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Powiatowy Konkurs na ilustracje do tomiku 

„NAJPIĘKNIEJSZA  BAJKA” 

 

REGULAMIN 

Organizator: 

Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie 

Uczestnicy: 

Konkurs  skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz plastyków amatorów z terenu powiatu 

kępińskiego. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat lub posiadać pisemną zgodę 

rodzica na udział w konkursie załącznik nr 4 do regulaminu. 

Warunki uczestnictwa: 

uczestnicy chcący wziąć udział w konkursie powinni: 

- zapoznać się z bajką z właściwego przedziału wiekowego wskazanego w załączniku nr 1 do 

niniejszego regulaminu (jedna bajka przeznaczona jest dla jednego poziomu wiekowego 

odpowiadającego klasie, do której uczęszcza uczeń) 

- przygotować rysunek/ilustrację w formacie A4 (układ pionowy) do właściwej bajki. Pracę 

wykonać można używając techniki tj.: rysunek, farba, pastele. Praca musi mieć charakter 

płaski. Prace przestrzenne nie będą oceniane. 

- każdy rysunek powinien być opatrzony dodatkowymi informacjami: tytuł bajki, imię i 

nazwisko autora, nazwa szkoły i klasa do jakiej uczęszcza uczeń wraz z numerem telefonu 

kontaktowego i zgodą rodzica/opiekuna w przypadku uczestników niepełnoletnich. 

W przypadku osób pełnoletnich/nie uczniów praca opatrzona musi zostać na odwrocie: 

tytułem bajki, imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym 

Termin nadsyłania prac/dane kontaktowe organizatora: 

Prace konkursowe należy nadsyłać do 21 września 2020 r., decyduje data wpłynięcia na 

adres:  

Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie 

Działosze 4 

63 – 604 Baranów 

 z dopiskiem na kopercie: „Ilustracje do Najpiękniejszych Bajek” 
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Do przesłanych prac konkursowych należy dołączyć klauzulę poufności (Załącznik nr 2 i nr 

3) 

Postanowienia końcowe: 

- Oceny prac konkursowych dokona niezależne jury powołane przez Organizatora. 

Postanowienia oceniających będą nieodwołalne.  

- rysunki do bajek wyróżnionych autorów  zostaną opublikowane w pokonkursowym 

zbiorku. Ponadto dla zwycięzców Organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe. 

- Nadesłane prace/rysunki przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom 

po zakończeniu konkursu. 

- Uczestnictwo w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na ewentualną publikację 

nadesłanych materiałów, 

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 30 września 2020 r. O wynikach konkursu 

laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  

- Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z promocją książki odbędzie się 17 

października na terenie Chojęcina Parcele. Organizator zastrzega, że w zależne od sytuacji 

epidemiologicznej w kraju uroczystość może odbyć się w innym terminie. 

Finansowanie konkursu: 

Konkurs realizowany jest i finansowany w ramach projektu: „Z kulturą przez całe życie” 

finansowanego ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego 

Ważne! 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w 

tomiku pokonkursowym, o którym mowa wyżej oraz w lokalnych mediach bez dodatkowej 

zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. To samo dotyczy udostępnienia wyników 

konkursu! 

 Zgłoszenie prac konkursowych do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu. 

Koordynatorem konkursu jest P. Aleksandra Jokiel, tel. 503 740 006 
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Załącznik nr 1  

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Dlaczego biedronki mają kropki 

 

Posłuchajcie, coś opowiem. 

Dawno temu w Biedronkowie 

mieszkające tam biedronki 

miały z kwiatów małe domki. 

 

Piły nektar, jadły pyłek, 

swoje życie wiodły mile. 

Jednak zawsze ktoś się znajdzie, 

co chce zmiany w tym układzie. 

 

I znalazła się biedronka, 

która chciała bliżej słonka 

latać sobie bez ustanku, 

poczynając od poranka. 

 

Miała również dość jedzenia, 

które wcale się nie zmienia. 

Zamarzyła o robaczkach: 

larwach, mszycach i pędraczkach. 

 

Stan obecny to za mało; 

być drapieżcą, nie ofiarą. 

Oto, co się działo w głowie 

tej biedronce w Biedronkowie. 

 

Kiedyś się ujrzała w rosie 

i krzyknęła: „No i proszę 

cała jestem karminowa; 

jakiż nudny ze mnie owad”. 

 

I dodała: „Ten kubraczek 

trzeba oddać by do szwaczek. 

Może rzucik lub paseczki 

stylem będą biedroneczki.”  

 

Niedaleko, w zagajniku 

siedział malarz w bereciku. 

