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Jesienne Dni Książki 

Chcecie bajki… 
oto bajka



Wstęp
	 Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, zawiera bajki i prace pla-
styczne, nagrodzone podczas XXI edycji wojewódzkich konkursów: literackie-
go „Chcecie bajki… oto bajka” i ekologicznego konkursu plastycznego na eko 
bohatera literackiego pn. „Zielono mi”. Konkursy te towarzyszą Jesiennym 
Dniom Książki już od dwudziestu jeden lat. Uczestniczą w nich dzieci, młodzież, 	
a także osoby dorosłe. W tym roku działania w ramach przedsięwzięcia odbyły 
się zarówno stacjonarnie, jak i online. Nagrodzone bajki dostępne są również 	
w formie audiobooków na kanale YouTube GOK Buczkowice.
 Cieszy nas fakt, że tak wiele osób nie tylko czyta bajki, ale również je 
tworzy – pisząc bądź malując, wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. 
Bajka żyje dzięki naszym pragnieniom i naszym radościom, dzięki naszym wy-
obrażeniom o wolnym, moralnym świecie, w którym spełniają się dobre życze-
nia. Bajki tchną optymizmem, ich bohaterowie to postacie pozytywne, które 
zawsze odnoszą zwycięstwo, zaś akcja rozwija się w pożądanym przez każdego 
czytelnika kierunku.
 Prawie każdy swój pierwszy kontakt z książką rozpoczął od słucha-
nia lub czytania bajek. Bajki otwierają nas na zewnętrzny świat, aby później – 	
w różnych formach – towarzyszyć nam przez całe życie.
 Czytajmy więc, piszmy i malujmy bajki. Kolejna edycja konkursów już 
w październiku 2022 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.
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Jan Drewniak
I miejsce w kategorii klas I-III
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce

Przygody Bulibałwanków

Dawno, dawno temu w małej wiosce pod lasem mieszkał Bulibałwanek Koparkowy                  
i inne Bulibałwanki. Wszyscy mieszkańcy byli śnieżnobiali, mieli czerwone noski 	
i duże czarne oczka. Każdy bałwanek posiadał swoje małe igloo i zajmował się 
czymś innym. Był Bulibałwanek piekarz, lekarz i mechanik. Była też Bulinka, która 
zajmowała się ogrodem.
Pewnego razu Bulinka poprosiła Bulibałwanka Koparkowego o pomoc w przesa-
dzeniu drzewa. Kiedy bałwanki przyjechały koparką pod drzewo, okazało się, że nie 
mogą go przesadzić, bo mieszka w nim wiewiórka. Ruda Kitka za nic w świecie nie 
chciała opuścić swojego wygodnego domku w dziupli drzewa. Bulibałwanek Kopar-
kowy i Bulinka pojechali do Bulibałwanka Stolarza, żeby pomógł im zbudować do-
mek dla wiewiórki. Gdy domek był gotowy, Bulinka postawiła nową chatkę dla wie-
wiórki w swoim ogrodzie i napełniła ją orzechami. Szczęśliwa wiewiórka bardzo 
chętnie przeprowadziła się do nowego domku. Bulibałwanek Koparkowy i Bulinka 
mogli już przesadzić drzewo. Na jego miejsce Bulinka posadziła piękne kwiatki. 
Bulibałwanek Koparkowy był bardzo szczęśliwy, że pomógł swojej przyjaciółce Bu-
lince. Wdzięczna wiewiórka zorganizowała przyjęcie w nowym domku i radosna 
częstowała wszystkich smacznymi orzechami. Wszystkie Bulibałwanki chętnie od-
wiedzały gościnną Rudą Kitkę.

•••

Wojciech Pawełek
II miejsce w kategorii klas I-III
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce

Bohaterski Eryk
W dalekiej krainie, w wysokich górach urodził się Eryk. Było to urocze jagniątko  	
o szarobiałym futerku i oczach czarnych jak węgielek. Żył w niewielkim gospodar-
stwie z innymi owcami i baranami. Jednak nie miał zbyt miłego życia. A dlaczego? 
Posłuchajcie opowieści.
Eryk w pierwszym roku życia niczym się nie różnił od swoich kolegów. Gdy skoń-
czył rok, gospodarz zauważył, że coś wyrasta mu z tułowia, więc postanowił we-
zwać weterynarza. Kiedy pojawił się weterynarz, nie mógł uwierzyć w to, co zoba-
czył.
– Przecież to są skrzydła!  – powiedział zdumiony weterynarz.
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– Jak to, barany nie mają skrzydeł! – wykrzyczał gospodarz.
– Ale ten jest wyjątkowy – odpowiedział lekarz.
Od tego czasu życie Eryka zmieniło się. Jednak nie czuł się wyjątkowo, a wręcz prze-
ciwnie. Nawet jego koledzy wyśmiewali się z niego, przezywali go i sprawiali mu 
wiele przykrości. Eryk czuł się bardzo źle z tym, że ma skrzydła.
Pewnego pochmurnego dnia doszło do tragedii. W zagrodzie pojawił się wilk. 
– Ratunku! Ratunku! – krzyczały owce.
Jednak gospodarz był bardzo daleko i nie mógł ich usłyszeć. Eryk był przerażony, 
patrzył, jak wilk pożerał jego kolegów. Sam się bardzo bał. Nagle poczuł, że wilk 
patrzy w jego stronę. Chciał uciekać, jednak nie było takiej możliwości. Wilk był 
coraz bliżej i właśnie wtedy Eryk przypomniał sobie o swoich skrzydłach. Zaczął 
ruszać nimi tak mocno, że uniósł się i odfrunął. Wilk był bardzo zdziwiony, przeraził 
się i uciekł, bo pomyślał, że Eryk jest czarodziejem. Od tego dnia żaden z wilków nie 
odważył się zbliżyć do zagrody, a Eryk został wielkim bohaterem w całym gospo-
darstwie. Wszyscy nazywali go „skrzydlatym Erykiem”, „pogromcą wilków”. Nikt nie 
wyśmiewał się z niego, cieszył się ogromnym szacunkiem i podziwem.

•••

Oskar Żabka
III miejsce w kategorii klas I-III
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach 

Pluszaki w akcji – wielkie znalezisko
Odkąd pamiętam, bardzo lubiłem pluszowe psy. Jednego z moich pluszowych ber-
neńskich psów pasterskich zawsze zabierałem na wyjazdy i wycieczki. 
Pewnego dnia wybiegłem na podwórko i chciałem zrobić sobie drewniany łuk. Gdy 
szukałem odpowiednich materiałów do jego wykonania, udało się mi znaleźć gładki 	
i błyszczący, pozbawiony kory, całkiem fajny patyk. Z zachwytem poszedłem go po-
kazać moim pluszowym psiakom. Jeden z nich spoglądał to na mnie, to na patyk, 
zachowywał się inaczej niż zwykle. Był jakby zachwycony lub nieco zdziwiony. Nag-
le powiedział: całkiem ładny patyk, a drugi ze zdumieniem prawie wykrzyknął: to 
przecież magiczny patyk i zaczął mnie dopytywać, gdzie dokładnie go znalazłem.
Wskazałem mu miejsce znalezienia patyka. Tym razem to ja bardzo się zdziwiłem, 
bo o ile wierzyłem, że czasami pluszowe zwierzaki potrafią mówić, to zupełnym 
zaskoczeniem było to,  że zaczęły się również poruszać. Nesti, bo tak miał na imię 
mniejszy z berneńczyków, wspiął się na drzewo, gdyż tam zobaczył jakąś mapę. Ni-
gdy wcześniej takiej nie widziałem. Był to piękny stary zwój. Na mapie zaznaczone 
były różnokolorowe kropki oraz jakieś znaki i symbole: domek, most, woda, latar-
nia, księga i łopata. 
W tym momencie pojawił się większy z psów – Nestor. Oba psy jak na zawołanie 
wskazały łapami czerwoną kropkę na mapie. Spojrzałem i zastanowiłem się, co to 
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za punkt – to była jedna z piękniejszych polan w naszej okolicy. Często chodziłem 
tam na spacery i spotykałem dużo osób z psami.  Ruszyliśmy więc na  polanę. Spoj-
rzeliśmy jeszcze raz na mapę – widniał tam symbol łopaty i domku. Nie zastanawia-
jąc się długo, zawróciłem do stodoły, gdzie tata trzymał narzędzia i porwałem łopa-
tę. Pobiegliśmy na polanę. Odnaleźliśmy miejsce z mapy, na trawie ułożony był 
niewielki domek z kamieni. Nie zastanawiając się długo wziąłem do ręki łopatę 	
i zacząłem kopać w ziemi. Kopałem, kopałem i kopałem…, psiaki też pomagały, aż 
nagle coś błysnęło w ziemi i mniejszy z psów wskoczył do dziury. W pyszczku wy-
ciągnął piękny, stary pierścień. Gdy na niego spojrzałem, wiedziałem, że kiedyś 
gdzieś go widziałem. Przypomniałem sobie, jak babcia opowiadała mi historię 	
o tym, że pewna starsza kobieta wybrała się dawno, dawno temu do pracy w polu, 
ściągnęła ten pierścień, aby go nie ubrudzić i położyła na okiennym parapecie. To 
była chwila… podleciała sroka i porwała pierścień. Podobno pierścień został już  
kiedyś odnaleziony, ale nie został oddany właścicielce. Legenda mówi, że została 
stworzona mapa, na której zaznaczono miejsce zakopania pierścienia, ale przez 
długie lata ani mapy, ani pierścienia nikt nie widział. Wszyscy uznali więc, że to le-
genda. Aż do dziś. 
Dowiedzieliśmy się, gdzie mieszkają potomkowie właścicielki pierścienia i zwróci-
liśmy znalezisko. Pieski w zamian otrzymały piękne czerwone obroże, a ja dostałem 
szczeniaczka – berneńskiego psa pasterskiego z prawdziwej hodowli. 
A wszystko rozpoczęło się tak niewinnie, od zwykłego patyka…

•••
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Milena Witkowska
I miejsce w kategorii klas IV-VI
Szkoła Podstawowa ZCBM w Bielsku-Białej
	 	 	 	 	

Skrzat Godziszek
Dawno, dawno temu, kiedy między miastami Bielsko i Żywiec zamiast dzisiejszych 
wsi i miasteczek były same lasy i polany, a domów u podnóża Skrzycznego było bar-
dzo mało i ludzie na tych terenach rzadko się osiedlali, w jednym z tych lasów spo-
kojnie żył sobie skrzat Godziszek.
Imię takie nosił, ponieważ słynął on z godzenia zwaśnionych między sobą zwierząt. 
Bardzo często dochodziło do kłótni np. w stadach wilków albo lisów.  Zwady te to-
czyły się najczęściej o przywództwo lub o wychowanie potomków, a dobry skrzat 
zawsze znajdował odpowiednie rozwiązanie, aby pojednać zwaśnione strony. Go-
dziszek potrafił pogodzić każdego.

Pewnego razu na polanę przybyli ludzie, ale nie jak to zwykle bywało, aby zapolo-
wać, tym razem powód był inny.
Skrzat bacznie obserwował zza drzewa, co się wydarzy.  Atmosfera zrobiła się bar-
dzo napięta, a w powietrzu czuć było, że zaraz stanie się coś złego. Przybyli ludzie 
byli mocno zdenerwowani, podzieleni na dwa wrogo nastawione do siebie obozy, 
źle patrzyli na siebie i dużo krzyczeli.
Z awantury wynikało, że skłóceni są między sobą dwaj szlachcice, bogaci młodzi 
panowie z okolicznych dworów. Powodem kłótni jest natomiast kobieta, w której 
obaj się zakochali i postanowili ten spór rozwiązać poprzez pojedynek.
Skrzat nigdy nie był w podobnej sytuacji, nigdy też nie ujawniał się ludziom. Nie 
wiedział, co ma robić, ale czuł, że musi pomóc. Podświadomie wiedział, że obaj mło-
dzi panowie nie są źli, a sami są przestraszeni sytuacją, w jakiej się znaleźli, chociaż 
żaden nie chciał dać po sobie poznać, że tak właśnie jest. Pewnie uważali, że to spra-
wa honoru, a do tego upór i duma nie pozwalały im myśleć rozsądnie. Dlatego Go-
dziszek postanowił działać, by nie dopuścić do nieszczęścia. Pierwszy raz miał uka-
zać się ludziom i strach go trochę paraliżował. Na domiar złego nie miał żadnego 
planu ani czasu, by go wymyślić, gdyż sekundanci już podali broń szlachcicom, a ci 
odwrócili się od siebie i zaczęli  kroczyć w przeciwnym kierunku, aby w odmierzo-
nym miejscu odwrócić się i oddać śmiertelny strzał. Skrzat z całych sił modlił się 
o cud i już miał zamiar wyskoczyć z okrzykiem stop, kiedy to słowo padło gdzieś 	
z lasu. Wszyscy obecni  skierowali w tamtą stronę wzrok, a ich oczom ukazała się 
piękna kobieta w wytwornej sukni. Jej uroda była niecodzienna, miała cudowne og-
nistorude długie włosy i niesamowicie niebieskie oczy. To o jej względy mieli poje-
dynkować się mężczyźni. Skrzat nie mógł uwierzyć, ale stał się cud, o który prosił 
jeszcze przed chwilą. Jedno spojrzenie na rudowłosą i już wiedział, że ma gotowe 
rozwiązanie sporu.
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Tak, takiej urody, takiej pięknej twarzy i niezwykłych oczu nie można zapomnieć ani 
pomylić z kimś innym.
Akcja na polanie na chwilę zamarła po pojawieniu się niewiasty, jednak panowie 
gotowi byli kontynuować pojedynek za wszelką cenę i sytuacja w momencie zaczęła 
nabierać tempa. Rywale zwrócili się twarzami do siebie, unieśli lśniące lufy pistole-
tów, kierując je każdy w stronę przeciwnika, gotów do wykonania ostatecznego 
strzału. Wtem zza drzewa wyskoczył Godziszek z głośnym okrzykiem.
–  Stop! Stop! – wołał, wyciągając ręce przed siebie i krzyżując je na znak protestu.
Do strzału nie doszło.  Każdy z obecnych  patrzył z niedowierzaniem i zdumieniem 
na małego niby człowieczka, a ten zaczął się jąkać...
–  Prze... prze... przepraszam, chciałem powiedzieć tylko, że to co robicie jest głupie 
i niepotrzebne. Jeden z mężczyzn wybuchł śmiechem i zirytowany podniósł pisto-
let, kierując go w stronę skrzata.
–  Uciekaj mały, bo zaraz ciebie odstrzelę, a później zabiję jego – wskazał na przeciw-
nika.
–  Nikt nie będzie mi mówił, co jest głupie i czego mam nie robić! Nikt, a już na pew-
no nie taki skrzat jak ty, który ledwo do kolan mi sięga. Kim ty w ogóle jesteś?
Godziszek przedstawił się i wyjaśnił, czym się zajmuje i z czego słynie. Jednak pano-
wie byli nieugięci i zgodnie stwierdzili,  że ich pogodzić się nie da.
Skrzat jednak nie dawał za wygraną i przemówił spokojnie.
– Słuchajcie, mam rozwiązanie  waszego sporu.
–  Niemożliwe, nie da się, my się nie dogadamy, obaj kochamy tę samą kobietę i ża-
den z nas nie zrezygnuje – odpowiedzieli niemal jednocześnie.
–  Spokojnie moi drodzy – odparł Godziszek.
–  Nie potrafimy być spokojni, daj nam rozwiązać nasz problem po swojemu i zejdź 
nam z oczu malutki  – zdenerwował się wyższy ze szlachciców.
–  A gdyby tak żaden z was nie musiał rezygnować z tej miłości?
–  Ale tak się nie da, nie mogą obaj się ze mną ożenić – zawołała rudowłosa, a zako-
chani w niej przytaknęli.
–  Ale kto mówi, że obaj macie się ożenić z jedną niewiastą? Mam lepsze rozwiąza-
nie.  

