
 

 

Patryk Bularz, klasa 6                                                                                

 

 

Zapowiadała się gwiaździsta, ciepła noc. Gwiazdy utworzyły konstelacje Wielkiego 

Wozu, które przypominały poplątane nici. Ptaki powlatywały do swych gniazd. Świerszcze 

zaczęły śpiewać swoją ulubioną piosenkę. Zza gór zaczął wyłaniać się księżyc.                                    

Gdy księżyc zamienił się ze słońcem miejscami, nastał poranek. Po chwili całą okolicę 

rozświetlił blask słońca. We wsi przy lesie stała dębowa chata. Mieszkał w niej dwunastoletni 

chłopiec o imieniu Bartek wraz z chorym ojcem. Chłopiec był zmuszony zbierać drewno na 

opał w lesie. Pewnego dnia poszedł w głąb lasu. Nagle usłyszał nieznane głosy. Wychylił się 

za krzaków i oczom nie mógł uwierzyć. Zobaczył  dwie czarownice. Podszedł bliżej i bliżej, aż 

wpadł na polanę, na której znajdowały się wiedźmy. Zaczął uciekać. Po chwili jedna z 

czarownic wyciągnęła długą różdżkę. Wypowiedziała słowa: conviertete en un troll, co 

znaczyło ,,STAŃ SIĘ TROLLEM”! Chłopiec nie  był świadom tego, że stał się tym nadludzkim 

stworzeniem. Biegł dalej, aż w pewnej chwili nie zauważył końca drogi, za którą rozciągała się 

przepaść. Spadł, turlając się po stromym zejściu i w dodatku kalecząc się, różnymi chwastami, 

cierniami, pokrzywami.  

Czarownice zostawiły go z myślą, że nie żyje. Lecz się myliły, dwunastolatek był lekko 

poturbowany aż do tego stopnia, że zemdlał. Po kilku minutach gdy znajdował się na dole, 

został ocucony wodą przez jednego z krasnali. Kiedy odzyskał przytomność, ku ogromnemu 

zdziwieniu jego oczom ukazała się malownicza wioska. Nieznajome postacie pomogły stanąć 

przybyszowi na nogi. Rozglądnął się po okolicy i zauważył różne postacie z bajek. Znajdowała 

się: dziewczynka z zapałkami, królowa śniegu, złota rybka pływająca w wielkim stawie, wilk, 

lis i trzy świnki oraz Pinokio. Także wiele innych bohaterów  z bajek. Zaczęli pytać go o 

wszystko. 

–  Skąd jesteś? –  spytała Śnieżka. 

–  Jak się tu znalazłeś? –  pytał krasnal. 

–  Jak się nazywasz? –  zapytała złota rybka. 

Nie wiedział, komu odpowiedzieć. W tej chwili rozległ się przerażający ryk: HHHHHH!!! 

Nastała grobowa cisza. Jego oczom ukazał się król lew. Kazał służbie opatrzyć jego rany. 

Następnie wszyscy zasiedli do wieczerzy.  

–  Skąd jesteś młodzieńcze? –  spytał król. 
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–  Jestem Bartek i mieszkam nieopodal lasu z tatą – powiedział chłopiec z lekkim strachem. 

–  Jak się tu znalazłeś? 

–  Goniły mnie czarownice i w jednej chwili znalazłem się tu na dole.  

Licząc, że zostanie wysłuchany, opowiedział szczegółowo całe zajście. 

–  Też mamy tutaj trolla takiego jak ty. 

Po tych słowach spojrzał na swoje ręce –  krzycząc. 

–  Jak ja wyglądam, co się ze mną stało! – powiedział z przerażeniem w głosie. 

Spojrzał na swoje ciało. Ręce i nogi miał pokryte gęstymi, czarnymi włosami. Skóra jego miała 

barwę koloru zielonego. Brązowe włosy na głowie otulały sterczące uszy. Palce zarazem u rąk 

jak i nóg były wielkie, nie mieściły się w butach. 