Płótno rozpiął na sztalugach 

i chwilowo się zadumał. 

 

Lecz coś nagle czerwonego 

na to płótno przyfrunęło. 

„Biedny owad, bez ozdoby” 

myśląc malarz pędzel dobył. 

 

Przyświecając sobie lampką 

namalował czarną farbką 

siedem kropek na kubraczku. 

Siedem kropek drobnym maczkiem. 

 

W Biedronkowie nowa moda 

się przyjęła i panować 

wnet zaczęła wśród owadów,  

również i co do obiadów. 

 

Od tej pory biedroneczki 

czarne mają już kropeczki. 

Wiadomym jest również czemu 

pozmieniały swoje menu. 
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KLASA II SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

 

Przyjaźń 

 

                      Był sobie smok i kot, 

                      Co wspólnie wyruszyli w podróż swą. 

                      Lecz przyjaźń ich wypróbował czas, 

                      Bo wiele przygód ich czekało tam. 

 

 

 

                      Znaleźli się w krainie lwa, co kota pożreć chciał, 

                      Lecz smok silniejszy i ogień w zanadrzu miał. 

                      Więc przyjaciela uratował chwat 

                      I poszli dalej w świat. 

 

 

                      W następnej bajce smok w kłopoty wpadł 

                      Bo każdy myślał, że to potwór wrócił tam. 

                      Jednak w obronie przyjaciela stanął kot 

                      I wszystko się zmieniło w lot. 

 

 

                      W następnej krainie na rozstaju dróg 

                      Każdy w swoją stronę musiał pójść 

                      Lecz dotąd przyjaźń cenią swą  

                      I gdy potrzeba pomocni są. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

KLASA III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

W  krainie  tęcz 

 

 

Wyruszmy  za siódmą górę  i  siódmy  las, 

Bo nowych  przygód  nadszedł  czas. 

Przepłyńmy wiele rzek i oceanów też, 

By dotrzeć do kraju pięknych tęcz. 

 

 

Tam żyje król i królowa burz, 

Oraz ich córka, co kocha słońce i głębię mórz. 

Lecz spokój sielski zburzył tam 

Książę, co władzę przejąć chciał. 

 

 

Podstępem złym królewnę porwał 

By w zamian król tron mu oddał 

Lecz urok księżniczki powalał z nóg 

Nawet książę mu się oprzeć nie mógł. 

 

 

Więc zaraz wybrankę uwolnił swą 

I o rękę poprosił ją. 

Król chętnie przyjął księcia w dom 

I odtąd wspólnie rządzili krainą 
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KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Bajkę opowiedzieć chcę 

 

Bajkę  opowiedzieć  chcę, 

Lecz  miejsce muszę  wybrać  jej.   

Więc  wyobraźnię  uruchom swą 

I  powiedz gdzie podróż rozpocząć  tą… 

 

Skoro miejsce już  wybrałeś, 

To teraz  bohaterów pomóż mi  znaleźć. 

Czy ma  to  być  Jaś, czy Małgosia  

 A  może  Staś  lub  Zosia?.... 

 

Już  teraz ku  bajce  droga  prosta : 

Pomyśl  o  ich  psotach  i  kłopotach. 

Wymyśl wszystko  co  tylko  chcesz 

Bo jaka ta  bajka  ma  być – sam  o tym  dobrze  wiesz… 

 

Wyobraź sobie: las , góry , łąkę  i  morze, 

Gdzie każdy  swobodnie  brykać  może. 

Tam przygód  wiele  jest 

Wystarczy tylko  wyobraźni  gest. 

 

Jeśli  stwierdzisz , że  bajki  już koniec 

Zakończ , stwórz nową lub wróć do  niej. 
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KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Dróżka Nel 

W małej wiosce w środku lata, biegła dróżka sobie taka. 

I na krańcach owej dróżki, przyjaźniły się dziewuszki. 

Nel i Ola  całe dnie zabawiały lalki swe,  

Uwielbiały razem być i o różnych cudach śnić. 

Tylko właśnie dróżka wiła ciągle Nelkę wciąż straszyła. 

Niby śliczna polna droga - ale pająk , mysz, stonoga, 

straszny żuczek , krzaków cienie wprawiał Nelkę w przerażenie! 

Na tej drodze są potwory i koszmarnie dziwne stwory. 

Nelka mamie swej płakała :" Mamuś miła, dróżka przyjaźń mą zabija. 

 Bo ja zamiast bawić się to przejmuję drogą się." 

Mama Nelce tłumaczyła , że to jest przyroda miła, 

Że ją zawsze odprowadza, i że potem przyprowadza. 

Ale na nic tłumaczenia, Nelka zdania już nie zmienia. 