W tym momencie Godziszek nie wytrzymał już dłużej i opowiedział wszystkim ze-
branym niesamowitą historię. Otóż w tym lesie mieszka pewna starsza kobieta, 	
18 lat temu ktoś podrzucił jej dwa zawiniątka, które okazały się niemowlaczkami.  
Dwie malutkie identyczne dziewczynki. Kobieta była już starsza i niestety nie miała 
sił ani pieniędzy, aby je wychować. Postanowiła więc odwieźć do miasta dziewczyn-
ki i znaleźć dla nich porządny i dobry dom oraz godnych ludzi, którzy się nimi zaj-
mą. Niestety nie było to takie proste, jak się jej wydawało. Nikt nie chciał zajmować 
się obcymi dziećmi.  Kobieta wróciła do swojego szałasu i postanowiła wychować 
dzieci sama. Okazało się to niełatwym zadaniem, gdyż po kilku miesiącach jedna 	
z dziewczynek mocno chorowała. Nie służyły jej złe warunki, w których żyła. Była 
delikatna i bardziej wrażliwa na chłód i wilgoć, jakie panowały w lesie, niż jej sio-
stra. Kobieta martwiła się, że dziecko nie przeżyje kolejnych chorób. Słyszała, że 	
w jednym dworze pewna pani długo starała się o dziecko. W trosce o zdrowie i życie 
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małej, złożyła szlachciance propozycję i oddała chorowitą dziewczynkę na wycho-
wanie kobiecie. U siebie zostawiła natomiast jej siostrę Anię, którą z czasem bardzo 
pokochała. Chociaż wcześniej rozważała, aby oddać dzieci razem i nie rozdzielać 
rodzeństwa, jednak nie miała wyboru, bo pani dworu chciała tylko jedno dziecko. 
Godziszek nie miał wątpliwości, że to właśnie w siostrze bliźniaczce Ani zakochali 
się obaj mężczyźni. Zaprowadził więc ich i rudowłosą niewiastę do chaty w lesie, 	
w której mieszkała piękna Ania. Młode kobiety od razu padły sobie w ramiona. Anna 
wiedziała, że gdzieś w świecie żyje jej siostra, za to Aniela o bliźniaczce nie miała 
pojęcia, lecz wyznała, że zawsze czuła, iż nie jest sama na tym świecie.

Oczywiście historia ta ma swoje dobre zakończenie. Panowie ożenili się z siostrami 
i żyli w zgodzie długo i szczęśliwie. Obie siostry zamieszkały z mężami niedaleko 
siebie, zakładając nowe dwory na ziemiach u podnóża Skrzycznego, niedaleko tej 
polany, na której miało dojść do pojedynku.  Nazwę miejscowości nadały od imienia 
skrzata, który nadal godził wszystkie zwaśnione strony w okolicach grodów. Do dziś 
miejscowość ta nazywa się Godziszka, a ludzie tam  mieszkający żyją ze sobą w zgo-
dzie, nigdy się nie kłócą, no prawie nigdy. A gdy już do jakichś sporów dojdzie, to 
dobry skrzat chyba nadal magicznie je rozwiązuje.  

W Godziszce się urodziłam i tam mieszkałam.
Często się nad pochodzeniem tej nazwy zastanawiałam,
dlatego dziś tę bajkę dla Was napisałam.

•••

Izabela Sadlok
II miejsce w kategorii klas IV-VI
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej

Dzielny Ząbek i zaginiony skarb
Opowiem Wam historię o niezwykłej postaci. Jest to osobowość nietuzinkowa. 
Mieszka w niezwykłej krainie Dziąsło Wielkie, a nazywa się Dzielny Ząbek. Nasz 
bohater ma dość dużą rodzinę. Dziadek to Ząb Mądrości, rodzice trzonowce, jest 
jeszcze szalony wujek, który niedawno poślubił ciotkę Plombę. Od tego czasu są 
nierozłączni. Dzielny Ząbek ma przyjaciółkę, taką najlepszą pod słońcem – nazywa 
się Szczoteczka. Razem przeżywają wiele przygód, a o jednej z nich zaraz przeczyta-
cie.
Pewnego dnia Dzielny Ząbek razem ze Szczoteczką bawili się na strychu. Szukali 
mieczy do zabawy w rycerzy. Trwało to dość długo, przetrząsali różne pudła, szafki 
i zakamarki. Nagle Dzielny Ząbek zobaczył pudełko ze starymi zabawkami dziadka.
– Szczoteczko! Zobacz, tu mogą być miecze! – zawołał Dzielny Ząbek.
Szczoteczka szybko do niego podbiegła i razem zaczęli grzebać w pudełku. Było tam 
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dużo szpargałów, kolorowe motki, kolekcjonerskie guziki i kalendarze sprzed 	
50-ciu lat. Na samym dole pudełka spoczywała zakorkowana butelka, a w niej kart-
ka.  Dzielny Ząbek szybko zerwał woskową pieczęć z butelki i wyjął kartkę. Dziwną 
zawartość skrywał w sobie ten kawałek papieru. Okazało się, że jest to mapa.
Dzielny Ząbek wraz ze Szczoteczką spojrzeli na siebie znacząco i zbiegli szybko ze 
strychu. Pobiegli prosto do mamy, zapytać, czy mogą poszukać skarbu. Mama 
uśmiechnęła się tajemniczo. Zgodziła się na zabawę pod warunkiem, że wrócą przed 
kolacją. Czasem mamy tak mają, że pora posiłku jest dla nich ważniejsza od skarbu. 
Nie tracąc czasu, wyszli na zewnątrz i zaczęli szukać. Szli dokładnie tak, jak pokazy-
wała droga na mapie.
– Poczekaj chwilę – powiedziała zaniepokojona Szczoteczka.
– Co się dzieje? – spytał Dzielny Ząbek.
– Wydaje mi się, że coś słyszałam.
– Pewnie ci się tylko wydawało – powiedział lekko zaniepokojony Dzielny Ząbek.
– Pewnie tak – przytaknęła przyjaciółka.
Lecz gdy już mieli ruszać, spostrzegli, że śledzi ich Cukier. Każdy wiedział, że Cukier 
jest podejrzany. Z pozoru miły i przyjemny, jednak dłuższa znajomość z nim mogła 
wyrządzić poważne szkody. Lepiej było ograniczać z nim kontakt.
– Czy w czymś ci pomóc? – spytał Dzielny Ząbek.
– Och nie, nic, nic. Chcę tylko spytać, co robicie? – odpowiedział Cukier.
– Szukamy skarbu – odpowiedziała Szczoteczka pośpiesznie. Ona też nie lubiła jego 
towarzystwa.
– To bardzo ciekawe. Na mnie już pora – odpowiedział Cukier.
Odszedł parę kroków i ukrył się za drzewem. Postanowił podsłuchiwać, co zrobią 
nasi bohaterowie. Ścieżka na mapie prowadziła do ogródka Dziadka Zęba. Przeszli 
przez furtkę, udali się do szopy po łopaty i zaczęli rozkopywać teren.
– Dzieci, co robicie? Przestańcie! – zawołał dziadek.
Dzielny Ząbek i Szczoteczka przestali kopać i rozejrzeli  się wokoło. Wszędzie były 
dziury, jakby na pole wpuszczono psa, który bardzo lubi kopać dołki. Tak bardzo 
pragnęli znaleźć skarb, że zupełnie stracili nad sobą kontrolę.
– Przepraszamy – powiedział skruszony Dzielny Ząbek.
– Dlaczego to zrobiliście? – zapytał dziadek.
– Chcieliśmy znaleźć skarb z mapy – odparła Szczoteczka.
Następnie dzieci opowiedziały historię o tym, jak to szukały mieczy na strychu 	
i przez przypadek odkryły zapieczętowaną butelkę z kartką w środku. Skruszone 
wręczyły dziadkowi mapę. Ten popatrzył na nią bez słów, jakby przypominał sobie 
coś, co zdarzyło się bardzo dawno temu. Po kilku minutach dziadek powiedział:
– Ale X pokazuje, że skarb jest na łące koło domu, nie w ogródku.
Dzielny Ząbek jeszcze raz spojrzał na mapę.
– Rzeczywiście! –  krzyknął i szybko pobiegli na łąkę.
Tym razem nikt nie powinien być zły za zrobienie paru dołków w ziemi. Po paru 
minutach kopania znaleźli pudełko, a w nim stary aparat dziadka.
– Niestety, nie działa – powiedziała smutna Szczoteczka.
– To nie może się tak skończyć! Chodźmy do dziadka. Pokażemy mu nasze znalezi-
sko, może coś poradzi – powiedział Dzielny Ząbek.
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Razem poszli do dziadka. Okazało się, że faktycznie aparat nie działał. W aparacie 
był schowany film. Dzieci nie wiedziały, co z nim zrobić, na szczęście dziadek nie 
zapomniał sztuki wywoływania zdjęć. Po pewnym czasie udało się je odtworzyć. To 
było niesamowite! Najprawdziwszy skarb! Dziadek pokazał zdjęcia swoje i babci, 
była na nich też mama Dzielnego Ząbka oraz jego wujek wesoło bawiący się w pia-
skownicy. Następnie dziadek opowiadał wesołe historie rodzinne. Wracając do 
domu, Dzielny Ząbek minął kopiącego dołki na łące Cukra. Uśmiechnął się do niego 
i powiedział, że już dawno temu znaleźli skarb.
Tym  skarbem nie okazało się złoto ani kosztowności, lecz rodzinne zdjęcia. Jednak 
czas spędzony z dziadkiem na opowieściach i oglądaniu rodzinnych pamiątek był 
dla naszych bohaterów zdecydowanie bardziej magiczny i wart milion razy więcej 
niż wszystkie skarby świata.

•••

Anna Kurowska
III miejsce w kategorii klas IV-VI
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznicy 

Walka o życie osady
Dawno temu, między górami i jeziorami znajdowała się osada o pięknej nazwie Leś-
na Zagroda. Było to miejsce, które mogłoby zachwycić każdego, pełne zwierząt 	
i ciekawych, nietypowych roślin, a szczególnie kolorowych i pachnących kwiatów. 
Znajdowało się tam źródło, z którego piły wodę wszystkie zwierzęta, dzięki czemu 
czuły się silne i zdrowe. Woda ta była tak czysta i przejrzysta, jak w żadnym innym 
miejscu na Ziemi. Uwagę zwracały piękne motyle, które zdobiły rosnącą wkoło ro-
ślinność.
Wśród mieszkańców Leśnej Zagrody wyróżniali się dwaj przyjaciele, jeleń Roguś 	
i wilk Spryciarz, którzy bardzo się lubili i wspólnie zarządzali osadą. Żyły tam rów-
nież: sarna Frania, borsuk Bartek, kilka zwinnych wiewiórek, z których najstarsza 
miała na imię Rudzia, zając Kicek, niedźwiedź Kazik, lis Chytrus i sowa Mądrusia. 
Zwierzęta miały ze sobą dobry kontakt i pomagały sobie nawzajem. Szczególną 
opieką otaczały starego i zmęczonego Kazika, który utykał na jedną łapę, a on od-
wdzięczał się wszystkim, opowiadając ciekawe historie z dawnych lat. Wszyscy słu-
chali go z przyjemnością. I tak upływało im życie w spokoju i przyjaźni, aż do mo-
mentu niespodziewanej kłótni Spryciarza z Rogusiem. Wilk zazdrościł jeleniowi 
większego szacunku i sympatii, jakimi darzyły go inne zwierzęta, dlatego wykrzy-
czał mu w twarz:
– To niesprawiedliwe! Zasługuję na takie samo uznanie jak Ty!
– Uspokój się Spryciarzu, przecież wszyscy mieszkańcy osady Cię lubią. Nie bądź 
zazdrosny, jesteś moim przyjacielem – odparł zaskoczony Roguś i udał się na roz-
mowę ze zwierzętami w tej sprawie. Zazdrosny Spryciarz przysłuchiwał się z boku 
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dyskusji mieszkańców na jego temat i nie mógł znieść, jak ważny dla zwierząt jest 
Roguś. Obudziły się w nim złość i gniew, których nie mógł opanować, dlatego zdecy-
dował się na jakiś czas odsunąć od stada, licząc, że takim zachowaniem zwróci na 
siebie uwagę i zwierzęta będą za nim tęsknić. Tymczasem z lecznicy sowy Mądrusi, 
znajdującej się na skraju osady, zaczął wydobywać się ziołowy zapach mikstury,  
nad którą sowa pracowała przez ostatnie dni, próbując wynaleźć lek na różne dole-
gliwości mieszkańców Leśnej Zagrody. Było to niewątpliwie trudne, ale fascynujące 
zajęcie, któremu ptak mądrości poświęcał się bez reszty.
Nazajutrz po osadzie rozniosła się niepokojąca wieść, że zachorowało kilka wiewió-
rek. Wszyscy bardzo martwili się o Rudzię i jej siostry, dlatego odwiedzali je w ich 
dziupli. Największą troską wykazała się sarna Frania, która pomagała sowie 	
w leczeniu mieszkańców lasu. Niestety po kilku dniach stan wiewiórek pogorszył 
się i zachorowało kilka następnych zwierząt, między innymi niedźwiedź Kazik, któ-
ry z dnia na dzień stawał się coraz słabszy i po dwóch dniach zdechł. To załamało 
wszystkie zwierzęta, wywołało ogromny lęk i smutek. Wtedy odpowiedzialny za 
życie osady Roguś zaczął zastanawiać się nad powodem chorób, jakie nagle pojawi-
ły się w Leśnej Zagrodzie. Brakowało mu wsparcia Spryciarza, który od kilku dni 	
z nim nie rozmawiał. Wspólnie z Mądrusią doszli do wniosku, że w lesie zapanował 
wirus, dlatego obmyślili plan, jak uratować chorych. Sowa pracowała dzień i noc 
nad wynalezieniem leku, a wspierał ją borsuk Bartek, który był dzielny i chciał się 
do czegoś przydać. Jeleń natomiast zajął się oddzielaniem od siebie mieszkańców, 
aby wirus się nie rozprzestrzeniał. To był ogromny cios dla zwierząt, ponieważ do 
tej pory żyły wspólnie w przyjaźni i często spędzały ze sobą czas. Samotność była 
dla nich ciężarem. Tęskniły za sobą, swoim towarzystwem oraz opowieściami Kazi-
ka. Niektórzy mieszkańcy osady odczuwali ogromny ból, wywołany wirusem, wal-
czyli z wysoką temperaturą, dusznościami, utratą węchu i smaku. Bohaterską posta-
wą wykazał się lis Chytrus, który dostarczał żywność i wodę chorym zwierzętom.  
Bardzo zdziwiło go, gdy pukając do drzwi Spryciarza, nie usłyszał żadnego głosu. 
Zaniepokoił się i zajrzał do środka chaty wilka. Okazało się, że bardzo potrzebował 
pomocy zwierząt, od których wcześniej się odwrócił. Jednak mieszkańcy osady nie 
zawiedli go i zajęli się nim, a Roguś ucieszył się, że mógł udzielić wsparcia swojemu 
przyjacielowi. 
Następnego dnia wydarzyło się coś niezwykłego. Kicek zawiadomił mieszkańców 
Leśnej Zagrody, że Mądrusi udało się wynaleźć magiczną szczepionkę, która mogła 
uratować życie zwierząt, co przyniosło wszystkim ulgę i ogromną radość. Sarenka 
zaszczepiła chorych i zdrowych, aby wirus więcej się nie rozprzestrzeniał. W osa-
dzie ponownie zapanował spokój i szczęście. Mieszkańcy długo dochodzili do sie-
bie, ale z dnia na dzień było coraz lepiej. 
Gdy wilk doszedł do siebie, zaprosił na leśną polanę wszystkie zwierzęta i opowie-
dział o swoim niewłaściwym zachowaniu i negatywnych emocjach. Mieszkańcy bar-
dzo się zdziwili, ponieważ nigdy nie spodziewaliby się tego po Spryciarzu. On wy-
jaśnił wszystkim, że kierowały nim zazdrość i gniew. Bardzo żałował, że odwrócił 
się od swych przyjaciół i podziękował im za uratowanie życia. Zdał sobie sprawę, że 
są dla niego najważniejsi na świecie i stwierdził, że: Prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie. Po wyznaniu prawdy przez Spryciarza mieszkańcy udali się na grób 
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niedźwiedzia Kazika, aby się z nim pożegnać i zostawić świeże kwiaty, a leśne ptaki 
zaśpiewały mu jego ulubioną piosenkę. Odwiedzali go w każdą niedzielę i często 
wspominali. 
Po wydarzeniach, jakie spotkały mieszkańców Leśnej Zagrody, wszyscy zdali sobie 
sprawę z tego, co tak naprawdę najważniejsze jest w życiu społeczeństwa, że warto 
żyć w zgodzie, przyjaźni i szacunku. I właśnie tak było przez kolejne lata.

