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Wstęp

DDrodzy Czytelnicy! Druga edycja projektu „Zabajkowani 2, czyli jeszcze bardziej zakręceni na punk-
cie bajki za nami. Nasz projekt realizowaliśmy od 5 października do 31 października 2018. Dzałanie 
było organizowane w ramach programu „Wędrowna Akademia Kultury” realizowanego przez Cen-
trum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, dofinansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018" oraz ze środków 
samorządów Ełku i Olsztyna oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach 
projektu odbyły się z spotkania autorskie z autorami bajek, seniorzy głośno czytali bajki. Miał mie
jsce bajkowy flash mob, odbyły się Bajkowe zawody sportowe, bajkowa gra miejska, nagraliśmy baj-
kowego audiobooka. Dziękujemy, że byliście z nami!

Dnia 16 października 2017 odbył się także Bajkowy booksprint. Booksprint to metoda szybkiego 
pisania książki z wykorzystaniem narzędzi do grupowej pracy współdzielonej on-line. Nasz pro-
jekt dotyczył bajki, więc zadaniem uczestników wydarzenia było stworzenie bajek, których akcja 
będzie związana z naszym miastem. Dodatkowo w tej edycji przedstawiciele każdej z grup musieli 
wybrać jedno słowo spośród listy 20 losowo wybranych słów, które choć raz miało się pojawić 
w treści tworzonej bajki. W trakcie 1,5 godziny (10.00-11.30) pracy powstały trzy bajki, dodatkowo 
w tym roku przyłączyli się do naszej akcji uczniowie II Liceum Ogólnokształcacego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie, którzy w rekordowo krótkim 
czasie (45 min) stworzyli jedną bajkę. Zanim jednak przystąpiono do pracy uczestnicy zapoznali się 
z prezentacją multimedialną dotyczącą baśni, a następnie krótko poznali zasady pracy w narzęziu 
etherpad (poniżej widok z pracy nad jedną z bajek podczas pracy) podzielili się na grupy i dali się 
porwać wenie. Oto efekt pracy młodych twórców! W tej edycji pojawiły się również ilustracje, stwo-
rzonerzone specjalne do naszych bajek przez młodych utalentowanych rysowników z Działdowa. 
Ilustracje stworzyli: Kamila Kielmann, Katarzyna Nikiel, Angelika Kamińska, Adam Sienkiewicz.

3



Autorami bajek byli uczniowie:

Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły:
Anna Stryjek, Janina Przybyło, Oliwia Cendrowska;

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Działdowie:
Julia Chaberska, Zofia Madej, Marysia Mrowińska;

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Działdowie im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie:
KKacper Szostek;

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Działdowie:
Hanna Błażyńska, Paulina Olszewska, Aniela Puczyńska;

II Liceum Ogólnokształcacego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła 
II w Działdowie:
KKarolina Kamińska, Dominika Kamińska, Aleksandra Mederska, Milena Tułodziecka, Oliwia Ka-
linowska, Aleksandra Szulwic, Kinga Grabowska, Tomasz Józefowski, Patrycja Kowalewska, Weroni-
ka Kalinowska;

Bardzo dziękujemy autorom i partnerom za udział w naszym wydarzeniu i mamy nadzieję, 
że dobrze się bawiliście. Szczególne podziękowania składamy Pani Elżbiecie Zakrzewskiej i Pani 
Ewie Elbrudzie za dokonanie korekty edytorskiej. Życzymy wszystkim miłej lektury!
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JESIENNE ZAWODY SPORTOWE

Dawno, dawno temu w Działdowie  w  pewnej szkole miały odbyć się jesienne zawody sportowe.

ZZ tej szkoły wybrano pięć dziewczynek i pięciu chłopców. Codziennie odbywały się treningi i przy-
gotowania do zawodów. We współzawodnictwie miały też wziąć udział reprezentacje ze wszystkich 
szkół z Polski. Jednak dwie szkoły nie mogły przybyć. W związku z tym  zawody nie mogły się odbyć 
i zostały odłożone na inny termin. Uczniowie z działdowskiej szkoły poszli do domów, a przyjezdni 
goście zatrzymali się w hotelu.

Następnego dnia do szkoły przyszła wiadomość, że te dwie szkoły przyjadą z opóźnieniem, więc 
zawody będą mogły się odbyć.