–  Dlaczego jestem trollem? – wykrzyknął ze złością Bartosz.  

Wtedy przypomniał sobie, co się stało, kiedy uciekał przed wiedźmami. Jakie dziwne słowa 

wypowiedziane zostały w jego stronę przez goniące go postacie. W ten sposób zamienił się w 

trolla. 

–  Ja muszę wrócić do taty –  rzek chłopiec. –  Nie mogę tu zostać –  tata na mnie czeka. 

–  Pomożemy ci –  odpowiedział lew. 

–  Dziękuję –  podziękował Bartek.  

Poczuł w tej chwili, że może liczyć na pomoc przyjaciół. Najbardziej pomocna okazała się złota 

rybka, która spełnia trzy życzenia. Bartek podszedł do rybki i powiedział jej swoje życzenia. 

Chcę być znowu chłopcem, powrócić do domu i zastać zdrowego tatę. Po czym uniósł się w 

górę i przemienił się w swoją naturalną postać. Nagle znikł i nie było po nim śladu.  

  Opowiadając swoim kolegom, co się zdarzyło w tym dniu, był pod wielkim wrażeniem. Sam 

nie mógł uwierzyć w tą zamianę. Jednak wszystko to, co mu się przydarzyło, zmieniło jego 

życie. Mógł teraz być radosnym, pogodnym chłopcem. Patrzył na świat optymistycznie, mając 

nadzieję, że to, co go spotkało, zapamięta na całe życie.  
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Jakub Kleszcz, klasa 6  

 

 

 

           Troll Stefan był duży niczym drzewo i silny jak niedźwiedź. Miał skórę koloru 

zielonego, ciemnobrązowe oczy i w ogóle nie posiadał włosów. Nosił wysokie, skórzane buty, 

potargane, jasnobrązowe spodnie i koszulę w tym samym kolorze, a do tego czarną czapkę 

zakrywającą łysinę. Mimo swojego niezbyt wyjściowego wyglądu był miły i niezbyt groźny. 

Mieszkał w dużym domu na polanie, na której rosły rachityczne drzewa. Żyło tam dużo 

zwierząt: owce i latające lwy, gryfy i kuny.  

       Pewnego dnia po południu pod dom Stefana przyszli rycerze z rozkazem od króla Jacka, 

żeby pozbyć się intruza. Troll nie chciał walczyć, więc z wielkim smutkiem postanowił opuścić 

okolicę. Po jakimś czasie Stefan znalazł sobie nowe miejsce zamieszkania. Była to zacieniona 

od wysokich gór dolina, odludna i pozbawiona zwierząt,  nie tak miła i fajna, co wcześniejsze 

miejsce zamieszkania. Postanowił, że tu zostanie. I żyło mu się dobrze przez jakiś czas. 

Zajmował się budową nowego domu i uprawą roli. Był smutny, bo brakowało mu przyjaciela.  

Stefan ruszył więc w podróż. Szukał przyjaciela po wielu wioskach, ale każdy się go bał i 

wyganiał na cztery wiatry albo gdzie pieprz rośnie. W końcu Stefanowi udało się znaleźć  kogoś 

bliskiego.  Był to rycerz o imieniu Paweł: silny, sprytny, mądry. Nawet udało mu się przekonać 

króla Janusza, żeby pozwolił trollowi osiąść w Zacienionej Dolinie. Troll był bardzo wdzięczny 

za pomoc. 

–  Dziękuje, Pawle, za to, że wstawiłeś się za mną u króla, że nie wygoniłeś mnie z królestwa i 

bardzo się cieszę, że się zaprzyjaźniliśmy. 

–  Nie ma sprawy! Mam serce do stworzeń magicznych –  uśmiechnął się Paweł pod wąsem.  

–  Ale twój król na pewno mnie stąd nie wygoni? – dopytywał się Stefan.  