Siada w kącie zapłakana , chcąc pozostać chwilę sama. 

Mama Nelkę przytuliła i jak chciała zostawiła. 

Nagle u stóp małej Nelki rozstąpiły się kafelki. 

Z małej nory pod kaflami wyszedł krasnal z binoklami. 

Miał czerwony duży nosek, strój zielony - kolor groszek. 

Parę miał ogromnych uszek i okrągły, duży brzuszek. 

Chwycił Nel za obie dłonie, patrzy Nelka, w oczach tonie! 

I tak w krótkie  chwile dwie, jak okruszek  stała się. 

Krasnal wziął w ramiona swe i już nie martw Nelciu się! 

"Jam jest skrzatem polnej drogi ,chodź na deser do stonogi." 

Nim coś Nelka powiedziała, na motylu już siedziała.  

I leciała w stronę drogi na deserek do stonogi. 

Podróż trwała raptem chwilę , ulecieli może milę, 

I pod krzakiem dzikiej róży nastał szybko kres podróży. 

Nim się Nelka obejrzała przed stonogą wielką stała. 

"Nie bój się kochana, miła już herbatka  się zrobiła. 

Dzikich malin nazrywałam i kremówkę ozdabiałam.  

Siądź krasnalku, chodź Neleczko wypijemy ptasie mleczko." 
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Uczta była znakomita , Nel  najadła się do syta. 

Lecz krasnalek chwycił Nelkę- "chodź pokażę ci alejkę! 

To nie krzaki, nie potwory to nie żadne straszne stwory, 

To aleja polnych kwiatów, ciężka praca wszystkich skrzatów. 

Zobacz, a tam pajak miły , przysiadł w cieniu już bez siły.  

Cały dzień, ile miał w swych nóżkach sił, dla kwiatuszków sweter wił, 

By nie zmarzły w zimną noc uwił im i ciepły koc." 

Pająk słodko się uśmiechnął " Uszyć szalik Ci królewno?" 

Nim Nel coś odpowiedziała szal na swoich plecach miała. 

Krasnoludek chwycił Nelkę: "Chodź  do myszy na morelkę. 

Ta od świtu już do norki zbiera ziarna, muchomorki, 

By wykarmić swe dzieciny, gdy nastaną czasu zimy." 

Norkę myszka ładną miała i Nel chętnie częstowała. 

i ciasteczkiem z moreleczki i lodami z purchaweczki. 

Nel z myszkami się bawiła i przed kotkiem nastraszyła. 

"Oj krasnalku mój kochany wracam już do swojej mamy!" 

Nim to Nelka powiedziała już w pokoju swym siedziała. 

"Mamo,  ja już wszystko wiem,  po mym strachu został cień! 

Krasnal wszystko mi pokazał, do przyjaźni drogę wskazał." 

"Nel kochana moja  miła piękna bajka ci się śniła." 

Ale Nelka swoje wie i nie boi wcale się. 

Przyjaźń to jest taka ścieżka co to w ludzkich sercach mieszka 

Warto by ją każdy miał i codziennie o nią dbał. 
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KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Bajka o życiu 

Każde życie bajkę pisze 

O złym wilku cwanym lisie 

O księżniczce co zaspała 

I że księcia całowała 

O rycerzu w srebrnej zbroi 

Co swym mieczem zło wciąż kroi 

Chociaż czasem też się zdarza 

Że swej pani się naraża 

I o małych krasnoludkach 

I o ich malutkich smutkach 

Że się kredka złamie czasem 

Że strach chodzić ciemnym lasem 

I o myszce co za miotłą wciąż się chowa 

Chociaż zdolna bystra mądra i gotowa 

By wyruszyć i odkrywać świat szeroki 

Lecz wciąż czeka by uczynić pierwsze kroki 

O Kopciuszku co to sprząta i gotuje 

I od świtu aż do nocy wciąż haruje 

I codziennie swój bal kończy o północy 

Choć zmęczona to spełniona pełna mocy 

I nie jednym pięknym wystrzałowym zamku 

Co to błyszczy żywym złotem o poranku 

No i wieży co to czasem jest balkonem 

A to złoto chińskim red neonem 

Każde życie bajkę pisze i zapełnia serca klisze 

Więc pisz tylko o miłości o radości szczęśliwości 

I o zdrowiu o rodzinie tym co było jest nie minie 

By twa bajka piękną była i by dobrze się skończyła 
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KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 Marzenie Roski 

Tam gdzie księżyc wita słońce, tam gdzie pierwszy promień pada, 

Tam królestwo jest maleńkie , tam je magia wnet dopada. 