I tak się stało następnego dnia. Zwyciężyła szkoła z Białegostoku, a jej uczniowie dostali puchar 
i dyplomy. Drugie miejsce zajęła szkoła z Działdowa, której reprezentacja  również dostała medale 
i dyplomy.

Wszystkie drużyny odjechały zadowolone, a działdowscy uczniowie cieszyli się drugim miejscem.

Hanna Błażyńska, Paulina Olszewska i Aniela Puczyńska
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O KRÓLU ŚLEDZIU I JEGO CÓRKACH

Dawno, dawno temu w Działdowie, a właściwie w rzece, która przepływa przez to miasto - Wkrze, 
żyły niesamowite stworzenia, jak nimfy czy ryby mówiące ludzkim głosem.

IchIch władcą był Król Śledź III, który wyglądał niczym wielki rekin. Miał 3 córki nimfy: pierwsza miała 
na imię Bella, druga Nella, a trzecia Stella. Pewnego razu dziewczęta wybrały się na Rafę Koralową 
nazbierać muszli na dekoracje do przyjęcia z okazji urodzin najmłodszej z córek. Gdy wracały z 
Rafy, zła czarownica Sardynka napadła je i zabrała do jaskini Szczypca - ośmiornicy z jedną macką. 
Tymczasem Król Śledź III bardzo martwił się o córki. Postanowił ich poszukać 
zz pomocą swoich poddanych.  Za namową konika morskiego wszedł do jaskini Szczypca. Pokonał 
swoją mocą oczu laserowych czarownicę Sardynkę. Wszystkie córki zostały uwolnione. I wszyscy 
żyli długo i szczęśliwie i mokro.

KONIEC!!! 

Anna Stryjek, Janina Przybyło oraz Oliwia Cendrowska
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W DZIAŁDOWSKIEJ WIEŻY CIŚNIEŃ

Dawno, dawno temu w Działdowie żyła sobie rodzina – mama, tata i ich córka Lena. Mieszkali 
w dużym domu przy ulicy Wolności. Lena miała troje przyjaciół. Wszyscy mieli po jedenaście lat. 
Lena najbardziej lubiła Paulinę, która była jej najlepszą przyjaciółką. Pozostali przyjaciele Leny to 
chłopcy. Jeden nazywał się Tomek, a drugi Paweł. Przyjaciele lubili przeżywać przygody i odwiedzać 
tajemnicze miejsca. Pewnego razu wybrali się do Wieży Ciśnień, która ich od zawsze bardzo cieka-
wiła.wiła. Gdy stanęli przed drzwiami, zauważyli, że na ścianie są wyryte dziwne znaki. Z lekkim 
dreszczykiem emocji postanowili wejść do środka. Drzwi zaskrzypiały, a ich oczom ukazał się 
dziwny widok. Na oknach wisiały prześcieradła, a na parapecie leżał spleśniały chleb. Kiedy 
odważyli się pójść dalej, dostrzegli drewnianą szafę, której żadne z nich nie odważyło się otworzyć. 
Postanowili wejść na górę krętymi schodami i wtedy na suficie ujrzeli dużego nietoperza. Lena 
zaczęła krzyczeć, a z oddali usłyszeli nieznajomy głos. Gdy weszli troszkę wyżej, ujrzeli lustro, przed 
którym stał człowiek, jednak jego odbicia nie było widać. Grupa przyjaciół zamarła ze strachu. Nie 
wiedzieli,wiedzieli, czy wycofać się powoli, czy natychmiast uciekać. Po chwili ten dziwny człowiek odezwał 
się do nich. Okazało się, że był to miły wampir, który lubił pomagać ludziom. Znaki na ścianie to 
były po prostu rysunki wampira. W szafie trzymał zapasy jedzenia i swoje ubrania, a prześcieradła 
służyły jako zasłony, bo wampir nie lubił światła. Grupka dzieci zaprzyjaźniła się z wampirem. 
Przyrzekli mu, że kiedyś tu wrócą i nie wyjawią tajemnicy o jego istnieniu.