–  Na pewno! Myślę, że wszystko będzie dobrze. Ale posłuchaj, muszę iść na wojnę przeciwko 

smokom – tymi słowami rycerz pożegnał się z trollem.  

Kilka dni po tej rozmowie przyszedł do Stefana jeden z poddanych króla Janusza z dwoma 

złymi informacjami. Pierwsza była taka, że cała armia została rozgromiona przez smoki. Drugą 

złą wieścią było, iż decyzją monarchy troll musiał opuścić królestwo. Stefan nie protestował.  

Zapadała noc. Zbliżała się burza. Troll ukrył się w jaskini. Następnego dnia na nowo wyruszył 

w drogę. Przemierzał góry, lasy i rzeki, ale nie spotkał nawet wróbla.  

W końcu natrafił na pieczarę wielkiego smoka, który umiał mówić i nazywał się Grzesiek.  

Troll, choć trochę się bał, odezwał się do smoka: 
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–  Czy szukasz przyjaciół tak jak ja?  

–  Szukam, ale to wcale nie jest proste – wyznał smok.  

– Wiem coś o tym – wyszeptał Stefan.  

– Może zostaniesz ze mną… Mam dużo miejsca – zaczął niepewnie smok.  

–  Tttak – zaczął jąkać się Stefan.  

Troll i smok ruszyli razem w drogę. Zbudowali wielki dom na polanie Starej Wiewiórki. 

Mówiono, że zaczęli nawet przyjmować gości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Olivia Ciesińska, klasa 6 

 

 

 

      Zbliżał się wieczór, a troll Łoni nie miał ochoty wychodzić ze swojej jaskini. Na co dzień 

nosił karmelową kurteczkę i wielkie kozaki.  

      Łoni nie miał wielu przyjaciół. Uważał, że to z powodu ogromnego wzrostu. Nieraz 

rozmyślał nad tym, czy ktoś oprócz skowronka będzie wstanie obdarzyć go przyjaźnią. Ptaszek 

wyróżniał się pięknymi piórami, ale potrafił tylko ćwierkać. Pewnego dnia, gdy Łoni rozmyślał 

nad sensem zupy pomidorowej z makaronem, usłyszał dziwne stukanie. Przerażony podniósł 

jeden patyczek z gromadzonej od lat kolekcji odłamków drewna.  

Obym się tym obronił – pomyślał. Nie minęła sekunda, a Łoni złamał patyczek, gdy ujrzał 

obcego niskiego chłopca.  

– Witaj! – zawołał z lekkim akcentem chłopiec. 

Zdziwiony Łoni nie mógł wydusić z siebie żadnego słowa, w końcu odpowiedział cieniutkim 

głosikiem. 

– Dz–Dzień dobry..? 

– Nie musisz się mnie obawiać! – rzekł spokojnie. – Jestem Filip, a ty druhu? 

– Mam na imię Łoni... Nie chcę być niegrzeczny, ale co to za narzędzia? – powiedział troll. 

W tym samym momencie skowronek zaświergotał. Filip uśmiechnął się. 

– To moje wynalazki! Opowiem ci o wodniku – zdecydował chłopiec, wskazując na coś w 

kształcie butelki. – Wodnik tworzy wodę, zrobiłem go z kory drzewa falowego i zaczarowałem 

– dodał po chwili.  

Łoni nic z tego nie zrozumiał, ale polubił Filipa i jego akcent. 

– Nie będę ci już przeszkadzać – dodał chłopiec. – Muszę wyruszyć w podróż. 

– Czekaj! Czy mogę iść z tobą? – zapytał Łoni i poczuł, jak czerwienieją mu uszy.  

Filip zmrużył oczy, chłopiec spojrzał niepewnie na trolla. 

– Jesteś tego pewien? Naprawdę tego chcesz? Ta podróż jest niebezpieczna... Bowiem ja, Filip 

o wielu uśmiechach, pragnę odnaleźć sok szczęścia! – wyrecytował głośno. 