•••

Kacper Golec
wyróżnienie w kategorii klas IV-VI
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

Kosmiczne spotkanie
To był wrzesień, koniec lata. Pogoda dopisywała. Prawdziwe babie lato. Zbliżał się 
wieczór. Mama szykowała kolację. W kuchni unosił sie smakowity zapach jajecznicy 
na boczku. Moje ulubione danie. Do tego jeszcze zielona cebulka i bułeczka z ma-
słem. Mniam, mniam...
W oczekiwaniu na tę smaczną chwilę usiadłem w bujanym fotelu dziadka i... znala-
złem się  na leśnej polanie. Na jej środku ujrzałem dziwny pojazd. Przypominał ra-
kietę. Postanowiłem sprawdzić, co jest w środku. Lekko przestraszony wszedłem do 
wnętrza. Zobaczyłem mnóstwo dziwnych urządzeń, guzików, metalowych rączek.                                   
– Ciekawe do czego służą? – zastanawiałem się. Nacisnąłem jeden z guzików. Usły-
szałem dziwny dźwięk, podobny do odgłosu startującego samolotu. Pojazd zaczął 
się chwiać i wystrzelił w górę. Przeraziłem się nie na żarty.  Przez okna rakiety wi-
działem błyszczące kawałki skał, które wirowały wokół. Cud, że nie trafiły w pojazd. 
– To pewnie meteoryty – pomyślałem.  Do tego ta noc, granatowe niebo. Nagle mój 
statek kosmiczny zwolnił, po chwili osiadł na jakimś lądzie, może Księżycu? W kącie 
na wieszaku dostrzegłem kosmiczny skafander. Trochę problemów sprawiło mi 
ubranie go, ale się udało! Ostrożnie wyszedłem na zewnątrz. A tu niespodzianka! 
Jakaś dziwna siła odrywa mnie od podłoża...
– To pewnie ten stan nieważkości – przypomniałem sobie program telewizyjny 	
o kosmonautach.  Nagle z oddali dobiegł mnie dziwny hałas. Udałem się w tym kie-
runku. Za sterczącą skałą zobaczyłem dziwnego, zielonego stworka. Sięgał mi do 
pasa, miał duże, seledynowe oczy, które uważnie się we mnie wpatrywały. Próbował 
coś mówić, ale ja słyszałem tylko:
– Agu, lugu, bęc... Stworek-Potworek, tak go w myślach nazwałem, pokazywał na 
chudziutką nóżkę. Wtedy się zorientowałem, o co chodzi.   Z kolanka ciekła mu krew, 	
a właściwie zielona ciecz, czyli pewnie kosmiczna krew. Wziąłem go za rękę i zapro-
wadziłem do statku.  Bez trudu znalazłem apteczkę i opatrzyłem ranę. Zielony lu-
dzik uśmiechnął się do mnie i coś „wyagulował”. Odprowadziłem go do skały, a on 
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pomachał mi  ręką i posłał całuska. Ucieszyłem się, że mogłem mu pomóc.           
I wtedy...
– Kacper, jajecznica stygnie! – usłyszałem wołanie mamy.  Podskoczyłem na fotelu, 
omal nie przewróciłem kwietnika stojącego obok. W przyszłości chyba zostanę kos-
monautą. Muszę koniecznie sprawdzić, co słychać u mojego Stworka-Potworka.

•••

Aleksandra Kliś
wyróżnienie w kategorii klas IV-VI
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznicy 

Wojownicy z zaczarowanej wioski
Za górami, za lasami, w magicznej wiosce wszyscy żyli ze sobą w zgodzie, a samo 
miejsce kryło w sobie niezwykłe czary. Każdy, kto się tam urodził, posiadał zdolno-
ści, które pozwalały w dowolnej chwili przemieniać się w zwierzęta. Jakie? Każdy 
miał swoje wewnętrzne zwierzę, ale odkrywał je dopiero, gdy był na to gotowy. 
Pewnego dnia jeden z mieszkańców wioski przeobraził się w potężnego tygrysa. 
Wszyscy byli pod wrażeniem, ponieważ było to dotychczas największe zwierzę 	
w wiosce. Mężczyzna jednak nie wykorzystał dobrze tego daru, jego wewnętrzny 
tygrys pomógł mu zdobyć władzę. Ludzie zaczęli się go bać, nikt nie odważył mu się 
sprzeciwić. I tak spokojna dotychczas wioska stała się królestwem złowieszczego 
tygrysa, a mieszkańcy – jego poddanymi. Nie byli oni nauczeni walki, bo nigdy nie 
było im to potrzebne, jednak kiedy ktoś zdecydował się sprzeciwić nowemu władcy 
i stawić mu czoła, ten na zawsze wypędzał go z osady. 
Tak oto wszyscy stali się posłuszni nowemu władcy, zaczęli oddawać mu swoje je-
dzenie i kosztowności, służyli i oddawali mu cześć, robili wszystko, by ten nie zesłał 
ich na wygnanie. Mieszkańcy wioski bali się życia poza nią, bardziej niż samego 
władcy, robili więc wszystko, by mu nie podpaść. 
Mijały lata, a osada pogrążyła się w strachu i biedzie. Tylko król, bo tak kazał o sobie 
mówić, był zadowolony i wiecznie najedzony. Jego władza stała się jeszcze bardziej 
okrutna, każdy najmniejszy błąd był karany wygnaniem. Tak też stało się z dwójką 
rodzeństwa, które przyłapane zostało na kradzieży jedzenia z królewskiego spi-
chlerza. Wskutek tego bliźniaki zostały wygnane z wioski. Ich matka, Renata, nie 
mogła się z tym pogodzić, chciała nawet wziąć karę na siebie, ale Łucja i Franek, bo 
tak na imię miało rodzeństwo, nakazali jej zostać w wiosce i zająć się ich czterolet-
nią siostrą Hanią. Ojciec rodzeństwa został wygnany z wioski dwa lata temu, Hani 
więc została już tylko mama. Ta z kolei z ciężkim sercem pożegnała dwójkę swoich 
dwunastoletnich dzieci, które opuściły dom, mając tylko siebie nawzajem. 
Pierwsze dni były dla nich bardzo trudne, okrutny władca nie pozwolił im zabrać ze 
sobą nic, prócz bochenka chleba, który został ze śniadania. Z czasem jednak dzieci 
zaczęły odnajdywać się w nowej rzeczywistości, znalazły schronienie w jaskini od-
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dalonej od wioski o kilka kilometrów, zbierały owoce, orzechy, a wodę pobierały 	
z pobliskiej rzeki. Mimo trudnych warunków radziły sobie, ale ich największym 
problemem było to, że nie potrafiły przemieniać się w zwierzęta. W razie zagroże-
nia nie mogły się przeobrazić, by uciec lub się obronić. Przez całe młodzieńcze życie 
Łucja i Franek uczyli się, jak przetrwać, uprawiali warzywa i łowili ryby. Pewnego 
dnia, kiedy to Franek był już postawnym młodzieńcem, a Łucja piękną damą, u pro-
gu jaskini zjawił się mały, polny zając. Rodzeństwo nie zwykło jadać mięsa, nie za-
mierzali więc polować na stworzonko. Zamiast tego Łucja postanowiła poczęstować 
gościa sałatą i kawałkiem marchewki. Zajączek, mimo nieufności, skusił się w końcu 
na mały posiłek. Zachowując bezpieczną odległość, zaczął chrupać marchewkę, po 
której od razu wziął się za sałatę. Łucja z uśmiechem przyglądała się zwierzątku, za 
to Franek niepewnie rozglądał się po okolicy.
–  Według Ciebie to normalne, że przyszedł do nas zając, który nie ucieka? – zapytał 
podejrzliwie, przenosząc wzrok na owe stworzenie.
–  Co w tym dziwnego, że głodny zajączek przyszedł w miejsce, w którym hoduje się 
warzywa? Pewnie je wyczuł – odpowiedziała mu siostra.
–  Dobrze wiesz, że tutaj nic nie jest takie, jakim się wydaje. Nie polujemy na zwie-
rzęta z jednego ważnego powodu – to mogą być ludzie! – Wskazał na szaraka. 
–  Nie możemy sobie pozwolić na takich gości. Pod postacią niepozornego zająca 
może się kryć wygnaniec, który zrobi wszystko za trochę jedzenia. I wcale nie cho-
dzi o przysługę, a co jak nas skrzywdzi? Musimy się go pozbyć.  
Podejrzenia i słowa chłopaka wzbudziły niepokój u Łucji.
–  Ale jak? W każdej chwili może się przemienić, jeśli my zaatakujemy, on może za-
atakować już jako człowiek. Dziewczyna popatrzyła uważnie na zająca, który jak 
gdyby nigdy nic kończył jeść sałatę.
–  Nie wiem, nie zamkniemy go nigdzie, jeśli się przemieni, to obawiam się, że wo-
rek nam na niego nie wystarczy. 
Chłopakowi po głowie krążyła tylko jedna myśl: Musimy coś zrobić, zanim nas zaata-
kuje.
–  Nie skrzywdzimy go. Przecież nie każde zwierzę jest przemienionym człowie-
kiem, nie wygłupiaj się, dajmy mu odejść.  Zajączek przyglądał się chwilę dziewczy-
nie, niepewnie i powoli podszedł do niej, marszcząc zabawnie nosek. – Dalej jest 
głodny. Przemieniłby się, gdyby tylko umiał. – Łucja sięgnęła po kolejną marchewkę, 
tym razem jednak podeszła z nią bliżej. Zwierzątko również zaczęło się zbliżać, 	
a będąc już na wyciągnięcie ręki, niepewnie zabrało w ząbki marchewkę, którą za-
częło pospiesznie jeść. Franek przyglądał się tej sytuacji z niezadowoleniem.
–  Może jeszcze go przygarniesz? – zapytał ironicznie, nie spodziewając się, że sio-
stra mogłaby rozważać takie rozwiązanie.
–  A wiesz, że zawsze chciałam mieć zwierzątko? – Dziewczyna uśmiechnęła się 
szeroko i zbliżyła ostrożnie do stworzonka, które w końcu udało jej się pogłaskać. 
– Jest taki niewinny, no spójrz na niego, już dawno mógł nas zaatakować.
–  A może nie mógł. Może to ktoś, kto nie dałby sobie rady z naszą dwójką. Jak znaj-
dzie odpowiedni moment, zrobi to. – Chłopak szedł w zaparte, jednak siostra już 
podjęła decyzję.
–  Przygarnę go, będzie mi dotrzymywał towarzystwa, kiedy ty będziesz łowił te 
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swoje ryby.  Łucja ostrożnie wzięła zająca na ręce i poszła z nim w stronę jaskini, by 
pokazać mu jego nowy dom. Samotność w pewnych momentach bardzo dawała jej 
się we znaki.
Zajączek mimo początkowej nieufności stał się pupilem Łucji, za to Franek wciąż go 
bacznie obserwował. Z czasem polubił nowego domownika i dopuścił do siebie 
myśl, że faktycznie jest to tylko nieszkodliwe zwierzę.
Pewnego dnia, kiedy to Łucja zbierała w ogródku warzywa na kolację w towarzy-
stwie wiecznie głodnego zająca, a Franek wracał z ryb, wydarzyło się coś, czego 
najbardziej obawiał się chłopak. Na jego drodze stanął lis, ku jego nieszczęściu, 
zwierzę nie było przestraszone, wręcz przeciwnie, było gotowe do ataku, a to ozna-
czało, że do czynienia ma z przemienionym człowiekiem, jego zachowanie było nie-
naturalne. Franek nie wiedząc, jak zareagować, zaczął się wycofywać, by móc jakoś 
go obejść okrężną drogą, a nawet zaczął mu rzucać złowione wcześniej ryby, by ten 
odpuścił. Rude stworzenie szło w jego kierunku, nie zatrzymując się nawet na chwi-
lę. Chłopak widząc, że jest bez szans, zaczął uciekać. Nie umiał się bronić, ucieczka 
była więc jedynym rozwiązaniem. Gdy jego oczom ukazała się jaskinia, poczuł ulgę, 
jednak w tym momencie zauważył również, że zwierzę biegnie za nim. Przyspieszył 
więc, licząc, że do jaskini nie odważy się wejść. Łucja, widząc brata, zaprzestała do-
tychczasowych czynności, starała się zobaczyć, jak bratu udały się łowy. Fakt, że 
biegł, nie zrobił na niej takiego wrażenia, jak osobnik biegnący za nim. Dziewczyna 
momentalnie zbladła i po chwili wyszła z ogródka, starała się wymyślić cokolwiek, 
by pomóc bratu. Nigdy nie była w takiej sytuacji i nie wiedziała, co robić. Nerwowo 
patrzyła to na brata, to na lisa, aż w końcu z osłupienia wyrwał ją postawny mężczy-
zna, który pochwycił leżący nieopodal patyk i próbował nim odstraszyć zwierzę. Lis 
zatrzymał się, a po chwili zaczął w popłochu uciekać. Rodzeństwo  patrzyło ze zdzi-
wieniem na mężczyznę. Ten zdecydował się powiedzieć im wszystko, a mianowicie, 
że został wygnany z wioski lata temu, a jako zając mógł z łatwością znaleźć jedzenie, 
jednak warzywa okazały się bardziej kuszące niż trawa, a decyzja, że Łucja postano-
wiła go przygarnąć, była mu na rękę. Kiedy wszyscy zaczęli łączyć fakty, okazało się, 
że mężczyzna był ojcem Łucji i Franka.
Z czasem cała trójka zaczęła świetnie się dogadywać, ojciec pokazał swym dzieciom, 
jak się bronić, a nawet polować.
Pewnego dnia, podczas wyprawy na ryby, Łucja, Franek oraz ich ojciec zostali zaata-
kowani przez grupę wygnańców. Ich wewnętrzne zwierzęta nie były nadzwyczajne, 	
a wręcz małe i nieszkodliwe, mieli jednak przewagę liczebną. Jak się okazało, była to 
grupa ludzi, którzy wędrują w poszukiwaniu pożywienia. Przestraszyli się obcych, 
jednak ostatecznie przeprosili za nieuzasadniony atak. Po dłuższej rozmowie 
stwierdzili, że każdy z nich chce tylko jednego, żyć jak dawniej, a to wiąże się z po-
konaniem władcy wioski. Nie było to wcale takie proste, ale fakt, że każdy z nich 
potrafił walczyć, był dla nich szansą. Postanowili więc zaryzykować i zaatakować 
króla. Gdy odpowiednio przygotowali się do tego, wyruszyli w stronę dawno utraco-
nego domu. Samo wejście do wioski nie było trudne, ponieważ ludzie byli po ich 
stronie, chcieli wolności, ale starcie z tygrysem było czymś, czego każdy się obawiał. 
Król, widząc w swej wiosce grupę buntowników, przemienił się w postawne, pasia-
ste zwierzę i bez chwili wahania rzucił się na grupę, która zaczęła się bronić. Włócz-
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nie i odwaga wojowników nie wystarczyły jednak, gdyż tygrys już po chwili zapędził 
ich pod ścianę jednego z domów, cała grupa wpadła w pułapkę. I kiedy wszystko 
wydawało się być stracone, Łucja złapała brata za rękę i zamknęła oczy. Franek rów-
nież przymknął powieki, skupił się tylko na jednej myśli. W pewnym momencie 
oboje przemienili się w piękne, postawne lwy. Tygrys przeraził się i stanął w miej-
scu. Rodzeństwo z początku nie dowierzało w to, co się stało, jednak po chwili do-
tarło do nich, że odkryli swoje wewnętrzne zwierzęta. Postanowili wykorzystać ten 
fakt i przepędzić okrutnego króla, znów czyniąc wioskę wolną. Nie zostali jednak 
nowymi władcami, bo nie chcieli, by ktokolwiek wydawał polecenia w miejscu, 	
w którym panuje pokój. Tygrysa już nigdy więcej nie widziano w tamtej okolicy. 
Łucja i Franek stali się strażnikami i opiekunami wioski, znów byli blisko mamy, 
siostry – Hani oraz ojca, którego odzyskali po latach, ponadto odkryli swoje we-
wnętrzne lwy, które wreszcie mogły donośnie zaryczeć...
I Ty też masz w sobie takiego lwa, który pomaga Ci stanąć po stronie DOBRA.

