
  I miejce: Kacper Smoliński  – V B                               

Przygoda w świecie liści 

Była jesień, a młody Bartosz Kowalski przechadzał się po parku. Nagle zawiał wiatr, a 
wokół niego zaczęły się obracać setki liści. Gdy opadły, zaobserwował, że mały dotychczas 
skwer, po którym chodził, ciągnie się teraz kilometrami i nigdzie nie widać nic poza liśćmi i 
drzewami.  

Wtem zaatakowała go zgraja liści. Nie wiedział, o co chodzi, ale gdy szykowała się do 
ponownej szarży, zobaczył, że to nie liście go atakują, lecz coś, co się pod nie podszywa – 
smok. Po chwili, nie wiadomo skąd, pojawiło się dwóch rycerzy. Jeden odwrócił uwagę  
bestii, a drugi zabrał chłopca w bezpieczne miejsce – do schronu przeciwsmokowego.   

Tam młodzieniec dowiedział się od rycerzy, że smoki od wieków pustoszą ich krainę. 
Zapragnął to zmienić i im pomóc. Zaczął się szkolić na elitarnego wojownika, aby pozbyć się 
smoków raz na zawsze. Nie znał jednak ich słabości, więc postanowił przebrać się za jednego 
z nich i wkraść się do królestwa smoków. Uszył więc kostium i razem z kilkoma wojami 
ruszył do lasu. 

Kiedy już dotarli do  najmniej zaludnionej i najgroźniejszej części puszczy, 
upozorowali atak na przebranego Bartosza. W tym momencie, smoki tam przebywające, 
zobaczyły, że jeden z nich – Bartosz przebrany za smoka – jest zagrożony. Napadły na 
,,atakujących" wojów  i  uratowały swojego ,,pobratymca", a ponieważ wyglądał na rannego, 
zabrały do swojego gniazda.  

Ze względu na to, że chciał znać ich punkt widzenia, zapytał je, co myślą o ludziach. 
Odpowiedziały, że odkąd się pojawili, niszczą ich gniazda i lasy, nie myśląc o dobru żyjących 
tam stworzeń, a jak ktoś próbuje ich powstrzymać, zabijają go, nawet się nad tym nie 
zastanawiając. Jak tylko o tym usłyszał, wrócił złożyć rycerzom raport. 

Chciał im powiedzieć o tym, co usłyszał, lecz zanim zdążył to zrobić, na zewnątrz 
rozległy się jakieś huki. To smoki zaatakowały bunkier – zaczęła się bitwa.Wszyscy poszli 
walczyć i nikt nie chciał go słuchać.   

Wtedy przypomniał sobie legendę, według której żyła istota porządku, pilnująca 
równowagi na świecie, lecz była ona uwięziona w wymiarze zmian – naszym wymiarze – i 
nie mogła z niego uciec do czasu, aż ktoś jej nie odnajdzie i nie wypowie jej imienia – 
Statera. Pobiegł więc tam, gdzie było przejście między wymiarami (tam gdzie się znalazł na 
początku).  

Wiedział, że jest uśpiona w najwyższym wulkanie i, co ciekawe, gdy wrócił, był na 
szczycie Mauna Key – najwyższego wulkanu. Wypowiedział więc słowo: Statera, a gdy to 
uczynił, ziemia, na której stał, obsunęła się, szczyt wybuchł, a razem z tonami lawy wydostała 
się z niego ogromna, kilkusetmetrowa, szmaragdowozłota smoczyca o czterech skrzydłach i 
czternastu skalnych szponach, po trzy – na nogach i po dwie – na skrzydłach. Dała się 
ujeździć, przeniosła siebie i Bartosza do wymiaru, z którego pochodziła i gdzie nadal toczyła 
się walka ludzi ze smokami. Dźwięk mieczy i pazurów ucichł, gdy nadeszło tych dwoje, 
Zjednoczyli oni te dwa odmienne gatunki i od tego czasu ludzie i smoki żyją ze sobą w 
harmonii. 