– Jestem pewien! – rzekł dzielnie troll. 

– A więc w drogę, druhu! 

Łoni wyszedł z jamy i ruszył za Filipem. Chłopiec i troll długo wędrowali przez las. Niepokoiła 

ich mroczna noc. Na szczęście towarzyszył im skowronek. Nagle Filip wyciągnął z torby jakiś 

instrument. Łoniemu zachciało się… śpiewać. 
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– Co to? – zapytał troll. 

– To fujarka, głuptasie! – roześmiał się Filip. – Sam ją zrobiłem – dodał z dumą.  

– Padam z nóg – wymamrotał troll. 

– Nie rozumiem… – zdziwił się Filip. 

– To metafora! Tak naprawdę jestem zmęczony – uśmiechnął się Łoni zadowolony, że mógł 

wykazać się swoją wiedzą.  

Filip wyciągnął z torby koc. Troll spał jak niedźwiedź. Śniło mu się, że puszcza zielony 

latawiec. Obudzili się równo ze słońcem. Łoni pomógł wstać Filipowi i ruszyli w dalszą drogę. 

Przechodzili przez lasy, góry i nawet strumyczki, a wtórowała im melodia z fujarki Filipa. Na 

szczęście chłopiec zawsze miał przy sobie smaczne babeczki jagodowe i wodę. Każdy dzień 

spędzony z Filipem był dla Łoniego cudownym podarunkiem.  

– Łoni, jesteśmy już blisko – rzekł Filip. 

– Skąd to wiesz? – zapytał troll. 

– Czuję to... – odpowiedział chłopiec.  

Zobaczyli chatkę. Filip ze szczęścia pociągnął Łoniego za kurteczkę. 

– Idziemy! – krzyknął bez wahania.  

Troll otworzył drzwi. Nikogo nie było. Na stoliku leżała karteczka. Nie było słów ani znaków. 

Był uśmiech. Tak, był uśmiech. Nagle skowronek przemówił do nich. 

– Udało się wam. Dotarliście razem aż tutaj, w ogóle się nie kłóciliście, jesteście prawdziwymi 

przyjaciółmi. 

– O co chodzi? – wyjąkał chłopiec i spojrzał na trolla.  

– Nie ma żadnego soku szczęścia, Filipie. Tak naprawdę szukałeś przyjaciela i nawet o tym nie 

wiedziałeś – opowiedział skowronek. 

– Cała ta podróż to było jedno wielkie spotkanie – wydusił wreszcie Łoni. 

– Dzięki temu zostaliście przyjaciółmi, wiernymi przyjaciółmi – powiedział ptaszek. 

     Towarzysze złożyli obietnicę, że zawsze będą się wspierać. Upiekli przepyszny torcik 

jagodowo-jeżynowy, którym podzielili się z wiewiórką.  
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Ostap Mazur, klasa 5  

 

 

Dawno temu żył był troll o imieniu Grześ. Był trollem oddany honoru i bronił słabszych. Kiedy 

ktoś potrzebował pomocy, nigdy mu nie odmawiał. Kiedy tak sobie galopował po lesie, 

napotkał chłopca, który się przestraszył, i zaczął uciekać w przeciwnym kierunku. 

Grześ nie zrozumiał jego postępowania  

-Dlaczego on mnie się boi, przecież nic mu nie zrobię- przymknęło Grześkowi przez głowę. 

Trochę pogłówkował, i postanowił ruszyć za tajemniczym chłopcem. Ale zamiast chłopca 

zobaczył wielkie miasto, które wyglądało przepięknie, było mów zaczarowane. Postanowił 

więc pójść do wielkiego zamku.  Gdy był już przy głównej ulicy, zauważył tego samego 

chłopca, co widział w lesie, był przy sklepie z warzywami. 