•••

Mateusz Tomaszek 
wyróżnienie w kategorii klas IV-VI
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce  

Przygoda na plaży
Małe ziarenko piasku spędzało dużo czasu razem ze swoimi braćmi i siostrami na 
pięknej, słonecznej plaży. Było ich razem chyba z milion albo więcej. Tak naprawdę 
tego nikt nie jest w stanie policzyć. Ziarenko – Franek, bo tak miał na imię, lubiło się 
opalać, słuchać szumu fal i oglądać przelatujące nad plażą mewy. Wszystko go cieka-
wiło. Jednak najbardziej Franek lubił, gdy podpływała do niego mała, niebieska ryb-
ka –  Tosia. Koleżanka często opowiadała mu, co widziała w głębinach morza, a Fra-
nek słuchał i wyobrażał sobie, jak tylko potrafił, podwodne jaskinie, wraki statków 	
i inne żyjątka morskie. Często Tosia wplatała różne legendy morskie w swoje opo-
wieści. Bracia i siostry Franka też słuchały Tosi z zapartym tchem. Czasami turlały 
się do morza, by zmoczyć się i choć na chwilę poczuć jak rybka. Przyjaciele spędzali 
tak każdy dzień.   
Któregoś dnia Franek opowiedział Tosi smutną historię, która wydarzyła się na pla-
ży. Pewna rodzinka z pięcioletnim dzieckiem przychodziła każdego dnia, by opalać 
się i pływać w morzu. Niestety zostawiali zawsze po sobie śmieci, które nie tylko 
Frankowi przeszkadzały. Do lepkich papierków po lodach przyklejały się siostry 
Franka, resztki gazowanych napojów i ich opakowania zanieczyszczały plażę, 	
a pozostawione nadgryzione jabłko śmierdziało całą noc tak strasznie, że wszystkie 
ziarenka piasku chciały uciekać. A rano do tego ogryzka zleciały się okropne muchy, 
których nikt nie lubi. Był to straszny widok dla małego, bezradnego ziarenka piasku. 
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Franek wraz z rodzeństwem nie chciał już na to patrzeć, ani nie chciał czuć tego 
przykrego zapachu śmieci. Tosia rozumiała, co czuje Franek, bo widziała w morzu 	
i na jego dnie ludzkie śmieci. Niestety nie mogli na to nic poradzić bo byli za mali, 	
a ludzie nie słyszeli ich rozmów ani nie zwracali uwagi na jakiś tam papierek czy 
ogryzek.
Następnego dnia Tosia nie przypłynęła do plaży. Franek się bardzo zasmucił, zasta-
nawiał się, dlaczego nie pojawiła się  jak zawsze. Martwił się, że nie ma jego koleżan-
ki. – Może coś się stało? – zastanawiał się Franek. Wypytywał braci i siostry, czy wi-
dzieli Tosię, ale nikt nic nie widział, ani nie słyszał, by coś się stało. Po kilku godzinach 
Franek zobaczył coś dziwnego. Tosia płynęła wolniej niż zawsze i miała inny kolor. 
Gdy się przybliżyła, Franek zauważył, że przyjaciółka owinięta jest w okropny, zie-
lony worek. Tosia z płaczem opowiedziała, że w nocy zaplątała się w ten worek 	
i czuje się strasznie, bo nie może pływać i ledwo oddycha. Ziarnko piasku nie wie-
działo, jak pomóc koleżance, nie miało tyle siły, by zrzucić z niej okropne, ludzkie 
śmieci. Bardzo chciało pomóc Tosi, ale nie wiedziało jak. Z pomocą przyszło mu ro-
dzeństwo. Razem z tysiącem braci i sióstr zaczął turlać się po plaży, by zwrócić uwa-
gę kogokolwiek na Tosię. Dołączyły się też inne ziarenka piasku i powstało prawdzi-
we tornado. Ruch piasku zauważył pięcioletni chłopiec. Podbiegł i zobaczył małą, 
smutną rybkę. Zrobiło mu się przykro na jej widok. Widział, jak cierpi przy każdym 
oddechu, a w jej oczach zauważył łzy. Szybko uwolnił Tosię z worka i pozwolił jej 
odpłynąć. Rybka była bardzo wdzięczna chłopczykowi. Uśmiechnęła się do niego 	
i pomachała na pożegnanie niebieskim ogonkiem.
Kolejnego dnia, gdy mały bohater przychodził z rodzicami na plażę, szukał swojej 
nowej koleżanki – była. Przypływała już nie tylko dla Franka, ale i dla swojego wy-
bawiciela. Chłopczyk niestety nie słyszał, co Tosia opowiada, bo jak mówi przysło-
wie dzieci i ryby głosu nie mają, jednak widział w jej oczkach radość i wdzięczność 
za pomoc.
Młody wczasowicz od tego zdarzenia dbał o to, by nie pozostawiać po sobie śmieci. 
Zawsze gdy wyrzucał papierki po swoich lodach i słodyczach do kosza, przypomina-
ła mu się szczęśliwa, niebieska rybka machająca ogonkiem.

•••
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Emilia Topiłko
I miejsce w kategorii klas VII-VIII
Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Jagiełły w Łodygowicach

Niekompletna
– Iguś, czy na pewno chcesz się jej pozbyć?
Pytanie mamy spowodowało, że całe moje szmaciane ciało zadrżało. Spojrzałam ze 
swojego zakurzonego kąta na wierzchu szafy w kierunku mojej właścicielki. Nieste-
ty, zamiast miłości do jedynej lalki z dzieciństwa na jej twarzy malowała się obojęt-
ność.
– Po co mi ona?  Jest stara, zakurzona i... niekompletna!
Iga chce mnie wyrzucić… – pomyślałam. W całym moim lalkowym życiu nie czułam 
się tak bezradna. Zesłanie na ostatnią półkę szafy jeszcze rozumiałam, ale pozbycie 
się ulubionej lalki? Najbardziej ze wszystkiego zabolało mnie ostatnie słowo, choć 
muszę przyznać, że Iga nie kłamała. Rzeczywiście, mój wygląd pozostawiał wiele do 
życzenia. Lata spędzone na szafie spowodowały, że nie przypominałam tej pięknej 
lalki, którą Iga dostała na piąte urodziny i z którą nie rozstawała się przez prawie 
sześć lat.  A tak w ogóle, to nazywam się Zuźka i naprawdę jestem lalką – taką zwy-
kłą, gałgankową. Kiedyś byłam Zuzią i służyłam do przytulania, mieszkałam nawet 
na wygodnej poduszce, ale to było dawno, dawno temu, zanim podczas przepro-
wadzki wydarzył się straszny wypadek. Pamiętam to wszystko, jakby wydarzyło się 
wczoraj...

***
– Szybciej, pospieszcie się, jesteśmy już spóźnieni – mama rozkazującym tonem sta-
rała się zmobilizować całą rodzinę do sprawniejszego pakowania się. – Wóz prze-
prowadzkowy już jest, a każda chwila opóźnienia to dodatkowe koszty – wysapała, 
dźwigając kolejne pudło z ubraniami.
– Alinko, poczekaj, zaraz ci pomogę! Nie noś sama tych ciężarów – tato też był już 
gotów do przeprowadzki.
– Iguś, czekamy tylko na ciebie – mama zaczynała się denerwować. – Co tak długo?
W tym momencie drzwi do pokoju otworzyły się z hukiem i wypadła z nich zapła-
kana dziesięcioletnia Iga.
– Uuuu, nie ma Zuzi, wszędzie jej szukałam! – dziewczynka zabuczała tak głośno, że 
słychać ją było prawdopodobnie na końcu ulicy.
– Na pewno się znajdzie. Myślę, że jest w jednym z tych pudeł, które tato zaniósł już 
na ciężarówkę – mama przytuliła jedynaczkę. – Musimy jechać – dodała.
Tato wynosił właśnie ostatni niezaklejony karton, z którego wystawały różne przed-
mioty.
W przedpokoju zahaczył o wieszak... Rozległ się dźwięk rozdzieranego materiału 	
i z pudełka wypadłam ja. Poczułam szarpnięcie, a po nim usłyszałam krzyk Igi. Nie 
bardzo rozumiałam, co się dzieje.
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– Zuzia! Znalazła się!
Moja właścicielka najpierw mnie przytuliła, a potem przyjrzała mi się dokładnie 	
i znowu zaczęła chlipać:
– Uuuu,  a gdzie twoja noga?!

***
To cała ja, taka dziś jestem – niekompletna... Bez gałgankowej nogi, której nie udało 
się przyszyć. I bez miłości, wyrzucona na ostatnią półkę. Te dwa lata po wypadku 
były dla mnie prawdziwym koszmarem. Iga, zajęta treningami koszykówki, zdawała 
się nie pamiętać o moim istnieniu. Natomiast ja, obserwując jej dorastanie, niemal 
pęczniałam z dumy. Dziewczyna zaczęła bowiem odnosić sukcesy sportowe. Ze 
wszystkich zawodów wracała do domu z pucharami. Niestety dla mnie, ceniła je 
najbardziej na świecie.
Skończyło się na tym, że szukając miejsca dla nowych nagród, sięgnęła na ostatnią 
półkę szafy po mnie – starą, zakurzoną, niekompletną Zuzkę.
– Na pewno chcesz się jej pozbyć? – mama powtórzyła pytanie, próbując przekonać 
Igę, żeby mnie mimo wszystko zostawiła.
Jednak dziewczyna nie dawała za wygraną i zdecydowanym ruchem zdjęła mnie 	
z szafy, a następnie wrzuciła do pudła, w którym znajdowały się rzeczy przeznaczo-
ne na śmietnik.
– Wyrzucę śmieci po treningu – zadecydowała, wychodząc z domu.
Iga dość długo nie wracała, co zaniepokoiło rodziców i nawet mnie, która byłam już 
jedną nogą na śmietniku. Później zadzwonił telefon, a po nim mama wybuchnęła 
przeraźliwym płaczem. Zdezorientowana, zupełnie nie wiedziałam, co się dzieje i co 
o tym wszystkim myśleć...

	 ***
Kiedy Iga wróciła do domu, nie chodziła, tylko poruszała się na dziwnym krześle 	
z kółkami. Ludzie nazywali go wózkiem inwalidzkim. W pudle ze śmieciami, które 
stało się moim więzieniem, dotarło do mnie, że na treningu miała poważny wypa-
dek i teraz nie może chodzić. Często przyjeżdżali do nas obcy ludzie, którzy starali 
się pomóc jej wrócić do sprawności. Iga łykała mnóstwo tabletek, jednak jej stan nie 
uległ poprawie. Dziewczyna była załamana tym, że nie wróci już do sportu. Nie mia-
ła ochoty z nikim rozmawiać i całymi godzinami leżała w łóżku, patrząc w sufit.  
– Dziecko, spróbuj wyjść z pokoju i zacznij normalnie żyć – poprosiła ją któregoś 
dnia zatroskana mama.
– Normalnie?! Jak normalnie, skoro jestem kaleką, niekompletną jak… Zuzka!? – wy-
krzyczała przez łzy Iga.
Mama nie powiedziała już nic więcej. Ze łzami w oczach podeszła cicho do pudła, 
które nadal stało obok biurka, ostrożnie mnie wyjęła, wytarła z kurzu, po czym po-
łożyła na poduszce obok Igi i wyszła z pokoju.  
Zapanowała przejmująca cisza. Leżałam obok mojej pani, czekając, co zrobi. Parali-
żował mnie strach i poczucie niepewności. Co teraz będzie? Jak zareaguje na nie-
kompletną szmaciankę? Upływały kolejne minuty, Iga nawet na mnie nie spojrzała. 
Gdy straciłam już całą nadzieję, niespodziewanie wzięła mnie na ręce, przyjrzała się 
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dokładnie i przytuliła z całych sił:
– No widzisz Zuza, teraz obie jesteśmy niekompletne...

***
Od tego czasu minął rok, który całkowicie wywrócił nasze życie do góry nogami. 
Stałam się nieodłączną towarzyszką mojej pani, doczekałam się nawet uszytej przez 
nią własnoręcznie nowej nogi i mnóstwa kolorowych sukienek. Obserwowałam, jak 
z upływem czasu wracała do życia.  Kolejne rehabilitacje zaczynały przynosić coraz 
większe efekty. Miewała lepsze i gorsze momenty, jak każdy człowiek (czy nawet 
szmacianka), ale mimo tego ani razu w nią nie zwątpiłam. I miałam rację! Po wielu 
dniach bólu i wysiłku Iga stanęła wreszcie na własnych nogach! Niestety, przez po-
wikłania związane z wypadkiem na treningu nie mogła dalej uprawiać sportu. Był 
to dla niej wielki szok, bo wciąż miała nadzieję, że uda jej się wrócić do dawnego 
życia. Na szczęście Iga to wojowniczka (podobnie jak ja). Nie załamała się i postano-
wiła poszukać nowej pasji. I wiecie co? Szybko ją znalazła! Zaczęła szyć laleczki na 
zamówienie. Wyobrażacie sobie? Więcej takich jak ja – Zuziek! Zuzki – sportsmenki 
w dresach, Zuzki – damy w koronkowych sukniach, Zuzki – syrenki z rybim ogonem, 
a nawet Zuzki – wróżki z błyszczącymi skrzydłami... Nigdy bym nie przypuszczała, 
że to jej się spodoba. Razem z mamą otworzyły nawet mały sklepik online.
Niekompletna... Dziś to słowo nie jest już dla mnie niczym strasznym. W pewnym 
momencie życia zarówno ja, jak i moja właścicielka byłyśmy właśnie takie – nie-
kompletne. Ja – gałgankowa lalka, nie mogłam nic z tym zrobić, ale Iga była dzielna 
i wywalczyła częściowy powrót do zdrowia. Duma z mojej pani rozpiera do dziś 
moje malutkie, szmaciane serce…
Widzisz? Życie nigdy nie przestaje zaskakiwać, a kłody rzucane nam pod nogi przez 
los pozwalają otworzyć nowy rozdział...

•••

Kacper Walasiński
II miejsce w kategorii klas VII-VIII
Szkoła Podstawowa nr 37 w Bielsku-Białej

Legenda o żabach i Rudolfie ze Starego Bielska
Dawno temu, jeszcze przed I wojną światową, w Starym Bielsku mieszkał Rudolf 
Nahowski. Człowiek ten ciężko pracował, miał sad owocowy na obrzeżach miasta 	
i robił wybitne nalewki oraz wina. Swoje wyroby oferował lokalnym kupcom i zna-
jomym, ale nigdy nie udało mu się zarobić na tym większych pieniędzy. Jego wiel-
kim marzeniem było otwarcie pięknej winiarni i rozsławienie trunków wśród 
mieszkańców Bielska. Rudolf był prostym mieszczaninem i nie stać go było na wy-
najem czy kupno nowego pomieszczenia, w którym mógłby przyjmować gości i czę-
stować ich własnymi wyrobami. Nie wierzył, że jego marzenie kiedykolwiek uda się 
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zrealizować.
Któregoś słonecznego jesiennego dnia, po intensywnej pracy przy zbiorach, Rudolf 
wrócił do domu i postanowił odpocząć. Położył się i nim się zorientował, zmęczony 
zasnął. Mężczyźnie przyśniło się, że do domu, w którym mieszkał, ktoś zapukał do 
drzwi. Rudolf wstał i we śnie czym prędzej otworzył drzwi. Bohater nie wierzył 
własnym oczom! Oto przed jego domem stały dwie niewielkiego wzrostu żaby, obie 
ubrane w kolorowe fraki, a jedna z nich trzymała w ręce mandolinę.  
– Nie do wiary! – pomyślał Rudolf… – Toż to jakiś żart! – wymamrotał pod nosem, 
widząc, że dwa zielone stwory wpatrują się w niego jak sroka w gnat.
– Dzień doby, Rudolfie, wiemy, że jesteś zdziwiony, ale prosimy cię, wpuść nas do 
środka, uciekamy przed zgrają wilków z sąsiedniego lasu – jedna z żab błagalnym 
tonem zwróciła się do gospodarza, co chwilę oglądając się za siebie.
– Prosimy, uratuj nas, nie mamy do kogo pójść, jesteśmy twoimi sąsiadami i wiemy, 
że dobry z ciebie człowiek. Nie pozwól, żeby wilki nas dopadły! – drżąc, wydusiła 	
z siebie druga z żab.
Wciąż nie wiedząc, co się dzieje, Rudolf szybko zaprosił żaby do środka izby. Gdy 
tylko weszły, zaryglował drzwi i oniemiały wykrztusił:
– Skąd wy – żaby – do tego tak elegancko ubrane, wzięłyście się tu, u mnie przed 
domem?
Na to jego goście odrzekli: 
– Rudolfie to nie czas na wyjaśnienia, ale wierz nam,  jak dasz nam chwilę odpocząć 
i schronić się, to się odwdzięczymy. Nie obawiaj się, nic złego cię nie spotka.
Rudolf, nie namyślając się, pozwolił nowym znajomym rozsiąść się w izbie, zapalić 
fajki oraz poczęstował przybyszów tym, co miał w domu najlepszego, czyli nalewką 
wiśniową. Żaby chętnie skorzystały z napitku i  przy okazji wypytały gospodarza 	
o jego gospodarstwo, pracę i marzenia.
– Rudolfie, jakie masz plany? Co chciałbyś robić, co sprawiłoby ci radość w życiu?
Rudolf nie namyślając się długo, przyznał, że oprócz tego, że chciałby żyć w zdrowiu 	
i spokoju, marzy o tym, by otworzyć winiarnię z własnymi wyrobami. 
– Wiecie – wtrącił – mieszkam tu sam, nie mam przy sobie nikogo w tej chwili, 	
a mając własną gospodę, byłbym otoczony ludźmi, zyskałbym sens życia.
– Nie masz dużych wymagań – zauważyła jedna z żab. – Rzadko się zdarza, że ktoś 
prócz bezcennego zdrowia nie pragnie złota i bogactwa, ale sam chce zapracować 
na swój dobrobyt i spokój – dodała druga z nich, oglądając przy okazji skromną izbę 
Rudolfa.
Goście spędzili z gospodarzem pół nocy na rozmowie, aż do wczesnych godzin ran-
nych, gdy zaczęło wschodzić słońce nad Beskidami. Czas szybko mijał na pogawęd-
kach i widząc, że dzień wstaje i zagrożenie minęło, żaby postanowiły podziękować 
za gościnę. 
– Dziękujemy ci Rudolfie, że nie zamknąłeś drzwi przed nami, gdy potrzebowały-
śmy twojej pomocy. Jesteś dobrym człowiekiem! – Powiedziała jedna z żab, podno-
sząc się ze zniszczonego  fotela w skromnej izbie. 
Gdy Rudolf wstał, by niespodziewanych gości odprowadzić do drzwi, druga z żab, 
wpatrując się w jego oczy, na odchodne wręczyła mu mosiężny klucz i spokojnym 
głosem rzekła:
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– To dla ciebie, w podzięce za pomoc i uratowanie nam życia. Pilnuj tego klucza, bo 
będzie ci potrzebny. Pamiętaj, że dobre czyny zawsze do nas wracają, szczególnie 
jak są bezinteresowne.
Po tym zaskakującym pożegnaniu żaby odeszły, zostawiając w drzwiach wciąż nie-
dowierzającego Rudolfa. Jeszcze przez chwilę mężczyzna patrzył jak obie, w od-
świętnych ubraniach, znikają we mgle…