Kiedy słońce dzień przywita, i dopadnie cień ogrodu, 

Tam Królestwo małych Rosek wnet zaprosi Cię do  grodu. 

W nim też żyją maluteńkie, ledwo co widoczne okiem, 

Małe Roski, małe krople, co to żywią  się obłokiem. 

Karmią sobą już od świtu zapędzone małe pszczółki, 

I spragnione od nocnego  oglądania gwiazd prymulki. 

Dzielą kroplę między zalatane żuczki i je rozpieszczają, 

 Czterolistną koniczynkę zimną  kroplą dopieszczają. 

Tak od świtu, do południa gdy   je  słońce dopada, 

Wtedy każda Roska w swój popołudniowy sen zapada. 

I nie widząc nigdy zachodu słońca, ni gwiazd, ani nocy, 

Swój maleńki żywot każda Roska od świtu do południa toczy. 

Jedna Roska słuchjąc opowieści starej przyjaciółki topoli, 

Zamarzyła oglądać zachód słońca po swój kres, do woli. 

Mała Roska tak o tym  zachodzie marzyła, 

Że o niczym innym nie myślała, tylko wciąż na jawie śniła. 

Stare drzewo przestrzegało, by mogła odprowadzić słońce do spania, 

Przez całą saharę wysokich traw musi przejść bez spoczywania. 

Bo tylko w krainie bez cienia zachód możliwy jest do oglądania, 

Ale tam Roska umrze z pewnością od słońca nagrzania.  

Ostrzegała ją stara topola, że jej marzenia to śmierć lub  niedola. 

Ale Roska jej nie słuchała a jej marzenie stało się jak niewola. 

Któregoś więc świtu , bez słowa , nie mówiąc nikomu, 

Wyruszyła przez krainę trawnika bez cienia, coraz dalej od domu. 

Z każdym krokiem choć zbliżała się do kresu podróży,  

Wiedziała, że maleje , że się w oczach kruszy. 

Przysiadła zmęczona pod ogromnym liściem rozłożystej paproci, 

I spostrzegła tam żuczka, który zaproponował gest  swojej dobroci. 

Podwiezie wątłą już Roskę do krainy słońca, 



11 
 

Jednak ta da się sobą napoić, by i on mógł odpocząć od słońca gorąca. 

Mała Roska oddała dużą część siebie i dalej na plecach żuka rumaka, 

Dotarła do Krainy Słońca, tam uderzył ją gorąc a to jej  końca  oznaka. 

Dumne kwiaty, co rosły  prężnie w słońca  dużym blasku, 

Poznawszy jej marzenie chciały jej pomóc w przetrwaniu do brzasku. 

Niezapominajki chwyciły ją swymi miękkimi  płatkami w ramiona , 

Usiadła więc wygodnie w ich wnętrzu, dobrocią oszołomiona. 

Wtem... na niebie schyliły się dostojnie  mięciuteńkie, blade chmury, 

A słońce stanęło przed nią w swej szacie ze złota i  cudnej  purpury. 

Roska spełniła swe marzenie jednak malejąc zniknęła bez wieści, 

I smutny byłby strasznie koniec tej o marzeniach opowieści, 

Gdyby nie to, że  kwiaty  płacząc z rozpaczy po kropelce Rosce, 

Powołały ją znów do życia , do marzeń w zapłakanej  trosce. 

Życie jest naszym wschodem i zachodem słońca, 

Marzmy więc bez obawy, spełniajmy się  i  bądźmy dla siebie dobrzy. Do świata końca. 
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KLASA VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Bajka o mądrej królewnie Zoi 

 

Było to dawno, bardzo dawno temu, 

gdy żył na świecie stary król Aureliusz, 

który miał córkę mądrą, bardzo piękną. 

Niestety za mąż było jej niespieszno. 

 

Król się zamartwiał, bo marzył o wnukach. 

Córka mówiła, że trudno zaufać 

wyfiokowanym, gładkim paniczykom, 

bo przemądrzali i grzeszący pychą. 

 

Czas jednak mijał, Aureliusz się starzał; 

by ktoś się znalazł – warunki wciąż 

stwarzał. 

Zgodził się na to, by królewna Zoja 

wybrała księcia lub zwykłego woja. 

 

Miała królewna jedyny warunek 

(nie dbała bowiem o  złoto, fortunę), 

pragnęła tylko, by dobry i mądry 

był przyszły władca sprawujący rządy. 

 

Wielu młodzianów przybyło na zamek, 

lecz jeden tylko mógł zostać wybrany. 

Żaden nie wiedział z czym zmierzyć się 

przyjdzie  

i kto na tarczy, a kto z tarczą wyjdzie. 

