
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I MIEJSCE 
 

Julia Niezgoda 
 

Historia Gwiazdki 
 

Kotka otworzyła oczy. Zobaczyła dużą kocicę pokrytą białym futerkiem. To była jej mama. Następnie 
zobaczyła swoje rodzeństwo. Były to dwie siostry i jeden braciszek. Wszyscy przepychali się do 
mleka. Rozejrzała się dookoła. W sali było bardzo dużo kotów. Jak na tyle zwierząt było bardzo 
ciasno. 

Kilka dni później przyszedł jakiś umięśniony pan. Wziął kotki i włożył je do osobnych klatek. 
Następnie ustawił klatki w ciężarówce i odjechał nią. Kotka rozejrzała się. W środku ciężarówki było bardzo 
dużo klatek z kotkami. Nagle zatrzymali się i pan otworzył drzwi ciężarówki. Wyjął klatki i poustawiał na 
straganie. Powkładał do nich małe miseczki z wodą. Czekali tak, aż podeszła jakaś pani. 

− Dzień dobry - powiedziała - pan sprzedaje koty? 

− Tak - odpowiedział. 

− Podoba mi się ta - wskazała na kotkę - tylko co jest z tym ogonkiem? 

− O jejku nie zauważyłem tego. 

− No cóż, to może przyjdę innym razem - powiedziała i odeszła. Pan Konrad (bo tak miał na imię) 

włożył klatkę z kotką pod stragan. 

Po południu poukładał wszystkie klatki w ciężarówce i odjechał. Po kilku minutach jazdy otworzył 
drzwi i wyjął klatkę z kotką, następnie wrzucił ją do jeziora i wrócił do hodowli. 

Niedługo potem ścieżką jechała rowerem Ala. Popatrzyła na jezioro. Nagle coś zobaczyła. Coś co 
przypominało... małego kotka! Rzuciła rower i pobiegła w stronę jeziora. Wiedziała, że nie można jej 
wchodzić tam bez osoby dorosłej, ale to był nagły wypadek. A w ogóle chodzi przecież na zajęcia 
pływackie. Zdjęła bluzę i wskoczyła do jeziora. Świetnie radziła sobie w wodzie. Szybko wyłowiła klatkę  
z kotkiem. Następnie wyjęła kotkę i otuliła ją bluzą. Wracając do domu w jednej ręce trzymała 
kierownicę, a w drugiej małe kociątko. Zwierzak bardzo jej się spodobał i chciała go zatrzymać. Nie 
była jednak pewna czy rodzice się zgodzą. I tak miała dwa zwierzątka - pieska Bruna i kurę Marię. 
Bruna adoptowała ze schroniska, a kurę Marię znalazła na podwórku. Razem z rodzicami 
przepytała wszystkich sąsiadów, ale żaden z nich nie zgubił kury. W końcu Ala poprosiła rodziców, 
żeby kura została u nich. Rodzice nie byli tym pomysłem zachwyceni, ale w końcu się zgodzili. Ala 
nauczyła kurę załatwiać się na dworze. Dziewczynka dawała jej jeść, a kura Maria w zamian jajka. 



Ala jechała uliczką. Była niedaleko domu. Bała się co ma powiedzieć rodzicom. Wjechała na podwórko. 
Zostawiła rower i weszła do domu. 

Mama właśnie myła naczynia. 

− Mamo muszę ci coś powiedzieć - zaczęła Ala 

Mama się odwróciła. Zobaczyła małego kotka i mokrą Alę. - Co to jest i dlaczego jesteś mokra? - 

zapytała mama 

− No cóż, ten kotek się topił a ja go wyłowiłam. Wiem, że nie powinnam tego robić. Przepraszam - 
powiedziała Ala 

- Mogło ci się coś stać, ale nie gniewam się na ciebie. Na twoim miejscu zrobiłabym tak samo - 
powiedziała mama 

− Dzięki mamo 

− No to pokaż tego kotka - powiedziała mama i wzięła od Ali zwierzątko 

− To kocica. Wygląda na wychudzoną - stwierdziła - jak ją nazwiesz? 