Dźwięk metalu uderzającego o drewno przebudził Rudolfa. Mężczyzna, walcząc 
z resztkami snu, od razu zaczął zastanawiać się, czy to sen, czy jawa. Rozglądając się 
wokół, zobaczył, że tuż koło fotela, na którym usnął, leży klucz, który on sam właś-
nie wypuścił z ręki. Schylił się, aby go podnieść. Był jeszcze ciepły, musiał go mocno 
ściskać w dłoni.
– Matko Najświętsza! To chyba nie mój dom! – krzyknął rozemocjonowany.
Wokół niego, na nowiutkich półkach lśniły butelki pełne nalewek, opisane i za-
mknięte za pomocą ozdobnych korków. Cały dom wręcz świecił nowością, a część, 
gdzie stały nalewki, była wymarzoną winiarnią, która została przygotowana do 
przyjęcia pierwszych klientów. Oba niszczejące fotele teraz lśniły przepiękną tapi-
cerką. Rudolf natychmiast wybiegł przed dom, obejrzał wszystko dookoła i nie wie-
rząc własnym oczom, zauważył, że klucz, który otrzymał od żab we śnie, pasował do 
jego nowiutkich drzwi, nad którymi widniał złoty napis: „Winiarnia Rudolfa Na-
howskiego”. 
Od tego czasu mężczyźnie wiodło się bardzo dobrze, a jego wyroby sławne były 
w całym Bielsku i okolicach. Zyskał wielu nowych znajomych i nie musiał się mar-
twić, że żyje w odosobnieniu.
Po śmierci właściciela Rudolfa jeszcze wiele lat funkcjonowała jego winiarnia, a na 
pamiątkę snu, którym chętnie dzielił się z przyjaciółmi, na odnowionym budynku 
zamieszczono dekoracyjne elewacje z bajkową kompozycją rzeźbiarską przedsta-
wiającą dwie biesiadujące żaby we frakach, z których jedna oparta jest o beczkę, 
trzyma kieliszek z wiśniówką i pali fajkę, a druga gra na mandolinie. 
Budynek do dziś można podziwiać w Bielsku, a żaby spoglądające na przechodniów 
przypominają historię Rudolfa i przygodę, która zmieniła całe jego życie.

•••

Zuzanna Augustyn
III miejsce w kategorii klas VII-VIII
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

O Edwardzie Wspaniałym i trzech elfach
Dawno, dawno temu, za ośmioma górami i dwunastoma rzekami istniała piękna 
kraina zwana Arkadią. Rządził w niej król Edward zwany Wspaniałym wraz ze swo-
imi elfami: Paciem, Bociem i Dydaskiem oraz ptaszkiem Gagatkiem. Królestwo to 
było dla mieszkańców prawdziwym rajem. Wiedzieli oni, że zło istnieje, jednak uni-



�5

2021
kali go, jak tylko mogli. Wszelkie spory sąsiedzkie rozwiązywali od zaraz i tylko dro-
gą pokojową.
Edward Wspaniały na pierwszy rzut oka  był niepozornym mężczyzną, lecz słynął 	
z ogromnej siły. Miał duże jak na człowieka dłonie, którymi rozgniatał potężne ka-
mienie. Elfy nie mogły się nadziwić, skąd takie nadprzyrodzone zdolności posiada 
ich król, ale czuły się przy nim bardzo bezpiecznie. Same zaś nie grzeszyły urodą. 
Ich wielkie uszy i ogromne stopy wprawiłyby niejednego w osłupienie. Mimo to 
były to istoty o niezwykłej inteligencji. Ba, znały się nawet na czarach. W ich posia-
daniu był amulet, którego używały tylko w nagłych przypadkach. Pod jego wpły-
wem każda istota zapadała w sen na blisko sto lat.  
Pewnego razu elfy postanowiły, że pora udać się do lasku rozmaitości i obfitości. 
Ponieważ zbliżała się zima, pragnęły zadbać o to, by mieszkańcom krainy nie brako-
wało zapasów pożywienia.
– Kochani moi! Nadeszła pora, aby zgromadzić wszystkich śmiałków i udać się za 
ósme wzgórza – powiedział do swoich towarzyszy Pacio.
– Zgadzam się z tobą. Musimy wyruszyć o świcie – dorzucił Bocio.
– I ja się zgadzam!  Zaraz opracujemy plan wyprawy i damy go królowi do zatwier-
dzenia – przytaknął ochoczo Dydasek.
– Ćwir, ćwir, ćwir! – pomoc innym to także moje zadanie! – śpiewająco zawtórował 
cudownym głosikiem ptaszek Gagatek.
Królowi jak co roku ta wyprawa spędzała sen z powiek. Wiedział bowiem, że za 
Laskiem Obfitości znajduje się Jaskinia Cienia, którą zamieszkuje podstępny smok 
Arkadiusz. Pilnuje on drzew rozmaitości, by nikt, poza nim samym, nie mógł skorzy-
stać z ich dobrodziejstw. Wielu śmiałków nie raz, nie dwa odważyło się stanąć do 
walki z tymże potworem. Na próżno! Nikomu jeszcze nie udało się go zgładzić.
– Drodzy mieszkańcy Arkadii! Od dzisiaj trwają zapisy na wyprawę do Lasku Obfi-
tości po zapasy żywności. Każdemu chętnemu podaruję konia z wielką przyczepą. 
Przewieziecie dla siebie tyle jedzenia, ile tylko zapragniecie – zadeklarował Ed-
ward.
– Pamiętajcie jednak, że przed zimą grasuje na tych terenach Arkadiusz i pożera 
wszelkie zapasy z lasu, a wiecznie mu mało i mało – dodał król.
– Nie mamy czasu, ruszamy o świcie! – wykrzyczały chórem  elfy.
I tak zebrano armię śmiałków. Powozy z końmi czekały już tylko na przywódców 
wyprawy: Pacia, Bocia, Dydaska i Gagatka. Edward musiał zostać w Arkadii, gdyż 
dbał o bezpieczeństwo swoich poddanych. Kto wie, czy podczas jego nieobecności 
na wioskę nie napadłby złowrogi smok?
W południe elfy z armią odważnych Arkadyjczyków były już o krok od lasku. W jego 
pobliżu znajdowała się urocza rzeczka. Elfy zarządziły właśnie w tym miejscu po-
stój, by omówić plan. Bocio nie mógł oprzeć się pokusie i zdecydował się na małą 
kąpiel.
– Teraz musimy się zorganizować, żeby zebrać zapasy z każdej części lasu – zdecy-
dował Pacio.
– Pamiętajcie, aby mieć oczy dookoła głowy! – ostrzegał zaniepokojony Bocio.
– Spokojnie moi drodzy, będę fruwał nad drzewami i w razie niebezpieczeństwa 
głośno zaćwierkam – przemówił Gagatek, chcąc dodać odwagi swoim towarzy-
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szom.
Zrobili tak, jak uzgodnili. Wozy z końmi wjechały w głąb lasu. Elfy liczyły zapasy  	
i sprawdzały w księgach to, co jeszcze trzeba było zebrać. Nagle Dydasek poczuł 
silny powiew powietrza. Nie czekając ani chwili, postanowił zobaczyć, czy wszystko 
idzie zgodnie z planem.
– Bocio! Słyszysz te przeraźliwie odgłosy? Mam nadzieję, że… – Dydasek nie dokoń-
czył, gdyż ujrzał smoka.
Prawdopodobnie rozbudził go głośny tupot koni. Bestia była rozdrażniona do gra-
nic możliwości. Zobaczywszy elfy i armię śmiałków, smok zaczął wydawać głośny 
ryk. Zawsze, gdy to czynił, ziemia drżała, a domy zamieniały się w gruzy. Pożerał 
wszystkie obfitości z lasku. Gdy ponownie zgłodniał, wyruszał na łowy i tak od 
nowa. Jedzenia było coraz mniej. Bocio nie chciał nawet myśleć, że zapasy nie doja-
dą do Arkadii. Nagle wpadł na pomysł, by odwrócić uwagę zagrażającego im stwora. 
Zaczął nucić wesołą piosenkę:
Jesteś wielkim smokiem, z jednym bystrym okiem.
Od dawna tu rządzisz, nieźle nas urządzisz.
Nie zbliżamy się do Ciebie, choć  czujemy się jak w niebie…
I nagle smok zastygł bez ruchu. Zaczął przysłuchiwać się melodyjnym dźwiękom 
piosenki. Następnie odwrócił się i wszedł do swojej jamy. Do Dydaska i Bocia właś-
nie dotarli Pacio z Gagatkiem. Zaczęli obmyślać misterny plan zgładzenia potwora. 
Wiedzieli, że nie mogą zawieść Edwarda ani mieszkańców ich ukochanej krainy. To 
w elfach Arkadyjczycy pokładali nadzieję na lepsze życie.
– Dobra! Dobra! Dosyć tchórzostwa! Musimy stanąć na wysokości zadania i pozbyć 
się smoka – powiedział stanowczo Pacio.
– Zaraz, zaraz... Przecież mamy amulet! – dorzucił Dydasek.
– Ćwir, ćwir, no oczywiście, bez amuletu nie ma do lasku biletu – zadowcipkował 
Gagadek.
– No dobra, już go wyjmuję – przytaknął kolegom Bocio.
– Gdzie mój amulet? Czyżbym zapomniał go spakować? – zapytał niepewnie Bocio.
– Co?! Chcesz powiedzieć, że zgubiłeś amulet?! Co to, to nie…. – wykrzyczały elfy.
Bocio zamaszyście włożył rękę do kieszeni. Gdy zaczął wnikliwie przewracać jej 
wnętrze, spostrzegł, że jest dziurawa. Poczuł ogromny ucisk w gardle, po czym 
zbladł. Najgorsze, że nie miał pojęcia, jakim cudem zgubił amulet. Teraz wszystko 
stracone, nie ma najmniejszej szansy na pokonanie Arkadiusza. Czuł, że to przez 
niego kraina pójdzie w zatracenie.
– Gagatku, musisz polecieć do Arkadii po Edwarda! Teraz tylko Ty możesz pomóc 
nam wyjść  z tarapatów – rzekł Dydasek.
– Ćwir, ćwir, ćwir, niezły mamy młyn! Lecz po to jestem dla was, by problemy roz-
wiązywać od zaraz… ćwir, ćwir – wyćwierkał Gagatek i odleciał daleko przed sie-
bie.
Elfy nie miały czasu do stracenia. Musiały przemyśleć, jak odtransportować konie 
ze spakowanymi już zapasami żywności w kierunku Arkadii. Postanowiły wykorzy-
stać to, że smok zasnął i liczyła się każda minuta. Były przekonane, że kiedy potwór 
ponownie się obudzi, zaatakuje ich znienacka. A wtedy... kto wie, co może stać się 
elfom i całej armii śmiałków.
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W tym czasie Gagatek gnał szybko, ile sił w skrzydłach. W pewnym momencie przy-
pomniał sobie, że kiedy odpoczywali nad rzeką, Bocio wszedł do wody, by wziąć 
kąpiel. Postanowił, że przeszuka to miejsce bardzo dokładnie. Miał przeczucie, że 
być może elf zgubił go właśnie tam. I kiedy tak zbliżał się do potoku, zobaczył coś 
błyszczącego. Nie czekając ani chwili dłużej, pofrunął w kierunku błyskotki. Gaga-
tek nie mógł posiąść się z radości, że magiczny przedmiot znajduje się w jego dzio-
bie. Teraz tylko musiał przetransportować go na własną szyję.  Na rzece była tama, 
a pod nią mieszkała rodzinka Bobrów.
– Ćwir, ćwir, czy pomożesz bobrze mi? – zaświergotał Gagatek.
– Oczywiście mój drogi, w życiu trzeba sobie pomagać – odparł bóbr, po czym 
ostrożnie zawiesił amulet na szyi Gagatka.
Zadowolony z siebie ptaszek pofrunął na ratunek przyjaciołom. Po drodze rozmy-
ślał nad tym, czy nie przydarzyło się im coś złego. Bardzo chciał zdążyć na czas, gdyż 
wiedział, że w jego skrzydłach jest teraz los Arkadii.
– Pacio! Bocio! Czy widzicie to, co ja? – zapytał Dydasek.
– To Gagatek leci nam na ratunek. Coś wisi na jego szyi! Czy to jest amulet? – zapytał 
niepewnie Bocio. Biedny już powoli tracił nadzieję na odzyskanie talizmanu. Teraz 
myślał nad tym, jak go użyć. Zwoławszy zebranie, oznajmił, że w nocy, kiedy smok 
będzie smacznie spał, załadują zapasami ostatnie wozy z końmi tak, by byli gotowi 
do powrotu.
I tak się stało. Od tej pory Bocio został przywódcą wyprawy. O północy zwołał ostat-
nich śmiałków, a oni wkroczyli do lasu i … Nagle usłyszeli ogromny wrzask. Ich 
oczom ukazał się Arkadiusz. Zrobił się popłoch, wszyscy zaczęli się ratować, jak tyl-
ko mogli. Nie czekając ani chwili dłużej, Bocio wyciągnął talizman. Teraz to już na 
nim spoczywała odpowiedzialność za losy całej Arkadii. Wszystkie elfy zebrały się 
w pobliżu smoka.
– Czary mary, hokus pokus ka.., niech amulet uśpi tego smoka – wydusił resztkami 
sił Bocio.
– Hammala manta se ku sne! Niech bestia na sto lat zaśnie se! – dorzuciły chórem 
elfy.
I tak, jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki, udało się uśpić Arkadiusza na sto 
lat.
Wszyscy śmiałkowie cieszyli się z sukcesu elfów i razem świętowali. Od teraz Arka-
dia płynęła nie tylko mlekiem i miodem, ale miała także dostęp do obfitości i rozma-
itości z lasu zza ośmiu gór.
– Hurra, hip hip huraaa... – wiwatowali na cześć elfów i śmiałków mieszkańcy Arka-
dii, widząc powracających bohaterów.
Nawet Edward nie mógł się nadziwić, jaką odwagą wykazali się jego najbliżsi.
– Drodzy przyjaciele! Pokonaliście wiele przeszkód i wróciliście cali i zdrowi wraz 	
z zapasami jedzenia na kolejnych parę lat. Mieszkańcy Arkadii są wam bardzo 
wdzięczni – wygłosił przemówienie Edward.
– Tak nasz królu. Daliśmy radę! – odpowiedziały chórem Bocio, Dydasek, Pacio 	
i Gagatek, po czym zaczęli chichotać z radości.
Przyjaciele uzgodnili, że to, co przydarzyło się  na wyprawie, pozostanie tylko mię-
dzy nimi. W końcu poradzili sobie z podstępnym i żarłocznym smokiem Arkadiu-
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szem. A król? Edward był dumny z ekspedycji elfów, ale nigdy nie dowiedział się 	
o poczynaniach swoich przyjaciół. Wiedział jednak, że zdziałali cuda. Odtąd Arkadia 
słynęła jako kraina wiecznego szczęścia i wielkich możliwości. Elfy zaś cieszyły się 
chwilą i doszły do wniosku, że jest cudownie, bo Arkadiusz wybudzi się aż za 	
100 lat. Wtedy Bocio zanucił wesoło:
Ta kraina jest szczęśliwa, tu każdy starości dożywa.
Cieszcie się przyjaciele, możliwości macie wiele.
Podły smok nie będzie was nachodzić,
Cieszcie się, i żyjcie tu w zgodzie...