 

Na zamku żyło kilka zwierząt Zoi: 

Kot, pies, czarny kruk i staruszek konik. 

Królewna zawsze bardzo im ufała, 

więc na instynkty  przyjaciół się zdała. 

 

Przez zalotników pies skopany został, 

Znalazł się jednak samotny obrońca. 

Wziął psa na ręce, opatrzył mu rany, 

mimo że został przez innych wyśmiany. 

 

Kot doznał także uszczerbku na zdrowiu, 

bo go wrzucono do beczułki miodu. 

I znowu ten sam człowiek się zlitował; 

kota z kąpieli słodkiej uratował. 

 

Kruka dosięgła też brzydka przygoda 

W głupiej zabawie złamano mu nogę. 

Przed pewną zgubą obronił go Fabio, 

znów się kierując człowieczą empatią. 

 

Stajni staremu koniowi skąpiono, 

piękne wierzchowce tam pozostawiono. 

Fabio wziął konia, karmił, okrył derką, 

znalazł mu także stajenkę bezpieczną. 

 

Przyszedł dzień próby, królewna gotowa.  

Lecz cóż się dzieje? Kogo ona woła? 

Kot, pies, czarny kruk i staruszek konik 

stanęły cicho obok pięknej Zoi. 

 

Ona spokojnie rozgląda się wokół, 

prosząc przyjaciół, by poszli do boku 

tego, co godzien sprawować jest władzę 

zostając mężem królewny zarazem. 

 

Zwierzęta szybko podeszły do Fabia. 

Inni młodzieńcy poczęli rozmawiać 

i złośliwości nie byłoby końca, 

gdyby sam król się – Aureliusz – nie 

włączył. 

 

„Dosyć i basta” – zakrzyknął donośnie. 

„Jesteście podli. Szybko się wynoście. 

Zoja ma prawo wybrać, kogo zechce.” 

Wesele zatem zrobiono czym prędzej. 

 

Kot, pies, czarny kruk i staruszek konik 

żyły tam długo obok Fabia, Zoi. 

I ja tam byłam, miód i soki piłam, 

a co widziałam, to opowiedziałam. 
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KLASA I SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

 

 

Dlaczego zające mają długie uszy 

 

Gdzieś poza miastem, na małej łące 

kicały sobie młode zające. 

Były ostrożne, bardzo płochliwe, 

co wcale nie jest aż takie dziwne. 

 

Uważnie zatem nasłuchiwały, 

kiedy na tylnich łapkach stawały. 

Wiadomo przecież, ile zagrożeń 

na takiej łące wokół być może. 

 

Jednakże jeden z całej tej grupy 

zamarzył sobie łapki podkute 

i na dodatek rogi na głowie, 

by mówić o nim „zuch, co się zowie”. 

 

Nie chciał już dłużej truchleć ze strachu, 

więc postanowił: „Pójdę na zachód 

i w wielkim lesie znajdę poroże, 

bo tam rogatych pełno jest stworzeń”. 

 

Las niedaleko, więc w pół godziny 

nasz mały szarak osiągnął finisz. 

Szybko się zaczął rozglądać wokół, 

by nie przeoczyć żadnego rogu. 

 

Wtem coś usłyszał, strach go obleciał 

bo za krzakami zobaczył ślepia, 

które wwiercały się w niego właśnie 

i się zrobiło jakoś tak strasznie. 

 

Już miał „dać nogę”, ale usłyszał 

„Po coś zajączku tutaj przykicał?” 

i po tych słowach wyszedł zza krzaków 

jakiś dziwoląg z rodu cudaków. 

 

Grzecznie się skłonił oraz przedstawił: 

„Ja jestem skrzatem; zwę się Szaławił.” 

Zając rzekł cicho, pomimo strachu  

„A ja Pafnucy z rodu Szaraków.” 

 

Skrzat się uśmiechnął, wiedział od razu 

po co zajączek przybiegł do lasu. 

Pomógł mu zatem szukać poroży, 

a później dobrze przypiąć do głowy. 

 

Teraz już tylko znaleźć kowala,  

aby się łapki podkuć postarał. 

W marzeniach szarak widział już siebie, 

jak bohaterskie życie powiedzie. 

 

Nagle z daleka hałas potężny 

dobiegł do uszu; czyżby drapieżnik 

wielki niecnota z lasu mrocznego 

chciał zapolować na Pafnucego?  

 

Strwożony zając począł uciekać 

lecz rogi ciążą, trudno więc biegać; 

wplątały się też w gałęzie krzaków. 

Zając się szarpie… bez rezultatu. 

