatelstwo. 
Albert tak dobrze poczuł się pośród ludzi, że pewnego dnia postanowił 
pozostać u nich na zawsze. Ogłosił, że będzie uczył dzieci matematyki... 
Po pewnym czasie odkrył, że jego nowe zajęcie cieszy go jeszcze bardziej 
niż podróże, a ludzka życzliwość napawa wielkim szczęściem.
A jednak warto realizować marzenia, przekraczać swoje ograniczenia, 
zwłaszcza gdy wysiłki służą innym.
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 Samuel Kuczy ski – Szko a Podstawowa nr 42 im. M. Kopernika w Zabrzu  

wyró nienia:    

Amelia Franek – Buczkowice 

Karol Lenart – Szko a Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w lemieniu

Maciej Gilecki – Szko a Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Czechowicach-Dziedzicach 

Micha  Górny – Szko a Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w lemieniu

Sonia Kluz – Buczkowice 

Mateusz Klimiuk – odygowice

Julia Kozie  – Buczkowice 



Bart omiej Kuna – Szko a Podstawowa im. J. Kukuczki w Kalnej 

Milena Matera – Buczkowice 

Amelia Stec – Szko a Podstawowa im. J. Brzechwy w Godziszce 

Andrzej Zar bski – Szko a Podstawowa im. J. Kukuczki w Kalnej 

KATEGORIA KLASY VII-VIII (wp yn o 27 prac) 

I miejsce: Izabella Ma ysiak – Szko a Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w lemieniu

II miejsce: Karolina Lenart – Szko a Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w lemieniu

III miejsce ex aequo: 

Anna Z bek – Szko a Podstawowa im. M. Kopernika w Buczkowicach 

Damian Adamek – Szko a Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w lemieniu

wyró nienia:

Kinga Czana – Zespó  Szkolno-Przedszkolny w Janowicach 

Wiktoria Migda  – Buczkowice 

Amelia Pyclik – Szko a Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w lemieniu

Julia Siwiec – Szko a Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w lemieniu

Jakub Waligóra – Szko a Podstawowa im. J. Kukuczki w Kalnej 

M ODZIE  I OSOBY DOROS E (wp yn o 13 prac) 

I miejsce ex aequo:

Joanna W tor – Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu 

Bogus aw Stolarczyk – Zespó  Szkó  Specjalnych im. K. I. Ga czy skiego
w Bielsku-Bia ej

II miejsce: Maria Jakubiec – Zespó  Szkó  Specjalnych im. K. I. Ga czy skiego w Bielsku-Bia ej

III miejsce: Paulina Siankiewicz – Zespó  Szkó  Specjalnych im. K. I. Ga czy skiego
w Bielsku-Bia ej

wyró nienia:

Wiktoria Mangone – II Liceum Ogólnokszta c ce im. A. Asnyka w Bielsku-Bia ej

Tomasz Raczek – Zespó  Szkó  Specjalnych im. K. I. Ga czy skiego w Bielsku-Bia ej