− Myślę, że Gwiazdka - odpowiedziała Ala 

I właśnie w tej chwili ze spaceru przyszli tata, Bruno i kura Maria. 

− Co to za kotek? - zapytał tata 

Ala opowiedziała całą historię. 

− Kochani rodzice - powiedziała Ala z nadzieją w głosie - czy gwiazdka może u nas zostać? 

Mama spojrzała na tatę i powiedziała: 

−  Porozmawiamy o tym. 

Zaraz potem, przedstawiła Gwiazdkę Brunowi i kurze Marii. Uznała, że się polubili. Tymczasem rodzice 
zamknęli się w sypialni i rozmawiali. Ala dała Gwiazdce mleko i przygotowała posłanie w jej pokoju. 
Dopiero jak Ala zasnęła rodzice przestali rozmawiać. Decyzję mieli przekazać córce rano. 

 
Następnego dnia Ala bardzo wcześnie wstała i szybko pobiegła do kuchni. Czekali tam na nią 
rodzice. 

− I co, jaką podjęliście decyzję? - zapytała Ala 

− Alu usiądź - powiedział tata 



Ala usiadła. 

− Wczoraj długo rozmawialiśmy z tatą - powiedziała mama - Gwiazdka to rasowy kot, dlaczego ktoś miałby 
takiego wyrzucać do jeziora? 

− Wiem, dlaczego. Zauważyłam, że gwiazdka ma lekko krzywy ogonek. Mi to nie przeszkadza, ale komuś 
mogłoby - powiedziała Ala 

− Masz rację Alu, a więc gwiazdka może zostać - powiedziała mama 

− Jupi! - cieszyła się dziewczynka 

Po śniadaniu pojechali z tatą do sklepu zoologicznego kupić wszystkie potrzebne rzeczy. Natomiast po 
obiedzie poszły z mamą i z gwiazdką na spacer. Gdy przechodziły przez targ gwiazdka nastroszyła sierść. Ala 
podniosła wzroki zobaczyła jakiegoś pana, który handlował kotkami. Ale jakimi? Takimi samymi jak Gwiazdka! 
Ala powiedziała o tym mamie, a ta stwierdziła, że trzeba iść z tym na policję. 

− Dzień dobry  

− Dzień dobry 

− Panie policjancie - zaczęła Ala - i opowiedziała całą historię. O tym, jak wyłowiła Gwiazdkę, o tym jaka była 
chuda i o tym jak zachowywała się na targu. 

− Dobrze, wyszukamy jego adres i sprawdzimy czy to prawda. 

Kilka dni później Ala dowiedziała się, że ten pan został aresztowany za nieodpowiednie warunki dla 
zwierząt oraz za znęcanie się nad zwierzętami. A hodowlę przejął jakiś miły pan Jacek. 

Natomiast Ala, Gwiazdka, Bruno i kura Maria żyli długo i szczęśliwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYRÓŻNIENIE 
 

Tamara Krawczyńska 

Kraina słodkości 
 

Dawno, dawno temu w pięknej różowej krainie słodkości mieszkały krasnoludki w fioletowych 
ubrankach. Każdy w krainie był szczęśliwy nikt nigdy nie zaznał głodu. Aż pewnego dnia zbłąkany 
krasnoludek ze świata ludzi przybył do krainy słodkości, tutejsi mieszkańcy przyjęli gościa w huczny 
sposób. Kiedy gość zadomowił się w krainie krasnoludki postanowiły poprosić gościa by został  
z nimi na zawsze i nie wracał do świata ludzi. Nowy mieszkaniec przyjął propozycję z entuzjazmem. 
Zgodnie ze zwyczajem cukrowe żółwie urządziły przyjęcie powitalne. Kiedy wszystko było gotowe 
odbyło się przyjęcie i krasnoludki nazwały nowego mieszkańca Spryciarzem. Na drugi dzień 
zorganizowano konkurs na najlepszego krasnoludka w całej krainie każdy mieszkaniec chciał 
wygrać, spryciarz także. Wszyscy myśleli, że krasnoludek nie wygra konkursu. Ku zdziwieniu 
wszystkich wygrał! Spryciarz także nie wierzył, że wygrał. Od tego momentu krasnoludki które nie 
były przekonane do Spryciarza odnosiły się do niego z szacunkiem. Jednak znalazł się jeden taki co 
wybrzydzał wszystko co było w krainie a to ptaki za głośno ćwierkały, lody były zbyt twarde. I gdy 
dowiedział się, że krasnoludek wygrał konkurs od razu wszczął awanturę.  