 

Rogi przylgnęły ściśle do uszu; 

nawet już głowy nie można ruszyć. 

Każde szarpnięcie uszy wydłuża 

lecz może jeszcze da się coś wskórać. 

 

Wreszcie odpadło ciężkie poroże 

i szarak uciekł, ale niebożę 

miał teraz uszy długie nadmiernie. 

Ptaki się śmiały z niego bezczelnie. 

 

Od tamtej pory wszystkie zające. 

które spotkamy na polu, łące 

mają słuch dobry i długie uszy  

tak jak ich przodek – zając Pafnucy. 
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KLASA II SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

 

Bajka o Cwergu- Wojowniku( historia prawdziwa) 

 

Żył w rzecińskim kurniku Liliput Białopióry, 

lekceważyły go wszystkie koguty i kury, 

bo był najmniejszy w gromadzie ptactwa domowego 

i nie miał nawet ogona kolorowego.  

 

Nie mieścił się więc w żadnych kanonach piękności 

i ciągle z tego powodu doświadczał przykrości. 

Zaledwie do wagi piórkowej się kwalifikował, 

więc wszystkim kogutom grzecznie miejsca 

ustępował. 

 

Lecz jedna ślepa kura, co sercem patrzyła, 

małego przyjaciela najbardziej ceniła, 

bo dzielił sięz nią ziarnem jako jedyny, 

wszak o wartości każdego, świadczą jego czyny.  

 

Aż dnia pewnego potężny strażnik kurnika, 

w pobliżu obejścia spostrzegł drapieżnika. 

Od razu współtowarzyszy zaalarmował, 

ale sam po cichu w psiej budzie się schował.  

 

Uciekały w popłochu koguty i kury, 

nie ruszył się tylko z miejsca Liliput Białopióry, 

wypatrywał złoczyńcy i ujrzał go z bliska, 

gdy ten w kurzej szyi zatopił zębiska. 

 

Już stary lis- Rudolf prawie tryumfował, 

gdy nagle Cwerg-  Wojownik go zaatakował. 

Wskoczył na łeb bestii, mocno wbił pazury 

i ostrym dziobem z sił całych tłukł po nosie z góry. 

 

Zaskoczony napastnik puścił zacną kwokę, 

nie zamierzał z furiatem dalej grać na zwłokę, 

stracił doszczętnie rozum, choć ze sprytu znany, 

uciekał, gdzie pieprz rośnie zdezorientowany. 

 

Mógł jednym kłapnięciem pyska zabić dwie ofiary, 

tymczasem przed liliputkiem czmychnął w las lis 

stary. 

Zacna kwoka, ozdoba całego kurnika, 

okrzyknęła rycerzem Cwerga- Wojownika. 

 

Koguty ras wszelkich biją mu pokłony, 

 wreszcie mały rycerz został doceniony,  

kury na jego widok wciąż zalotnie gdaczą, 

poprawiają piórka i w oczy mu patrzą. 

 

Lecz nasz bohater nosa wcale nie zadziera, 

i dla ślepej kury nadal ziarno zbiera. 

Mógłby obrosnąć w piórka, siąść na wyższej 

grzędzie, 

lecz pomniejszając innych, sam większy nie będzie… 

 

Do dziś krążą legendy w każdym kurniku 

o nieustraszonym Cwergu- Wojowniku, 

który mimo kompleksów i piórkowej wagi, 

dał wszystkim dowód  największej odwagi.  

 

Przyjmijcie więc ten morał do wiadomości: 

Wzrost nigdy nie świadczy o czyjejś wielkości! 
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KLASA III SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

 

Bajka o ośle i koniach 

Urągał pewien osioł ogierom i klaczom, 

że rżą zbyt cicho, więc niewiele znaczą. 

- Ja- rzekł-  kiedy ryczę, drżą sąsiednie wioski, 

głos mam jak dzwon donośny i doprawdy boski. 

Ktokolwiek stadninę odwiedza najpierw do mnie bieży, 

bo jestem największym idolem dzieci i młodzieży. 

Ludzie robią mi zdjęcia, karmią przysmakami, 

błyszczę wśród was jak diament między krzemieniami. 

Choć w żłoby, prócz owsa i siana, dają mi przysmaki, 

żywot jednak w tej dziurze wiodę byle jaki. 

Wam wszystko jedno, bo głos wasz wcale się nie liczy, 

jak widać urodę i talent w genach się dziedziczy. 

Mógłbym do Holywood trafić, każdy o tym marzy, 

lecz muszę tu robić reklamę dla was i dla gospodarzy. 

Beze mnie ta stadnina nie miałaby wartości, 

kto by tu przyciągnął znakomitych gości? 