•••

Emilia Fokt
wyróżnienie w kategorii klas VII-VIII
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

RZECZYwistość
Czy jest wśród nas ktoś, kto nigdy niczego nie zgubił? Ktokolwiek? Czy jest ktoś, kto 
nigdy nie zastanawiał się…? No tak, nie odpowiecie. Jak macie odpowiedzieć, skoro 
nawet się nie przedstawiłem.
Przepraszam, jestem dopiero początkującym narratorem i wciąż popełniam jakieś 
błędy. Właściwie próbuję opowiedzieć Wam baśń, więc na dobrą sprawę powinno 
mnie tu w ogóle nie być, ale jakoś tym razem nie mogłem się powstrzymać, by się 
nie ujawnić. Zwłaszcza, że będzie to historia nie tyle o kimś, co o czymś. O czymś 
bardzo, bardzo ważnym.
Wróćmy jednak do początku. Wiemy już, że nie ma chyba na tym świecie osoby, 
która czegoś w życiu nie zgubiła czy nie szukała. Czy jednak nigdy nie przeszło Wam 
przez myśl, co dzieje się z przedmiotami, kiedy znikną z naszego pola widzenia? 
Gdzie są, gdy ich szukamy? Co robią, kiedy usilnie próbujemy je znaleźć, a potem ni 
stąd, ni zowąd pojawiają się tuż przed naszym nosem. Też jesteście ciekawi? No to 
Wam opowiem! Otóż, zaginione przedmioty żyją własnym życiem. Ba! Zakładają 
miasta, mają własne prawo, a nawet swój sejm! W tym ostatnim zasiadają same 
skarpety, bo – jako że gubią się w prawie każdym praniu, stanowią większość parla-
mentarną. Wszystkie „zguby” przechodzą do owej magicznej krainy przez dziurkę 
od klucza – same klucze znają drogę jak nikt inny, na liście najczęściej zawierusza-
nych przedmiotów zajmują poczytne, trzecie miejsce. Królem zaś jest tam Rozum. 
Okazuje się bowiem, że ludzie najczęściej, chociażby na chwilę, tracą właśnie Ro-
zum.
I, choć w niejednej bajce bywałem, sam przyznać muszę, że dziwne to połączenie 
Rozumu i skarpet. Musicie jednak wiedzieć, że RZECZYwistość (bo tak nazywało się 
to miasto) znajdowała się w krainie WYOBRAŹNI, a tam wszystko jest możliwe. 
Ech… Co tam się nie działo?! Bale, festyny, zabawy do białego rana (choć niektórzy 
wpadali na nie tylko na chwilę – w zależności, jak szybko właściciel zorientował się, 
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że coś zgubił). Niekiedy zagubione bluzki wracały z tych imprez tak ubrudzone, że 
odnajdywały się dopiero w koszu na pranie, a przedmioty zmęczone całonocną ba-
langą nie odkładały się na miejsce – i tak właśnie powstawał bałagan. Myślę, że 	
w Waszym domu pewnie też :).
Oberwałoby mi się w szkole dla narratorów za owe „noto”:).

•••

Konrad Knapek
wyróżnienie w kategorii klas VII-VIII
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznicy

Róże – królewskie kwiaty
Dawno, dawno temu, w pewnej dalekiej krainie, za górami i lasami, żyła sobie kró-
lowa Jadwiga. Wiodła ona życie spokojne, dostatnie, dobre, wręcz nudne. Pewnego 
dnia spojrzała na swoją nocną szafkę. Ciepłe światło świecy padało na nią z lewej 
strony, nadając jej wyjątkowego uroku. Zdjęła z głowy swą cenną koronę, 	
a z szyi ciężki naszyjnik i rzuciła go niedbale na mebel. Zanurzyła twarz w bukiecie 
kwiatów, które wręcz uwielbiała, stojącym w kryształowym wazonie. Trzy różowe 
róże i mnóstwo białych chryzantem. Nie komponowały się ze sobą wcale. Róże były 
piękne, młode, promieniejące. Nie potrzebowały oprawy z innych kwiatów. Smutek 
i żałość chryzantem sprawiały natomiast, że róże lekko blakły, stawały się mniej 
istotne. Niepasujące, jakby nie z tej parafii…
W moim życiu zawsze było więcej chryzantem niż róż – naszła Jadwigę melancholijna 
myśl. Teraz miała niewiele ponad sześćdziesiąt lat i od dawna sądziła, że jest już za 
późno na zmiany. Zresztą nie byłaby w stanie niczego zmienić, za bardzo przyzwy-
czajona do swojego nudnego, bo wygodnego i spokojnego królewskiego życia. 
 Jej wzrok padł na złotego słonika, stojącego obok wazonu. Przypomniała sobie, jak 
rodzice podarowali jej go na urodziny. Słonie przynoszą szczęście – powiedzieli. Ja-
dwiga długo wierzyła, że faktycznie tak jest. Dopiero z czasem zaczęła zauważać, że 
słonik wcale nie przynosi jej szczęścia. Kilka lat później dowiedziała się, że to słonie 
z uniesioną trąbą są odpowiedzialne za szczęście. Te z opuszczoną nie dają swoim 
właścicielom niczego. Jadwiga przywiązała się jednak do słonika na tyle, że nie po-
trafiłaby go wyrzucić. Zwłaszcza, że była to pamiątka po jej ukochanych rodzicach. 
Lubiła patrzeć, jak ciągnie swój ciężar. Wytrwały i pełen uporu. Zupełnie jak ona, 
dźwigała na swoich barkach cały ciężar królestwa.
Co za okropny wieczór – mruknęła Królowa do siebie. Odkąd dziesięć lat temu zmarł 
jej mąż, nabrała nawyku rozmawiania sama ze sobą. Pozwalało jej to chociaż na 
chwilę uwierzyć, że nie jest zupełnie sama w tłumie różnych przecież na dworze 
ludzi.  Zebrała w sobie całą energię i wstała z łoża. Muszę coś ze sobą zrobić. Nie 
miała tylko pojęcia co. Rozejrzała się po sypialni i postanowiła uporządkować swoje 
klejnoty, które już dawno jej nie cieszyły tak jak powinny. Problem w tym, że od za-
wsze utrzymywała w nich porządek, więc starcie niewidocznego kurzu z mienią-
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cych się kamieni i ułożenie kilkudziesięciu pierścieni w  królewskiej szkatule, przej-
rzenie sukien wysadzanych drogocennymi kamieniami zajęło jej około godziny. 
Później znowu nawiedziło ją uczucie beznadziei. Wtedy to pewnie postanowiła od-
dać je kiedyś na cele szlachetne, by przysłużyły się rozwojowi jej kraju. Pomyślała, 
że spotka się ze swoimi wnuczętami, ale żadne z nich nie było w swojej komnacie, 
gdy królewscy posłańcy do nich zapukali. Córka była w podróży. Syn natomiast był 
jeszcze na wojnie z wrogimi wojskami. Poddenerwowana Jadwiga westchnęła 	
i rzuciła się na łóżko. Czuła złość. Nie tak miało wyglądać jej życie. Nie tego chciała. 
Była sama, zamknięta w tej złotej klatce, którą było królestwo. Kilka młodych dwó-
rek i dojrzałych dam dworu nie zastąpiły jej prawdziwych przyjaciół ani tym bar-
dziej towarzystwa starego, poczciwego męża, jakim był wielki Król-Kiryłło.
Głupie chryzantemy – Jadwiga skierowała swoją złość w stronę kwiatów. Zaczęła 
wyjmować je z wazonu i gdy trzymała w rękach już pełen bukiet, gwałtownym ru-
chem wyrzuciła go przez okno. Białe chryzantemy wyraźnie odznaczały się na tle 
ciemnego nieba. Jadwiga patrzyła, jak opadają na królewski dziedziniec i jak miaż-
dżą je koła przejeżdżających karet oraz kopyta niesfornych koni. Nikt z przechod-
niów nie zauważył tego deszczu kwiatów, z którego zostały już tylko połamane ło-
dygi i pomięte płatki. Jadwiga poczuła chwilową ulgę. Róże wyglądały teraz znacznie 
lepiej. Nic nie odbierało im ich blasku i nawet jakby uśmiechały się do niej. 
Od teraz będę myśleć wyłącznie o dobrych rzeczach  – stwierdziła Jadwiga. – Zostawię 
same dobre wspomnienia. Uspokojona, położyła się w swojej komnacie na zaścielo-
nym po królewsku łożu i oddała się rozmyślaniom. Ostatecznie jej życie wcale nie 
było aż takie puste i pozbawione znaczenia. Miewała mnóstwo dobrych chwil. Wy-
jeżdżała kiedyś z mężem w dalekie wschodnie kraje, spędzała czas z dziećmi, kiedy 
jeszcze chciały być blisko niej, rozwinęła swój kraj, poszerzyła jego granice, powięk-
szyła jego terytorium i podwoiła zasoby skarbca królewskiego. Musiała tylko skupić 
się na pozytywnych aspektach. Dobre wspomnienia – powtarzały jej w kółko te róże, 
aż zmęczona zasnęła.
Gdy rano się obudziła, róże wyglądały znacznie gorzej niż wczoraj. Lekko przywięd-
ły i opadły. Jadwiga westchnęła. Dobre wspomnienia – pomyślała i przypomniała 
sobie, jaka była szczęśliwa, kiedy przygarnęła biedną sierotę, którą znaleziono pod 
bramą królestwa. Zaopiekowała się nią, dała jej dom… Niestety, prawie od razu 
przypomniał jej się dzień śmierci owego biednego, schorowanego dziecka. Próbo-
wała szukać innych dobrych wspomnień, ale wszystko kończyło się wkrótce natra-
fieniem na coś smutnego.
Jadwiga postanowiła wyjść z komnaty,  żeby chociaż na chwilę przestać być sama ze 
swoimi myślami. Doszła aż na sam dziedziniec. Zaraz po wyjściu ujrzała jednak roz-
jechane chryzantemy. Odwróciła wzrok i poszła w drugą stronę. Nagle usłyszała 
znajomy głos. 
–  Babciu! – przywitała się jej najstarsza wnuczka. – Czy możemy cię odwiedzić 	
z mamą? 
–  O, bardzo mi miło – uśmiechnęła się Jadwiga. – Możecie przyjść od razu, bardzo 
tęskniłam za wami – dodała Królowa. Ucieszona słowami wnuczki Jadwiga szybko 
wróciła do swojej komnaty. Róże zwiędły już prawie całkowicie. Jadwiga nie zwró-
ciła jednak na to uwagi, tylko szykowała się na odwiedziny bliskich.
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– Babciu, nauczyłam się jeździć na koniu! – krzyknęła wnuczka, gdy tylko zobaczy-
ła Jadwigę. 
–  Oj, Basiu, bardzo się cieszę, chociaż Królewny nie muszą umieć jeździć konno – 
uśmiechnęła się babunia, a po chwili zauważyła zawinięte kolana wnuczki i siniaka 
na jej ramieniu. 
– Co ci się stało? - spytała zaniepokojona. – Bardzo cię boli?
– Nie! – odpowiedziała wesoło Basia. – W ogóle mnie nie bolało.
– Naprawdę? – z niedowierzaniem spojrzała Jadwiga. 
–  Może troszeczkę. Ale dzięki temu nauczyłam się jeździć konno! Wiesz, że zawsze 
o tym marzyłam – wykrzyknęła. – Jakbym nie spadła, to bym się nie nauczyła! – do-
dała radośnie Basia i pobiegła do pokoju, by pokazać babci swoje nowe rysunki, 
których uczyła się od największego królewskiego mistrza Matejana. 
–  Może masz rację, wnusiu – przyznała. 
–  Babciu, zobacz, narysowałam dla ciebie kwiatki! – Basia pokazała Jadwidze laur-
kę.
–  Przepiękne.
–  Ale nie wiedziałam, jakie lubisz najbardziej – dodała dziewczynka.
–  Najbardziej lubię róże – stwierdziła Jadwiga i uśmiechnęła się, patrząc jak Basia 
sięga po kredkę i dorysowuje na obrazku ogromne trzy róże.
Po skończonej wizycie, Jadwiga odprowadziła wzrokiem swoich bliskich gości. Cią-
gle jednak tkwiły jej w głowie dojrzałe słowa Basi o upadku. 
	
Może bez złych wspomnień, te dobre też przestają istnieć… – pomyślała. – Może nie 
powinnam się przejmować tysiącem upadków, jeśli doświadczyłam w swoim życiu ja-
kiegokolwiek sukcesu, a przecież doświadczyłam… Właśnie! Dokładnie tak jest! – Ja-
dwiga, z tą chwilą, już dobrze wiedziała, że po to są w życiu te wszystkie przykre 
momenty, by na ich tle mogły błyszczeć te cudowne… Sama uśmiechnęła się do swo-
ich myśli. Najwyraźniej w końcu je zaakceptowała i w końcu ją satysfakcjonowały.  
W końcu też układały jej samotność w pewną całość, ale już nie tak przykrą, jaką 
jeszcze wczoraj była…
	
Jadwiga podeszła do łoża, bo poczuła nagłe kłucie w sercu. Zrobiło się jej ciemno 
przed oczami. Po kilku minutach dziwne uczucie jednak minęło, a ona sama położy-
ła się zmęczona, by na chwilę odpocząć… Róże zwiędły całkowicie. Jadwiga wes-
tchnęła i wyrzuciła je przez okno. Nie miała już na nic siły, dlatego też  od razu poło-
żyła się spać. Ostatnim, na co patrzyła przed zaśnięciem, był złoty słonik, który  
unosił lekko trąbę do góry i przyjaźnie się do niej uśmiechał, jakby chciał powie-
dzieć, że dobrze się spisała…

***
Cmentarz był rozświetlony słonecznym blaskiem. Wszyscy dworzanie poddani po-
grążeni w bólu i żałobie wymieniali się opiniami, że takiej Królowej to pewnie już 
ten kraj nie będzie miał. Jedynie młoda Barbara wiedziała, trzymając w ręku złotego 
słonika, że nie może pozwolić, by on kiedykolwiek się zgubił. Odtąd wiedziała, że jej 
obowiązkiem jest przekazać go z kolei swojej wnuczce, bo to zapewni powodzenie 	
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i wielkość tego królestwa, o które tak zadbała jej Babcia Jadwiga oraz jej przodko-
wie.     
Spojrzała na kolorowe naręcza kwiatów, które przyniosły tłumy poddanych. Domi-
nowały wśród nich chryzantemy. Basia jednak ściskała mocno w dłoniach swoje 
trzy róże. Podeszła do grobu i wrzuciła je do środka. Miała wrażenie, że babcia pa-
trzy na nią z góry i się uśmiecha. Wśród milionów chryzantem, te trzy róże nie-
zmiennie się wyróżniały... 

***
Odtąd wszystkie zamki oraz ogrody w Polsce były obsadzane różami, które stały się 
królewskimi kwiatami, tak pięknymi, jak i koronowanymi cierniem.

•••

Jakub Loranc
wyróżnienie w kategorii klas VII-VIII
Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Jagiełły w Łodygowicach