Bartosz wrócił do swojego domu, a kiedy opowiedział o wszystkim rodzinie i 
kolegom, nikt mu nie uwierzył, przynajmniej do czasu, gdy w telewizji zaczęto mówić o 
zniszczonej Mauna Kei, ale to już całkiem inna historia. 
 
 



II miejsce: Mateusz Jurek – VI A 
 

Jesienne spotkanie 
 
 Po raz pierwszy w życiu jestem zadowolony z decyzji mojej szkoły. Mamy tydzien 
wolnego! Jadę do dziadków na wieś. Jesień, suche liscie, w których można się tazrać, 
przetwory babci (mniam!) i oczywiście – długie spacery po lesie. Brzmi lepiej niż matma, 
polak, przyra i anglik, nie? 
 Już pierwszego dnia u dziadków wybrałem się z nimi na grzyby. To dużo trudniejsze 
niż mi się wydawało. Idziesz i albo nic nie ma, albo jest… trujący! Po minutach w gapiania 
się w ziemię każdy liść wydaje się być prawdziwkiem. To nie do wytrzymania. Szedłem 
znudzony, bez nadziei i nagle… zobaczyłem dwa wielkie borowiki. To były moje pierwsze 
grzyby. Zebrałem je od dołu, jak należy – babcia mnie uczyła – ostrożnie włożyłem do 
koszyka . Były naprawdę duże! Ciekawe, co powie babcia – pomyślałem – gdy zobaczy moje 
okazy? 
 Odwróciłem się… i nie ujrzałem dziadków. Zacząłem krzyczeć z całych sił: „Dziadku, 
babciu!”. A tu cisza, nawet ptaki umilkły. Usiadłem na pniu bliski płaczu.  

Nagle usłyszałem suchy trzask łamanej gałązki. Pierwsza myśl – dziadek. Odwróciłem 
się… i co ujrzałem? Moim oczom ukazała się wielka, puszysta lama. Takiej mieszanki uczuć 
nigdy wcześniej nie zaznałem, z jednej strony zawód, z drugiej – przerażenie, a gdzieś 
pośrodku ogromny śmiech. Więc śmiać się czy płakać? 

– Witaj – odezwała się lama. 
– To ty umiesz mówić? – wydukałem. 
– Tak, jestem Marti – powiedział, bo to był pan lama, spokojnie przeżuwając pożółkłe 

liście brzozy. 
Kiedy minął pierwszy szok, z zaciekawieniem wysłuchałem jego historii. Otóż Marti 

był lamą cyrkową, ale miesiąc temu uciekł, bo słonie nabijały się z niego, że nie ma trąby. 
Strasznie wstydził się tej – w ich i w swoim mniemaniu – „ułomności”. Od tamtego czasu 
włóczy się bez celu po okolicy. Na szczęście zaprzyjaźnił się z leśnymi zwierzętami, które 
pomagają mu przetrwać na wolności.  

Kiedy skończył, zaproponował mi pomoc w powrocie do dziadków. Lamy znane są ze 
swojej wspaniałej orientacji w terenie, nigdy się nie gubią, bezbłędnie rozpoznają kierunki 
świata. Marti twierdził, że to dlatego, że futro na ogonie staje im dęba, kiedy ogonek 
wskazuje północ, ale w te opowieśc nie uwierzyłem. 

Po godzinie dobrnęliśmy na miejsce. 
– Marti, chciałbyś ze mną zamieszkać? – zwróciłem się do odchodzącej lamy. 
– Myślisz, że mógłbym? – spytał, a w jego oczach błysnęła dzika radość. 
– Jasne, moja siostra od niedawna mieszka z narzeczonym, więc dół piętrowego łóżka 

jest wolny – odrzekłem. – A rodzice już zgodzili się na przygarnięcie pieska. Jesteś może ciut 
większy od owczarka, ale w sumie, kogo to obchodzi. Możesz uchodzić za zwierzę domowe. 