Wtem stara klacz parsknęła, bo głos zabrać chciała 

i genialnemu mówcy tak odpowiedziała: 

- Szczęśliwy nieświadomy, co najgłośniej krzyczy, 

mądrzejszy się zawsze z każdym słowem liczy! 
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OSOBY PEŁNOLETNIE NIE ZALICZANE DO WCZEŚNIEJSZYCH KATEGORII 

 

Bajka o chłopcu, kinie i dobrej woli. 

Mały chłopiec, co we wsi zabitej mieszkał, 

co komórki nie miał a ojciec go beształ, 

żył jedną radością , światełkiem w tunelu -  

kochał filmy, a w nich bohaterów wielu. 

Na bilet kinowy zarabiał sprzątając 

u ciotki, sąsiada- o wygląd nie dbając. 

Szkołę miał za nic, kolegów ze dwóch. 

Tylko w kinie był sobą, tam był jego duch. 

Przy śniadaniu mleka odmawiał z uporem. 

"Nie jestem niemowlakiem - krzyczał- tylko 

gladiatorem". 

W południe był Hantem, wieczorem już Bondem. 

"Zejdź na ziemię - słyszał - ta wioska twym lądem". 

Nikt nigdy nie wiedział czyim językiem przemawia, 

raz mówił w nim rycerz, innym razem hrabia. 

Pewnej niedzieli na seansie wieczornym, 

zobaczył Frankensteina o wyglądzie topornym. 

Choć powielona wersja, nie drgnęła mu powieka. 

Zachwycił się ideą...   stworzenia człowieka. 

Pomyślał, że da radę - aż zacisnął pięści. 

Będę miał przyjaciela, potrzeba mi części. 

Od rana biegał po wsi, zbierał materie wszelkie: 

oczy sokoła, szyje indyka, nogi byka wielkie. 

Do wieczora pozszywał co się tylko dało. 

Stwór był niezwykły, lecz to ciągle mało. 

" Serca brakuje, piorun by się przydał, 

może fortel z prądem, ostatni grosz bym wydał". 

"Mission impossible powiecie - o nie tym razem. 

Jak nie prądem, piorunem, to potraktuje gazem. 

Jak nie serce człowieka, to psa albo szczura. 

Jak nie nici jedwabne to kawałek sznura. 

Biegał jak w ukropie, aż Bóg nie wytrzymał. 

Otworzył niebo szeroko, liść na wietrze wstrzymał. 

-"Chłopcze, do diaska! Co ty lepisz z tych śmieci?" 

-"Zaraz skończę Boże, niech tylko piorun zaświeci" 

-"Tylko piorun? Świrusa takiego  nie miałem." 

-"Pomóż Boże, proszę - nigdy nic nie chciałem. 

Mówiłeś, że wiara i góry rozjedzie, 

że jak Ci zaufać, to pomożesz w biedzie. 

Ożyw mi przyjaciela, kochać pewnie umie. 

Tylko taki dziwny mnie całkiem zrozumie." 

Wzruszyły Wszechmocnego nietypowe błagania. 

Trudnił się stwarzeniem od dziejów zarania. 

Zastanowił się chwilę nad ewolucji tokiem. 

Jak dziwadło wcisnąć do dziejów gdzieś bokiem? 

Potem trzasnął piorunem, sekunda - gotowe. 

Spojrzał przez łzy chłopiec na to życie nowe. 

-" Dziękuję Boże - krzyknął -Ty jesteś miłością. 

Jesteś alfą, omegą, dziejową zręcznością ." 

-"Już dobrze, dobrze -to nasz cud wspólny. 

Świat się boi inności, bunt będzie ogólny. 

Zabiorę was do miejsca pełnego różności, 

tolerancji, fantazji jest tam w obfitości. 

No więc dobrze chłopcze, czy jesteś gotowy?" 

Powiedział i przeniósł...  na wielki plan filmowy.  

Czy to film o Batmanie, czy leniwym bobrze -  

nie musicie wiedzieć, bo jest im tam dobrze. 
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Malowany gaj 

 

W maleńkiej krainie – opodal lasku, 

mieszkał artysta wstający o brzasku. 

 

Gdy tylko słońca promienny blask błysnął… 

On słyszał wenę – wstawaj artysto! 

 

Brał pędzel, farby – sztalugi wysokie… 

Malował pięknie co widział za płotem. 

 

Zła czarownica z zazdrości aż huknie! 

Czarne chmury niech będą na płótnie! 

 

Lecz nie wiedziała, że Pan artysta  

zaklęć nie lęka się i nie wzdryga. 

 

Wybrał najlepsze pędzle na świecie 

i farby takie o jakich nie wiecie. 