 Ideały (nie) istnieją

Dawno, dawno temu… Chociaż… chyba jednak nie tak dawno, u szczytu wysokiej 
góry istniała kraina Perfektia – miejsce zamieszkania tajemniczych istot. Byli to 
prawdopodobnie ludzie, choć niektórzy twierdzili, że są oni piękniejsi i dużo bar-
dziej rozwinięci niż jakikolwiek człowiek. Chodziły nawet pogłoski, że to obcy, któ-
rzy upodobnili się do homo sapiens. Co ciekawe, na szczyt góry było się wyjątkowo 
łatwo dostać i równie łatwo z niego zejść. Mimo tego nigdy nie widziano żadnej 	
z istot poza granicami miasta. Za to ludzie mieszkający u podnóża góry bardzo czę-
sto odwiedzali tajemnicze miejsce, a Perfektianie z chęcią ich gościli. 
Wizytujący podziwiali wynalazki, architekturę i dobrobyt w tym nietypowym miej-
scu. Perfektia składała się bowiem z białych, niezwykle kosztownych i gustownych 
budynków, pełnych złota pałaców, a w centrum miasta na każdym kroku można 
było się natknąć na fontanny i parki. Co dziwne, w Perfektii zawsze panował zadzi-
wiający ład i spokój, nawet w samym środku tego dziwnego miejsca najgłośniej-
szym dźwiękiem był śpiew ptaków. 
W Perfektii nie było żadnych szkół czy uniwersytetów; zdawało się, że mieszkańcy 
krainy są nieziemsko mądrzy od zawsze. Źli ludzie zaczęli zazdrościć Perfektianom 
wybitnej inteligencji oraz bogactwa, w jakim oni żyli. A więc przy okazji każdej ko-
lejnej wizyty kradli coraz to więcej i więcej – wynalazków, drogich surowców... Na 
szczęście mieszkańcy góry szybko zauważyli braki i prędko wybudowali wielki mur 
dookoła miasta ze złotą bramą, która w tajemniczy sposób rozpoznawała, jakie kto 
ma zamiary – wpuszczała wyłącznie ludzi o czystych intencjach. I tak brama nie 
otwarła się przez następne kilkaset lat.
Rozpędzony wierzchowiec z jeźdźcem na grzbiecie pędził kamienistą, krętą ścieżką, 
z zaskakującą gracją wymijając większe skały czy drzewa. Tętent kopyt odbijał się 
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echem po stoku góry. Czarna grzywa rumaka rozwiana przez wiatr muskała po twa-
rzy zakapturzoną postać, która co chwilę pospieszała konia. Jeźdźcowi wyraźnie się 
spieszyło, co chwilę rozglądał się z niepokojem, jakby w obawie, że ktoś go obser-
wuje. Po pewnym czasie zatrzymał się. Postać jeszcze raz dokładnie się rozejrzała, 
po czym ściągnęła z głowy kaptur, odsłaniając bladą, zaniepokojoną twarz. Była to 
młoda, piękna dziewczyna, sądząc po jej wyglądzie, może siedemnastoletnia. Miała 
jasną cerę i kruczoczarne włosy spięte w kok. Właśnie wnikliwie badała otoczenie, 
rozglądając się naokoło. W końcu ruszyła w stronę grubego drzewa porośniętego 
bluszczem. Okrążyła je, a jej oczom ukazała się wielka, złota brama – cel jej podróży. 
Dziewczyna podeszła bliżej, aby przyjrzeć się wrotom. Wyglądały jak wykonane 
ze złota. Teren wokół sprawiał wrażenie zapomnianego od wielu lat, ale brama 	
i wysoki mur zdawały się przekonywać, że dopiero co ktoś je tu postawił. Dziewczy-
na wyciągnęła rękę w kierunku bramy. Przez chwilę się zawahała, jednak dotknęła 
zimnych wrót. Brama zadrgała, po czym otwarła się, ukazując piękną ścieżkę z bia-
łych kamieni. Dziewczyna ucieszona zaistniałym zjawiskiem gwizdnęła na konia 	
i wskazała mu ścieżkę. Wierzchowiec odczekał, aż właścicielka go dosiądzie i popę-
dził wskazaną alejką. Nagle drogę przeciął im mężczyzna w średnim wieku. Zasko-
czona dziewczyna prędko zeszła z konia. Nieznajomy, milcząc, śledził każdy jej ruch. 
Podeszła więc do niego i chciała zacząć mówić, ale ten jej przerwał.
– Po co przybyłaś? – zapytał. Jego głos był łagodny. 
Zastanowiła się, po czym powiedziała.
– Ostrzec was. 
Nieznajomy zmrużył oczy, przyglądając się dziewczynie i pokazał, aby poszła za 
nim. Siedemnastolatka odwróciła się w kierunku swojego wierzchowca, do którego 
właśnie podchodziła kobieta o długich, rudych włosach i twarzy pokrytej mnó-
stwem piegów.
– Zajmę się nim – zapewniła.
 Uspokojona dziewczyna ruszyła za mężczyzną. Popatrzyła na nieznajomego. Poru-
szał się z gracją, ale szybko. Czy to mógł być podstęp? Trochę to dziwne, że do tej 
pory nie spotkali żadnego innego człowieka, oprócz kobiety o rudych włosach. Nie-
spodziewanie skręcili w stronę budynku, na którego ścianach można było zauważyć 
piękne witraże. Przewodnik otworzył złote drzwi. Oczom dziewczyny ukazała się 
wielka sala, a w niej kilkaset ludzi. Wszystkie twarze zwróciły się w ich stronę. Na 
końcu pomieszczenia zobaczyła postawnego mężczyznę. Dziewczyna podeszła 	
w jego stronę i zatrzymała się.
– Kim jesteś i co cię sprowadza do Perfektii? – zapytał łagodnie. 
Dziewczyna zastanowiła się i zaczęła mówić.
– Na imię mam Róża. Chciałam was ostrzec przed nadciągającym niebezpieczeń-
stwem. Oto z dalekiego kraju w waszą stronę nadciąga kilkaset tysięcy żołnierzy 
chcących was zaatakować, być może już są u podnóża góry.
Gdy skończyła, mężczyzna zamyślił się, po czym rzekł:
– Jako pierwsza od kilkuset lat, Różo, przekroczyłaś granicę dzielącą nasz świat od 
Ziemi. Brama otwarła się, co znaczy, że przybywasz w pokoju. Jak pewnie się domy-
ślasz, jestem królem Perfektii. Na imię mam Fryderyk. Słyszałem pogłoski na temat 
ataku na mój kraj. Nie myślałem jednak, że są one prawdziwe. Zdajesz sobie sprawę, 
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że zdradzając nam nikczemny plan tych podłych ludzi, skazujesz się u nich na suro-
wą karę? – zapytał marszcząc brwi.
– Jadąc tu, spodziewałam się, że to droga w jedną stronę… I tak nie mam, gdzie się 
podziać – odpowiedziała Róża, wbijając wzrok w ziemię. 
Król spojrzał na nią z czułością i otworzył usta, gdy nagle usłyszeli ogłuszający huk. 
Wszyscy w sali odsunęli się jak najdalej od wielkich wrót, które chwilę potem ot-
warły się z trzaskiem. Do komnaty wpadła z impetem czwórka zakapturzonych po-
staci w maskach sów. Wszystkie ruszyły w stronę króla, mówiąc coś w niezrozumia-
łym języku. Mężczyzna kiwnął głową w odpowiedzi na szepty. Postacie zniknęły 
równie szybko, jak się pojawiły. Kilka osób podbiegło do króla. Po chwili narady król 
odwrócił się w stronę poddanych.
– Proszę, aby wszyscy udali się do świątyni wiecznego snu, tam przekażemy wam, 
co dalej. Nastała mroczna godzina dla naszego świata, być może to moje… – tu prze-
rwał. 
Rozbrzmiał kolejny huk. Tym razem dużo głośniejszy. Król wyraźnie przerażony, 
pokazał gestem drzwi. Wszyscy zaczęli się przepychać w stronę wyjścia. Róża do-
piero po chwili zrozumiała, co się dzieje. Wybiegła z budynku, rozglądając się wokół 
i próbując pojąć sytuację na zewnątrz. Wszędzie panował kompletny chaos, gdzieś 
daleko widać było przewracające się budynki. Róża po chwili usłyszała, że ktoś ją 
woła. Niestety było już za późno. Dziewczyna zdążyła się odwrócić tylko po to, aby 
zobaczyć spadającą w jej stronę rzeźbę wielkiej sowy. Potem wszystko zniknęło. 
Róża leżała na łóżku w pięknej sypialni. Przez okno do pokoju wlewało się światło 
porannego słońca. Okropnie bolała ją głowa. Co się właściwie stało? Nagle drzwi 
otworzyły się i do pokoju wszedł król Fryderyk, rzucając jej krótkie spojrzenie.
– Jak się czujesz? – zapytał.
– Dobrze – skłamała. Co się wczoraj wydarzyło?
– Oddzieliliśmy Perfektię od Ziemi. Ludzie, przed którymi nas ostrzegałaś, byli na-
prawdę groźni. Zawiązali sojusz z mocami, których nie pojmowali, co ich zniszczyło. 
Naszą ostatnią deską ratunku było zerwanie granicy tych dwóch światów na stałe. 
Na szczęście zakon zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Wspólnie wysłaliśmy 
Perfektię poza świat, w którym może nam coś zagrażać. Zaklęcie było tak złożone, 
że żaden członek zakonu nie doszedł jeszcze do siebie. 
– O jaki zakon właściwie chodzi? Jak możemy być poza światem? Przecież to… Nie 
ma sensu – zaczęła rozpaczać dziewczyna. 
– Sam tego nie rozumiem. Na pierwszy rzut oka nic nie ma tu sensu, ale wierzę, że 
kiedyś nadejdzie dzień, kiedy wszystko stanie się jasne – odparł Fryderyk. 
Róża zastanowiła się. Dalej nic nie rozumiała. Poczuła, że od myślenia głowa boli ją 
coraz bardziej, ale miała jeszcze jedno pytanie.
– Skoro jesteśmy poza światem, czy jakoś tak, to… Czy my umrzemy? – spytała nie-
pewnie, bojąc się usłyszeć odpowiedź. Król spojrzał na nią i się uśmiechnął.
– Każdy kiedyś umrze, ale podejrzewam, że tutaj, kiedy jesteśmy poza ziemskim 
czasem, nastąpi to dużo później. Nawet Perfektia kiedyś będzie mieć koniec, a po 
niej przyjdzie nowa... Widzisz, Perfektia powstaje wtedy, kiedy jakiś człowiek zrozu-
mie, że tak naprawdę nie ma rzeczy idealnych. Trochę zabawne, że kluczem do per-
fekcji jest jej brak, nie uważasz? Zawsze wiedziałem, że nic nie jest idealne ani 
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wieczne. Gdybym nie był pewien, że po naszej na świecie pojawi się kolejna Perfek-
tia...  Ale nieważne… Jak się czujesz z tym, że spędzisz tu resztę życia? – zapytał. 
– Może to dziwne, ale dość dobrze. Czuję jakiś… spokój – odpowiedziała, mając wra-
żenie, że głowa jej za chwilę eksploduje.
– Chyba nie jest z tobą najlepiej. Już sobie pójdę – rzekł. 
Król chciał zamknąć drzwi, kiedy nagle Róża sobie coś przypomniała.
– Co z Fortuną? – zapytała. Król zmarszczył czoło. – Fortuną? 
– Z moim koniem, to mój jedyny przyjaciel – wyjaśniła.
– Ma się dobrze, a już na pewno lepiej niż ty – zapewnił, po czym wyszedł. Róża 
uśmiechnęła się. Pomimo bólu głowy czuła się tak szczęśliwa jak nigdy dotąd.
I tak do dnia dzisiejszego na świecie nie pojawiła się już, żadna Perfektia. Chociaż 
kto wie… Może się pojawiła. A może wystarczy ją po po prostu odnaleźć?

•••
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Weronika Maga
wyróżnienie w kategorii młodzież i osoby dorosłe
Bielsko-Biała

Finrandir Agarvran
Fin stanął przed bramą Straconego Królestwa. Po tych niezliczonych dniach podró-
ży wreszcie się tu znalazł. Pomimo że miasto było opuszczone już od wielu lat, i tak 
dało się wyczuć panującą tu pradawną magię.
– Nie wierzę, że naprawdę udało nam się tu dotrzeć!
Fin odwrócił się, uśmiechnął do swoich towarzyszy i powiedział:
– To lepiej uwierz, Eagor. Niewielu śmiertelników może się pochwalić dotarciem 	
w to miejsce.
– A ja wciąż nie mogę uwierzyć, że przez cały ten czas nas okłamywałeś. – Aria 	
z trudem zsunęła się z konia obolała po tygodniach spędzonych w siodle.
– Daj spokój, siostra. – Eagor stanął w obronie Fina. – Przecież nie mógł nam się 
przedstawić słowami: Witajcie, mam na imię Fin i jestem elfem z rodu Taranheil, 
który wasi przodkowie wybili sto lat temu.
– Nie mówię, że od razu miał zdradzać swoją tajemnicę, ale znamy się już od kilku 
lat, więc należałyby nam się jakieś wyjaśnienia. A nie, że sami musieliśmy domyślić 
się prawdy…
Fin zmieszał się trochę. Źle było mu z tym, że Aria jest na niego zła, ale nie mógł nic 
na to poradzić. Nie wiedział, jak powiedzieć im prawdę. Uznał, że najlepiej będzie, 
jeśli sami do niej dojdą. To był jeden z powodów, dla których wyruszył do Stracone-
go Królestwa. Drugi to oczywiście chęć zobaczenia domu. Teraz podszedł powoli do 
wrót. Po tylu latach kolumny i srebrne zdobienia zarosły bluszczem. Przesunął po 
nich dłonią i gdy tylko jego skóra dotknęła kamienia, przeszedł go dreszcz. Było to 
jednak przyjemne uczucie, jakby powitanie przyjaciela po długiej rozłące. Fin za-
uważył, że przy klamce jest wyryty jakiś napis. Mógł tylko zgadywać, że jest to po-
witanie dla przybywających, bo nie potrafił czytać w swoim ojczystym języku. Miał 
tylko pięć lat, gdy opuścił to miasto. Wziął więc głęboki wdech i nacisnął klamkę. 
Drzwi otworzyły się, nie wydając najmniejszego dźwięku. Nie patrzył nawet, czy 
Aria i Eagor za nim idą, po prostu wszedł do korytarza wyciosanego w skale. Na 
szczęście nie był on długi i można było zobaczyć wyjście. Gdyby nie to, w tunelu 
panowałyby całkowite ciemności. Fin zrobił pierwsze kroki i trącił coś butem. Schy-
lił się i podniósł podziurawiony lampion. Rozejrzał się dokładnie i ujrzał, że przy 
suficie zawieszone były sznurki, na których dawniej musiało wisieć mnóstwo takich 
lampionów rozświetlających drogę przez wnętrze góry.
Jego przyjaciele dogonili go i już wspólnie stanęli po drugiej stronie tunelu, gdzie 
oślepiło ich światło zachodzącego słońca. Stracone Królestwo lub Arabel, jak 
brzmiała jego prawdziwa nazwa, znajdowało się w dolinie otoczonej pięcioma wy-
sokimi szczytami. Na samym dole, tuż przy rzece, znajdowały się stajnie, później  
każde kolejne budynki stały na coraz wyższych poziomach, aż dochodziło się do 
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zamku górującego nad całą doliną.
– Jak tu pięknie – westchnęła Aria, gdy ruszyli kamiennymi schodami w stronę mia-
sta.
– Gdyby nie to, że większa część budynku jest zniszczona, nie powiedziałbym, że 
Arabel został kiedyś najechany – dodał Eagor.
– To dlatego, że ludzie pozwolili ocalałym elfom posprzątać, nim te opuściły miasto 
– odezwał się Fin. – Pochowali zmarłych, posprzątali, zasadzili kwiaty – wskazał na 
krzewy róż oplatające kamienne mostki pomiędzy poziomami miasta. – A odcho-
dząc, zapieczętowali wejście, by żadne stworzenie innej rasy nie mogło się tutaj do-
stać. Arabel stał się dla elfów pomnikiem i zarazem przypomnieniem, że kiedyś ist-
niały dobre czasy.
Zmarkotniał po tych słowach. Przypomniało mu się dzieciństwo i beztroskie biega-
nie wśród tych uliczek z innymi dziećmi, a potem dźwięk rogu z wieży wartowni-
czej, który zapoczątkował koniec. Było to dokładnie sto siedem lat temu, a on wciąż 
miał wyraźnie obrazy przed oczami. 
Poruszali się powoli wzdłuż głównej ulicy, oglądając budynki z białego marmuru 	
i błękitnego szkła mieniące się w blasku zachodzącego słońca. 
To wciąż jest potęga – pomyślał Fin, widząc, jak nieswojo jego przyjaciele czują się 	
w tym miejscu. Byli tutaj sami, a i tak, chcąc coś powiedzieć, szeptali, jakby bojąc się 
zakłócić niezwykły spokój tego miejsca.
Dotarli na główny plac, na którym znajdowała się fontanna w kształcie drzewa,	
z którego gałęzi wylatywała kiedyś woda. Fin pamiętał, jak jego mama zawsze mó-
wiła, że ta fontanna spełnia życzenia – wystarczyło wrzucić do niej monetę. Wyjął 
więc z kieszeni małego miedziaka. Co prawda daleko było mu do świecących elfich 
monet, jednak liczył się gest.
– Fin, podejdź tu.
Eagor i Aria stali kawałek dalej, przed wielką, kamienną tablicą postawioną obok 
schodów prowadzących do wejścia do pałacu. Na pewno dawniej jej tam nie było. 
Wyryto na niej kilka zdań w  elfim języku, ale także wiele imion i nazwisk już we 
wspólnej mowie.
– Myślę, że ta tablica upamiętnia poległych – odezwała się cicho Aria, patrząc ze 
współczuciem na Fina.
Stał przez dobrych kilka minut, przelatując wzrokiem po tych niezliczonych imio-
nach, które mieniły mu się przed oczami. Niektóre wydawały się znajome.  Wreszcie 
natrafił na nazwisko AgarvranCelelaeth i AgarvranGaylia. Wyciągnął dłoń, by do-
tknąć napisu i potwierdzić, że jego rodzice naprawdę kiedyś żyli, że byli kimś więcej 
niż tylko wspomnieniem i postaciami z jego snów. Nie zdawał sobie sprawy, że pła-
cze, dopóki nie poczuł łez na policzkach. Jeszcze większego wstrząsu doznał jednak, 
gdy dostrzegł linię biegnącą od imion jego rodziców aż do kolejnej poległej osoby: 
AgarvranFinrandir. 
Długo szukał w pamięci, ale nie mógł przypomnieć sobie, kto ostatni raz zwrócił się 
do niego tym imieniem. Szczerze mówiąc, już prawie o nim zapomniał. Może jednak 
nie powinien być  tak zdziwiony, widząc się wśród poległych, bo jakby na to nie pa-
trzeć, Finrandir Agarvran rzeczywiście wtedy zginął. Chłopiec opuszczający Arabel 
po bitwie nie miał już nic wspólnego z tamtym wiecznie roześmianym dzieckiem. 
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Fin był sierotą, pełen tajemnic, nieufny, zamknięty w sobie i zmuszony udawać ko-
goś innego, by przetrwać.
– Wszystko w porządku? – zapytał niepewnie Eagor.
Fin pokiwał głową. Wiedział, co musi zrobić. Czas, by powrócił Finrandir. Aria 	
i Eagor zasługiwali na wyjaśnienia. W końcu bez nich nigdy by tu sam nie dotarł. 
Usiedli więc w trójkę na schodach przy dziedzińcu. Za sobą mieli pałac, a przed nimi 
górskie szczyty. Wpatrując się w nie, chłopak zaczął opowiadać.
– Jak już sami się domyśliliście, jestem elfem. Urodziłem się tutaj. Moje pełne imię 
brzmi Finrandir Agarvran. Byłem mały, gdy ludzie zaatakowali Arabel, nie rozumia-
łem, co się dzieje, kiedy wybuchła panika. Pamiętam, że mama chwyciła mnie za 
rękę i zaczęliśmy uciekać. Wszystkie wyjścia były jednak zagrodzone, z Arabelu nie 
było ucieczki. Wtedy uzbrojony mężczyzna zagrodził nam drogę. Moja mama zaczę-
ła go błagać na kolanach, by mnie oszczędził. Długo się zastanawiał, ale w końcu 
wskazał w stronę wozu z bronią i szybko odbiegł. Mama zaprowadziła mnie tam, 
kazała ukryć się za skrzyniami i czekać, aż wróci. Płakałem, nie chciałam, żeby mnie 
zostawiała, ale powiedziała, że musi znaleźć tatę, więc pozwoliłem jej odejść. Już 
więcej ich nie zobaczyłem – mówił wszystko na jednych tchu, bo wiedział, że jeśli 
przerwie, to już nie będzie w stanie kontynuować. – Nie wiem, jak długo siedziałem 
w tym wozie. Co jakiś czas ten mężczyzna wracał po nową broń, ale udawał, że mnie 
nie dostrzega. Potem poczułem, że przemieszczamy się i gdy odważyłem się wyj-
rzeć na zewnątrz, byliśmy na polnej drodze, a góry zostawiliśmy za sobą – wes-
tchnął, ale nie przestawał opowiadać. – Ten mężczyzna nazywał się Adam, nie był 
rycerzem, tylko zwykłym rolnikiem przymusem zaciągniętym do oddziału. Zabrał 
mnie do swojego domu. On i jego żona nie mogli mieć dzieci i myślę, że to dlatego 
zaryzykował  i sprzeciwił się rozkazom, by mnie oszczędzić. Nie mógł zabić kogoś 
niewinnego, słysząc jeszcze błagania mojej mamy. Od tego momentu zostałem Fi-
nem. Mieszkałem z nimi przez pewien czas, ale to nie były szczęśliwe lata. Nie mo-
głem opuszczać ich domu, bo za bardzo rzucałem się w oczy. Postanowiłem  więc 
odejść.  Przemieszczałem się z miejsca na miejsce, od jednego miasta do drugiego. 
Nauczyłem się, jak maskować swój wygląd… w zasadzie przez ten wiek nie robiłem 
nic innego oprócz udawania, że jestem człowiekiem, wpasowania się w tłum… 	
i przeklinania długowieczności – dodał po chwili, a cień uśmiechu przebiegł po jego 
twarzy.
Spojrzał na przyjaciół. Aria siedziała w milczeniu, najwyraźniej przetwarzając 
wszystkie usłyszane informacje. Za to Eagor odezwał się:
– Nie wyobrażam sobie przeżyć coś takiego, tak naprawdę byłeś pozostawiony sa-
memu sobie. – Po tych słowach parsknął śmiechem. – Przepraszam, ale właśnie 
uświadomiłem sobie, że jesteś starszy od moich pradziadków, a wyglądasz na tro-
chę więcej niż dwadzieścia lat.
Teraz już wszyscy zaczęli się śmiać i nie mogli przestać. Z Finrandira spadł właśnie 
ciężar, który tak długo go przytłaczał. Położył się na plecach, wpatrując w rozgwież-
dżone niebo.
– Dlaczego postanowiłeś nam zaufać? – zapytała po dłuższej chwili Aria.
– Nie było to łatwe i szczerze mówiąc, z początku jak zawsze wzbraniałem się przed 
tym, ale im dłużej spędzaliśmy razem czas, tym częściej odnosiłem wrażenie, że wy 
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jesteście inni, że mnie zrozumiecie. A może po prostu pragnąłem mieć taką nadzieję.
– W każdym razie opłaciło ci się to – przerwał mu Eagor i dodał po namyśle. 	
– W pełni bym cię zrozumiał, gdybyś nadal nienawidził ludzi, samemu jest mi głu-
pio, że nasi przodkowie tak się względem was zachowali, ale wiedz, że ja i Aria za-
wsze będziemy po twojej stronie Fin.
– Finrandirze – poprawiła go Aria. – Tak?
– Tak – zgodził się elf. Koniec z ukrywaniem swojej tożsamości.
Kiedy tak leżał pośrodku ruin dawnego domu, po raz pierwszy od dawna poczuł 
spokój i przypływ nadziei. Nie mógł zmienić przeszłości i przywrócić życia wszyst-
kim poległym, ale mając Eagora i Arię po swojej stronie, czuł się bezpiecznie, 	
a przyszłość wydawała mu  się jaśniejsza. Skoro oni go zaakceptowali, to inni może 
też to zrobią. Miał wrażenie, że ludzie stawali się teraz bardziej przychylni zmia-
nom. W każdym razie Finrandir był pewny jednej rzeczy: nadejdą w końcu lepsze 
czasy.