– Jak to tak dajecie mu wygraną?? - pytał zazdrośnik. Inni tłumaczyli mu cierpliwie, że krasnoludek 
uczciwie wygrał, lecz nic nie przekonało zazdrośnika, który zaczął dokuczać Spryciarzowi. Na 
początku krasnoludek nic sobie z tego nie robił myślał, że mu zazdrości. Jednak któregoś dnia 
Spryciarz zrobił się posępny. Inne krasnoludki pytały co mu jest, lecz on odpowiadał: 

– Mam słabszy dzień.  

Krasnoludki po kilku dniach wyczuły podstęp ze strony zazdrośnika. Najstarszy z krasnoludków 
rzekł: 

– Trzeba iść do zazdrośnika i powiedzieć mu, żeby przeprosił spryciarza. Wszyscy ochoczo przyjęli 
pomysł krasnoludka. Wzięli pochodnie i zaczęli iść do domu zazdrośnika. Podczas drogi spotkali 
spryciarza który szedł z tobołkiem w stronę magicznego zwierciadła.  

– Czemu idziesz Spryciarzu? - zapytał jeden z krasnoludków. 

– Ponieważ nie należę do was. - odparł cichutko Spryciarz. 

– Spryciarzu... 

– Tak? 

– To że jesteś inny nie oznacza, że jesteś gorszy, umiesz wiele odlotowych rzeczy o których my 
możemy tylko pomarzyć. Każdy jest inny, ale wyjątkowy. 

– Tak. W sumie masz rację. - odparł Spryciarz. 

– To zostaniesz? - spytał krasnoludek. 

– Tak. - odparł 



A zazdrośnikowi damy surową nauczkę! Krzyknęły naraz wszystkie krasnoludki. Zazdrośnik 
zrozumiał czemu inne krasnoludki zwracają się do niego w nieprzyjemny sposób. W końcu zrozumiał 
swój błąd. Postanowił przeprosić Spryciarza. Spryciarz mu przebaczył i został w krainie na zawsze. 
Wszyscy odtąd żyli w wielkiej przyjaźni. I każdy z nich już pamiętał, że nie ważne jest to czego nie 
umie ale to, że i tak jest wyjątkowy. Mam nadzieję, że każdy kiedy to przeczyta uśmiechnie się pod 
koniec. A to już koniec moi mili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



WYRÓŻNIENIE 
 

Jakub Książek 

Piotruś i duch  
Dedykowane Piotrusiowi 

 