 

W przecudnych barwach i słońca blasku… 

Gaj malowany był na obrazku. 

 

Takiej krainy nikt jeszcze nie widział… 

Nawet ta brzydka i zła czarownica. 

 

Cud w farbach takich dzisiaj się zdarzył, 

Świat stał się taki jakim artysta go sobie wymarzył. 

 

Zła czarownica w kwiat się zmieniła. 

Stała się dobra, ładna i miła. 

 

Raj malowany przemienił wszystko. 

Radośnie słońce nawet nam błysło. 

 

Zadowolony spojrzał na wszystko. 

Jakże wspaniale być dziś artystą. 
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Bajka o pawiu,  kurze i gęsi 

 

Spotkała raz kura pawia i oniemiała w zachwycie, 

chciała przez swą pospolitość odebrać sobie życie. 

Zwierzyła się gęsi- Balbinie, że po tym, co ujrzała, 

już nigdy siebie samej nie będzie akceptowała: 

- Niech mnie na rosół niedzielny czym prędzej ubiją, 

ach,  po co na tym świecie kury domowe żyją?! 

Dlaczego jednych Bóg stworzył piękniejszych niż marzenie, 

a ja muszę z każdym jajkiem znosić swe przeznaczenie? 

Nie znam dnia ni godziny, kiedy za obiad posłużę, 

nie będę jak paw dumna, że wiodłam życie kurze… 

 Za chuda czy za tłusta, ludziom nikt nie dogodzi, 

jednych rosołek leczy, innym na trzustkę szkodzi.  

Nigdy mnie nikt nie doceni za to, że jestem kurą, 

nie umiem się pogodzić z mą egzystencją ponurą… 

Wtem gęś na koleżankę wymownie zasyczała  

i  taką gderliwej kurze reprymendę dała: 

- Pamiętaj, że tylko kury, co kurze móżdżki mają, 

 za wartość największą w życiu piórka uważają! 

Lepiej jest być pożytecznym,  wyglądać pospolicie, 

niż tylko swojej urodzie poświęcić całe życie! 
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Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

I ZAPOZNANIA SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM 

 

1. Oświadczam, że akceptuję Regulamin konkursu plastycznego organizowanego przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Chojęcinie. 

2. Na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE. nr 

119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych zbieranych na potrzeby organizatora konkursu plastycznego - Koła Gospodyń Wiejskich 

w Chojęcinie 

3. Na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na 

stronach Internetowych promujących konkurs, mediach społecznościowych, lokalnej prasie itp.  

 

 

 

 

………………………………                                     …………………………… 

Miejscowość, data                                                      Czytelny podpis uczestnika 
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Załącznik nr 3 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHOJĘCINIE  

Zgodnie z wymogami  określonymi w  art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (zwanego 

dalej  RODO), Koło GospodyńWiejskich w Chojęcinie przedstawia Państwu informację o przetwarzaniu 

Państwa danych osobowych  pobieranych na potrzeby organizowanych przez nasza placówkę konkursów, 

zwanych w dalszej części tekstu „konkursami”. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie 

Chojęcin Parcele, ul. Bukowa 4, 63-640 Bralin  

2. Podstawą prawną w przypadku organizowania konkursów jest zgoda osoby, której dane dotyczą, czyli 

przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z art. 23 ust. 1pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych może być wyrażona w formie pisemnej lub 

elektronicznej (mail). 

4. Celem zbierania danych osobowych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, tj. 

przeprowadzenie konkursu. Odbiorcami wszystkich danych są wyłącznie podmioty realizujące prawo dostępu 

na każdym etapie konkursu. 

5. Koło Gospodyń Wiejskich pobiera od Państwa tylko te dane, jakie są niezbędne do osiągnięcia celu ich 

przetwarzania, czyli związane i wynikające bezpośrednio z uczestnictwa w konkursie. 

6. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia oraz 

 zapomnienia, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne.   

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu. 

10. Dane osobowe i wizerunkowe uczestnika konkursu mogą być przetwarzane na stronach internetowych 

promujących konkurs  lub w prasie lokalnej. 

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od chwili 

przeprowadzenia konkursu. 

14. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy 

przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszałoby przepisy RODO. 

Zapoznałem/łam się …………………………………., 
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Załącznik nr 4 

 

ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) 

………………………………………………………………………………………………. 

w Powiatowym Konkursie na ilustracje do tomiku pt. „NAJPIĘKNIEJSZA BAJKA”, akceptuję Regulamin 

Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla 

celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./ 

 

 

………………………………                                     …………………………… 

Miejscowość, data                                                       czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