•••

Mirosława Czernek
wyróżnienie w kategorii młodzież i osoby dorosłe
Rybarzowice

Tę baśń, a może nawet legendę, dedykuję młodzieży i dorosłym. Inspirowałam się czte-
rema potokami, które płyną przez Rybarzowice. Są to: Żylica, Bruśnik, Kalonka oraz 
Młynówka. 

Legenda o czterech potokach
Na skraju wioski zatopionej w górskich, łagodnych grzbietach była chatka, ni to 
drewniana,  ni  gliniana, a na pewno stara i zapomniana. Mieszkał w niej staruszek, 
który miał czworo dzieci  dorosłych już, ale bardzo pracowitych i pomocnych: Bru-
na, Kalinę, Żywię oraz Lynę. Co rano wychodził na brzeg górskiego potoku i łowił 
pstrągi dla córek, syna i siebie. Kaczeńce kłaniały mu się o wschodzie słońca, pochy-
lając swe płatki tak zacnie, że zatapiały się w nurcie rzeki. Nartniki biegały po tafli 
wody, jakby przed kimś uciekały. Ślizy i strzeble potokowe zaś wcale nie bały się 
rybaka. Zachowywały się tak swobodnie, jakby wiedziały, że nie one są celem poło-
wów. Strumień stale szemrał swoją znajomą melodię, a rybak nawet wtedy, kiedy 
nie musiał łowić ryb i tak odwiedzał swoje miejsce połowów, by nasycić oczy pięk-
nem przyrody. 
Soczysta, wiosenna zieleń czyniła dla staruszka miękkie pachnące posłanie, na któ-
rym kładł się, by chwilę odpocząć. Kwitnące lniane trawy dawały latem schronienie 
i odrobinę cienia. Wykrzywione jak czarownica drzewo topoli szumiało łagodnie, 
rozpędzone jesiennym wiatrem. Zimowa zmarzlina mieniła się w wyblakłym słoń-
cu, jak czarodziejskie zwierciadło, w srebrnej oprawie. Cykl przyrody zmieniał swo-
je szaty jak dama rękawiczki, a staruszek niezmiennie wracał nad potok.  
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Pewnego lata, kiedy słońce w zenicie ogrzewało ziemię, wyciskając z niej brunatne 
krople potu, rybak zorientował się, że strumień zmalał, skurczył się i ledwo snuł po 
owalnych kamykach. Nazajutrz stał się jeszcze bardziej wątły i mizerny. Teraz moż-
na go było przeskoczyć jak wstążkę. W ostatnim czasie gorące dni dopełniły smut-
nego widoku. Nitka potoku smętnie tliła się w wyschniętym korycie. Żaby na próżno 
próbowały zwilżyć choć na chwilę swoje wydęte brzuchy. Potok wysychał i tego nie 
można było zmienić. Nic nie było w stanie zatrzymać podmuchu gorąca. To co dzia-
ło się wokół, przeistaczało się w klęskę. Wyglądało to, jakby olbrzymia p,oczwara 
swym ognistym oddechem zionęła na ziemię i otulała ją tiulowym płaszczem dymu 
i pożogi. Płożący się całun jeszcze bardziej izolował ziemię przed podmuchami zim-
nego wiatru, utrzymując wysoką temperaturę. To była główna przyczyna wyschnię-
cia potoku. 
Ziemia była spragniona. Spękane brzegi potoku zdawały się wołać – Pić... pić... pić…. 
Ani jedna kropla deszczu nie spadała już od wielu dni. Rybak i jego rodzina przy-
mierali głodem. Okolica była wyschnięta jak gliniany garnek wyjęty z pieca. Żar lał 
się z nieba. Słońce zdawało się wychylać swoje żarzące języki i oplatać nimi wszyst-
ko, co napotkało na swej drodze. 
Rybak przejęty losem swoim i swoich bliskich długo rozmawiał z córkami i synem. 
Tak bardzo chciał ocalić ostoję – niemy zakątek przyrody, który był dla niego jak 
świątynia, miejsce odpoczynku, wytchnienia, miejsce, gdzie przyroda osiągnęła 
swój najwyższy wymiar subtelności i czystości. Tutaj poczciwa, szara czapla przyla-
tująca na łów była dla niego jak strażnik przedziwnego Zielonego Królestwa. Tutaj 
ważka stawała się szmaragdową, ruchomą broszką spinającą woal Królowej Wiatru. 
Teraz wiedział, że tę czarowną krainę może utracić bezpowrotnie.
Bruno, Kalina, Żywia oraz Lyna pośpieszyli ojcu z pomocą. Rozeszli się  w cztery 
strony wioski. 
Bruno powędrował na północ. Szedł oszołomiony skwarem i prowadzony przeczu-
ciem. Na rozstaju dróg, w pobliżu przydrożnej kapliczki, zobaczył wyschniętą, lecz 
okazałą roślinę. Przyjrzał się jej uważnie i podniósł z ziemi. Kiedy tylko ujął ją 	
w dłonie, nabrała wyrazistej barwy  i od razu rozpoznał, że jest to wodorost rzeczny. 
Wciąż jeszcze trzymał go pieczołowicie w prawej ręce, gdy pod stopami wypłynął 
nieśmiało strumyk czystej wody. Był niewidoczny, cichutki jak dzwoneczek, ale już 
po paru minutach przybrał na sile i rozrósł się do pokaźnego potoku. Bruno odsko-
czył na bok i instynktownie poczuł z nim więź. Zimna woda przelewała się przez 
jego palce. Rzucił wodorost w toń rzeczki. Klęczał i pił jej wody łapczywie. Życiodaj-
ne strugi zalewały niewielkie koryto. Młodzieniec na cześć swojego imienia nazwał 
go Bruśnik i szczęśliwy postanowił wrócić do domu. 
Tymczasem Kalina wybrała południe. Powoli przechadzała się wzdłuż łanów zbóż. 
Szumiały i muskały jej ramiona. Włosy plątały się w kłosy. Dziewczyna czuła zmę-
czenie, lecz nie zatrzymywała się ani na chwilę. Błękitne chabry zachęcały ją do 
kontynuowania wędrówki. Nagle, tuż za rozłożystą wierzbą, zobaczyła czarną po-
stać. Przeraziła się, dopóki nie rozpoznała w niej zwierzęcia. Był to dostojny wodo-
łaz, pies o efektownym wyglądzie. Nie poruszył się ani na centymetr, tylko wpatry-
wał w Kalinę. W końcu wstał i pobiegł w dal. W miejscu, gdzie siedział, wypłynęła 
kropelka, potem druga, trzecia. Wkrótce wyjrzała spod ziemi nieśmiała nitka wody, 
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rozrastając się tak szybko, że zanim Kalina pozbierała myśli, już wiedziała, że jest 
świadkiem narodzin potoku. Jako „matka chrzestna” ośmieliła się nadać mu imię 
podobne do swojego – nie Kalina, lecz Kalonka. Była dumna i cieszyła się odkry-
ciem. Jak na skrzydłach pędziła do ojca. 
W końcu i Lyna miała zaznać szczęścia. Nie zawędrowała jednak daleko. Skierowała 
się na zachód. Odpoczywała co chwilę, jakby tajemna siła powstrzymywała ją przed 
nieznanym. Przystanęła obok starego młyna. Melodia koła młyńskiego kołatała jej 
w głowie. Zastanawiała się, jak to możliwe. Skoro rzeki tu nie ma, więc i koło musi 
stać nieruchomo niczym zaklęte.  Spojrzała przez wąskie deski ściany młyna. Ku jej 
zaskoczeniu wewnątrz zobaczyła kogoś. Był to staruszek, niskiego wzrostu,  podob-
ny do ojca. Pomyślała, że potrzebuje jakiejś pomocy i podeszła do niego. Kiedy nie-
znajomy się odwrócił, młoda kobieta spojrzała w jego oczy. Mimo podeszłego wieku 
połyskiwały jak u młodzieńca, a siwa broda srebrzyła się i lśniła niczym szlachetny 
metal. Lyna rozpoznała, że nie jest to zwyczajny człowiek, lecz wodnik. Wodnik nie 
powiedział ani słowa, tylko ręką wskazał niewielki kamień, który leżał w pobliżu 
młyna. Kiedy Lyna podniosła go, wypłynął wartki strumień. Był rześki i pewny sie-
bie. Spływająca woda uruchomiła koło młyńskie, które powtarzało zasłyszaną 
wcześniej melodię. Lyna poczuła spełnienie. Szybko nazwała go Młynówka, bo koja-
rzyła strumień ze swoim imieniem i pochłonięta wrażeniem spotkania z wodnikiem 
wracała do domu, do ojca. 
Jeszcze tylko los Żywii nie był znany. Żywia nigdzie nie powędrowała. Pozostała 	
w pobliżu starego wyschniętego potoku i szła jego korytem, litując się nad martwy-
mi rybami, które usłały jej „ofiarną pielgrzymkę”. Nie wiedząc kiedy, bardzo szybko 
znalazła się na wschodnim jej krańcu. Tutaj napotkała przeszkodę. Zatrzymała się 
w miejscu, gdzie koryto wyschniętej rzeki tworzyło stopnie. To były trzy stopnie 
niczym schody do „Bram Podziemi”. Kiedy Żywia obejrzała to miejsce dokładnie, 
zrozumiała, że znajduje się obok dawnego tryskającego wodą wyschniętego wodo-
spadu. Żywia skoczyła z najwyższego stopnia na niższy, potem na ostatni i z powro-
tem. Wyskakując ponownie na wyższe stopnie, musiała włożyć więcej siły i deter-
minacji. Wtem, lewa strona wodospadu obsunęła się nieoczekiwanie i trysnął gejzer 
lodowatej wody. Pędził on pomiędzy głazami z taką prędkością, że Żywia ledwo 
uszła z życiem. 
– Rzeka! Rzeka! – krzyczała z przejęciem dziewczyna. Żywia momentalnie nadała 
rzece imię podobne do swojego – Żylica.
– To płynie Żylica! Brzegiem i jakby pod prąd nurtu wróciła do domu.
W domu spotkali się wszyscy – staruszek, który ukochał swoją okolicę i jego córki: 
Żywia, Lyna oraz Kalina, a także najmłodszy syn Bruno. Każdy opowiedział o swoim 
odkryciu i potokach, które „zalały życiem” całą wioskę.
Rybak powrócił do swojego codziennego rytuału „spotkań z przyrodą”. Od kiedy 
cztery potoki zuchwale baraszkowały po okolicy, krajobraz nabrał wyrazu i kolo-
rów. Ożywiona i majestatyczna przyroda zdawała się dziękować rodzeństwu za oca-
lenie. Każda pora roku pamiętała o potokach oplatających niewielką wioskę zato-
pioną w łagodnych wzgórzach. Strumienie te zostały odkryte dzięki magicznym 
symbolom, w których nazwie ukrył się wyraz woda: wodorost, wodołaz, wodnik 
oraz wodospad. 
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Kremowe, wiosenne zawilce na podmokłej, leśnej polanie, blisko rzeki, chyliły gło-
wy, dziękując Kalonce. Czerwone korale jarzębiny, symbole późnego lata, rzucały się 
w podzięce w toń Młynówki. Jesienne, zabrudzone szarością osty wabiły szczygły, 
zachęcając do nucenia jesiennego podziękowania Bruśnikowi. Zeschłe sercowate  
liście lipy, tworzące dywan otulający ziemię przed zimą, pędzone mroźnym wiatrem 
wpadały ze słowem – dziękuję do Żylicy.
Ile jeszcze dni zobaczy przyroda? Jak długo będzie swym dostojeństwem napawać 
ludzkie oczy? Jeśli na błękitnym bezkresie zobaczymy choćby najmniejszy okruch 
słońca, będziemy mieć pewność, że każde wrażliwe oczy nasyci widok zwykłego 
opadającego liścia, niewinnego płatka róży, misternie zaplecionej pajęczej nici. 
Otwórz swoje oczy szeroko i zwolnij w swym pędzie ku materialności. Oddychaj 
pełną piersią i wtłocz do płuc ożywczy zapach każdego zakątka, do którego doj-
dziesz...

•••
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