Żył sobie kiedyś mały Piotruś. Chciał mieć pieska albo kotka, ale nie mógł, bo był uczulony na zwierzęcą 
sierść. Jego starszy brat Kacper czytał mu bajkę o duchu Kacperku. Bajka bardzo spodobała się Piotrusiowi, 
więc postanowił zaprzyjaźnić się z jakimś duchem. Pewnego dnia Piotruś pojechał z rodzicami na 
wycieczkę w góry. Była tam jaskinia. Piotruś wszedł do niej i spotkał ducha Tomusia. Chłopczyk i duch 
szybko się polubili. Pasowali do siebie. Duch był cały biały i miał wyraźne czarne oczy, chłopiec nosił ciemne 
spodnie i ciemną koszulkę oraz miał jasne oczy. Piotrusiowi podobało się latanie, więc przyjaciele często 
wybierali się na podniebne loty. Lubili wspólne zabawy, ale nie każdy, kto się im przyglądał, był zadowolony. 
Pewien samolot Kamilek był bardzo zazdrosny — nigdy nie miał przyjaciela. Widząc, że duch i Piotruś 
świetnie się bawią, postanowił ich rozłączyć. Pewnego razu, gdy przyjaciele latali nad miastem, samolot 
porwał ducha, a wtedy chłopiec zaczął spadać; na szczęście miał spadochron, więc bezpiecznie wylądował. 
Stał się jednak bardzo smutny. Z nikim nie chciał się bawić, nie mógł spać, ciągle płakał. W końcu 
postanowił odnaleźć przyjaciela. Był na lotnisku, ale ducha tam nie było. Latał helikopterem po niebie, ale 
Tomusia nie spotkał. Pływał statkiem po morzu, ale ducha nie znalazł. Podczas pewnego samotnego 
spaceru Piotruś usłyszał o jaskini samolotów, ale nie wiedział, gdzie taka jaskinia się znajduje. Nie poddawał 
się jednak w poszukiwaniach przyjaciela. Spakował plecak, zabrał mapę, na której zaznaczone były różne 
jaskinie, i wyruszył w drogę. Szedł i szedł, aż pewnego dnia dotarł do tej samej jaskini, w której przed 
tygodniami pierwszy raz spotkał Tomusia. Na ratunek duchowi przybył w ostatniej chwili. Zazdrosny 
samolot chciał ducha zjeść. Piotruś krzyknął: „Buuu!"; samolot tak się wystraszył, że wypuścił ducha. 
Piotruś i Tomuś szybko uciekli z jaskini, a przestraszony Kamilek już nigdy więcej nie chciał zadzierać  
z duchami i ich przyjaciółmi. W domu najstarszy brat Piotrusia, Kubuś, zbudował duchowi domek z klocków, 
który potem chłopcy postawili na półce obok łóżka Piotrusia. Tomuś zamieszkał w tym domku. Wszyscy 
żyli długo i szczęśliwie. Chłopczyk i jego przyjaciel duch nauczyli się, że trzeba uważać na niektóre 
samoloty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYRÓŻNIENIE 
 

Zbigniew Rej 

Piknik 

 

Alek obudził się i od razu zobaczył uśmiechniętą  twarz mamy. Mama powiedziała mu, żeby wstał, bo 
przepyszne śniadanie jest już prawie gotowe. Alek wstał i ubrał się sam, bo miał już pięć lat, czyli tyle 
ile ręka ma palców. Alek zasiadł do stołu i zjadł swoje ulubione śniadanie, czyli jajecznicę  
z cebulką. 

Wszystko zapowiadało się wspaniale do czasu, gdy niebo zasnuły ciemne chmury i zaczął padać 
siarczysty deszcz a na parapecie za oknem rozległy się rytmiczne dźwięki buc, buc, buc... To 
przygnębiło Alka. 

Wiatr gwizdał i świszczał między drzewami. Alek bawił się swoją ulubioną kolejką, ale nie sprawiało 
mu to takiej radości jak zwykle. Nagle do pokoju weszła mama i powiedziała:  

– Zaraz przestanie padać! - po czym zerknęła na okno - o sam zobacz.  

Alek wyjrzał przez okno i natychmiast się rozpogodził zupełnie jak obraz za szybą.  

– Po deszczu zawsze przychodzi słońce, a sam deszcz nie jest niczym złym. Dzięki niemu rosną 
rośliny - powiedziała mama i uśmiechnęła się do synka.  

– Chciałbyś pójść na piknik? - zapytała mama.  

– Tak - krzyknął entuzjastycznie Alek i pognał ku drzwiom.  

Poczekał aż mama weźmie siatkę z jedzeniem, założy buty i weźmie klucze. Po chwili mama i Alek 
byli gotowi do wyjścia. Zeszli po schodach na skąpane w słońcu podwórko. Poszli ścieżką na łąkę 
znajdującą nieopodal ich domu i okazało się, że byli tam wszyscy przyjaciele Alka oraz jego tata, 
który przyszedł tam prosto z pracy. W powietrzu unosił się zapach kwiatów czuć było miękką trawę. 
Wszyscy rozmawiali, jedli i bawili się świetnie. Podczas gdy nad łąką unosiła się barwna tęcza. 

Po powrocie do domu Alek pomyślał, że nie cieszyłby się aż tak z pikniku, gdyby nie deszcz, który 
padał wcześniej. Wspomnienie tego dnia zachowa w pamięci na długo. 

 