-Cześć -powiedział za plecami chłopca Grześ, chłopiec ostrożnie powolutku się obrócił, i 

spojrzał na wielkiego trolla wprost w twarz. 

-Cześć,-powiedział chłopiec nie pewnie. 

-Czy mnie nie skrzywdzisz?- zapytał. 

-Nigdy w życiu.-odparł Grześ. 

-Mam na imię Grześ, a ty?-powiedział troll. 

-A...a ja Tomek.-wybąkał chłopiec. 

Po długich wpatrywaniach się oczy w oczy Grześ zaczął rozmowę o wyglądzie jego domu. Od 

razu zdobył zaufanie Tomka. Potem zaczęli rozmawiać o rozważnych tematach, i po ubiegłych 

godzinach umówili się, że pokażą swoje domy. Wyszli z zamku do lasu, gdzie szli najpierw do 

domu Grześka. Kiedy doszli, to spostrzegli dom z ogrodem i pierwszym piętrem, w dodatku z 

własnym bagnem. Potem ruszyli zobaczyć dom Tomka. Wtedy gdy już byli na miejscu, i wtedy 

zobaczył jak ubogo żył Tomek. Dom był obleśny i bardzo mały. W tej chwili Grzesiowi stało 

się żal Tomka,  zaproponował mu, żeby zamieszkał z nim. Tomek się ucieszył. 

-Nie mogę zostawić swojej rodziny.-odparł Tomek i zaczął płakać.  

Grześ zaproponował mu, żeby cała jego rodzina się przeprowadziła do niego. Tomek z radości 

uściskał wielkiego kumpla i pobiegł wesoły do rodziców. Wrócił nie mniej uradowany, 

podskakując raz po raz. 

-Rodzice się zgadzają- wypowiedział chłopiec. 

W tą chwilę dwoje postacie zauważyły kilka członków rodziny Tomka, wychodzące z małych 

drzwiczek szarego domu. Ponure miny przodków obróciły się na trolla. 

Stojąca kupka prostych i ubogich ludzi odważyła się wydusić z siebie dwa słowo: 
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-Dobry wieczór- powiedział jeden z członków rodziny. 

-Wam też dobry wieczór- wypowiedział ze swoich ust Grześ. 

Jeszcze stali kilka sekund jak wryci spoglądając na siebie nerwowo. 

Pierwszy odezwał się Grześ, ponieważ chciał wskazać kierunek, w którym jest jego dom. 

- Chodźcie, idźcie za mną i im szybciej przyjdziemy do domu, tym szybciej się napijecie gorącej 

czekolady- powiedział, przekonując rodzeństwo chłopca. 

Kilka nudnych, ale nie długich chwilach dotarli do miejsca wyznaczonego przez przyjaciela. 

Weszli do dość dużego, ale skromnego domku pierwsze co zauważyli to korytarz przepełniony 

różnymi roślinami i słoikami z rozmaitymi owadami. 

Gospodarz wskazał na wieszak z ubraniami, a potem powiedział, żeby powiesili ubrania na 

wieszaku, następnie organizuje ekskursję po dość tajemniczym i zagadkowym domu dla 

skromnej rodzinki. Po wykonaniu polecenia Grzesia galopem ruszyli za nim do wielkiego 

pokoju świeżo pachnącymi daniami na stole. Kiedy zasiedli do stołu, nie marnując ani sekundy 

dłużej zaczęli ucztę. Po zjedzeniu kolacji poszli zmęczeni na pierwsze piętro, gdzie czekała na 

nich gorąca kąpiel i wygodne łóżka. Na następny ranek Tomek zorganizował wspaniały prezent 

za szczerość trolla. Tym prezentem była niepozorna mała koperta z życzeniami. Zeszli na dół, 

jednak nikogo nie zauważyli, to znaczyło, że gospodarz jeszcze mocno śpi. 

Więc był czas na przygotowanie niesamowitej niespodzianki. Po kilku godzinach było słychać 

delikatny i słodki zapach tortu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