– Super! – Marti z radości przebierał nogami i machał krótkim ogonkiem. 
Zameldowałem się dziadkowi – trochę to trwało, bo dziadek zrobił mi długi, nudny  

wykład o nieoddalaniu się od dorosłych. Poszedłem z Martim nad rzekę, gdzie urządził sobie 
kąpiel, mnie przy okazji fundując zimny prysznic. 

 
 
 



Nie wiem jeszcze, jak Marti wróci ze mną do rodziców, bo w naszym seacie to chyba 
się nie zmieści. Ale mam czas, aby to dopracować. Napisałem sms-a do taty, że już nie muszą 
szukać mi pieska, bo sam sobie znalazłem zwierzątko. Nie skłamałem. Mam nadzieję, że 
zaakceptują Martiego.  

Iostatni komunikat: „Lama to najlepszy przyjaciel… mój”. 
 

 
II miejsce: Dominika Piasecka – IV C                            
                                      

Liściolandia 
 

Na ulicy Czekoladowej w Łodzi mieszkał Adam Piasecki. Miał 12 lat. Opiekował się 
swoją schorowaną mamą, Marzeną. Oboje mieszkali bez taty, który wyjechał za granicę, 
kiedy chłopiec się urodził.  

Adam któregoś dnia pojechał do babci, a mamą zajęła się jego ciocia. Już od małego 
słyszał historie o Liściolandii, które opowiadała mu babcia Grażyna. Nie wierzył w nie. 
Wieczorem w niedzielę znów je opowiedziała. Kiedy babcia skończyła opowieść, poszła 
spać, ale Adam nie mógł zasnąć. Poczuł lekki podmuch wiatru i w pewnej chwili otworzyło 
się okno. Wleciał przez nie malutki listek i zaczął mówić: „Jestem Wesołek i przybyłem tu po 
to, aby zabrać cię do krainy, o której opowiadała ci twoja babcia”. Adam wreszcie zrozumiał, 
o co chodzi. Też przedstawił się, a potem przystał na propozycję Wesołka. 

Gdy dotarli do Liściolandii i przekroczyli bramę, Adam zamienił się w liść. Był 
zauroczony piękną krainą. Podeszły do nich jeszcze trzy liście. Byli to przyjaciele Wesołka. 
Mieli na imię Psotka, Florka i Pomocnik. „ Psotka to dowódca wojska liści, Florka to sławna 
aktorka, a z kolei Pomocnik to bardzo pomocny kolega” – powiedział Wesołek. Adam 
poszedł razem ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Prowadzili go do Króla Listka.  

Król specjalnie sprowadził tu chłopca, aby pomógł im pokonać naukowca Oktawiusza, 
który planował zebrać wszystkie liście i poddać je eksperymentom. Chciał wytworzyć z nich 
specjalny eliksir, który pozwoliby martwe przedmioty zamienić w żywe. W ten sposób 
stworzyłby z nich wielką armię. „Jesteś człowiekiem i wiesz, jak z nim walczyć”– powiedział 
do Adama Król. 

Trwały przygotowania do walki. Karabiny i hełmy były już gotowe. W końcu 
nadszedł ten dzień. Rozpoczęła się zacięta bitwa, ale liście ostatecznie wygrały. Oktawiusz 
został przepędzony! Liście były przeszczęśliwe. Adam musiał  wracać do domu, lecz zanim 
opuścił  magiczną krainę, Król Listek wręczył mu jeden ze swoich kryształów, który mógł 
spełnić jego życzenie. Chłopiec podziękował  i przeszedł przez bramę. 

Obudził się i był u babci w domu. Opowiedział jej o swojej przygodzie i o krysztale, 
który dostał. Grażyna poleciła wnukowi, aby dobrze go wykorzystał. Po powrocie do domu 
zażyczył sobie, żeby jego mama była zdrowa. Marzenie się spełniło! – mama wyzdrowiała. 
Wszystko szczęśliwie się zakończyło. 
 