Julia Chaberska, Zofia Madej, Marysia Mrowińska
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ZACZAROWANA ŁODŹ

Dawno, dawno temu w Działdowie stała sobie zaczarowana łódź i nikt jej od dawna nie używał, bo 
mówiono, że ta łódź przynosi pecha.
Pewnego słonecznego dnia, zaczarowana łódź zauważyła zbliżającą się do niej postać. Nie wied-
ziała kto to.
– Kto ośmielił się podejść do mnie, od lat nie używanej, zaczarowanej łodzi? Odejdź stąd, nieznajo-
my człowieku? Odejdź stąd, póki życie ci miłe! 
Nieznajomy uciekł... 
Łódź westchnęła. Nikt jej od dawna nie odwiedzał, bo każdy jej się bał. Szkoda jej było, że nie ma 
śmiałka, który chciałby z nią się zaprzyjaźnić. Może nie zawsze przynosi pecha? Niekontrolowany 
pech może nie panuje nad dobrymi ludźmi?
Następnego dnia nieznajomy powrócił. Łódź z jednej strony była zadowolona, ale z drugiej bała się, 
że pech opęta tego dobrego człowieka. 
Łódź westchnęła i zwróciła się do nieznajomego. 
– Kim jesteś? Dlaczego po raz drugi ośmieliłeś się przyjść tutaj? Nie wiesz, że przynoszę wielkiego 
pecha?
– Wiem, jednak chcę cię wyprowadzić na świat. Może nie zawsze przynosisz pecha? 
Łódź zrobiła minę, jakby miała ochotę wybuchnąć śmiechem.
– Nie – Nie kontroluję go. Nigdy nie wiesz, kiedy, gdzie i o której godzinie zawładnie tobą. 
– Nie możesz żyć tutaj przez wieki samotnie. Nie możesz sprawiać, że ludzie boją się twojej mocy. 
–  Co zamierzasz ze mną zrobić? 
Człowiek uśmiechnął się tajemniczo. Zdezorientowana łódź patrzyła na niego i westchnęła. 
– Zaciągnij mnie do wody, wsiądź i popłyń. Chcę poczuć znowu smak życia. 
Ludzie z  miasta usłyszeli tę rozmowę. 
 – Kto znowu ośmielił się podejść do tej starej, przynoszącej pecha łodzi? 
Zebrali się woZebrali się wokół łodzi i ujrzeli, jak nieznajomy człowiek wsiada do niej i odpływa. 
A co się z nim stało...Nikt tego nie wie.
Łodzi już nie było, a obcy zniknął wraz z nią. Czasem dobre chęci wychodzą na marne. 

Kacper Szostek
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NIEZWYKŁA PODRÓŻ

Dawno, dawno temu w magicznym miasteczku o wdzięcznej nazwie Działdowo, mieszkał chłopiec 
o imieniu Adrian. Jego marzeniem był wylot do królestwa słodyczy na planecie Lulu. Owe włości 
zamieszkiwała para chodzących królewskich ciastek i ich poddani w postaci waty cukrowej. Adrian 
znał ich z opowieści mamy, więc to musiała być prawda. 

GdyGdy poszedł do szkoły, spotkał pingwina Buliego i jego właściciela Maria. Obmyślił z nimi plan 
wylotu w kosmos. Buli był fanem „Czterech pancernych i psa”. Postanowili zbudować rakietę z kar-
melu i wylecieć wieczorem. Udali się do pobliskiego sklepu ze słodyczami. Wydali całe kieszonkowe 
na karmelowe cegły do budowy niezniszczalnego kadłuba.  Po długich przemyśleniach wzięli się 
do pracy, bo obawiali się, że nie zdążą na kolację. Musieli się pospieszyć, ponieważ zostało im 
bardzo mało czasu. Po krótkiej drzemce przystąpili do realizacji wytyczonych zadań. Byli bardzo 
zmotywowani i mieli dużo pomysłów. Mimo braku doświadczenia,  wiedzieli, że chcą polecieć 
ku nowej przygodzie. Budowa rakiety zajęła im niecałą godzinkę. Świetnie się przy tym bawili, 
zabawa była przednia. Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Dumni z siebie przyjaciele ruszyli 
w kosmos. Użyli gazowanych napoi jako paliwa. Po drodze natknęli się na wiele komplikacji. 
Karmel na skutek wysokiej temperatury zaczął się rozpuszczać.  Rozbili się w stawie niedaleko 
miasta. Byli brudni, kleili się, ale dodawali sobie odwagi, wiedzieli, że dalej muszą iść, choćby na 
piechotę. 

Masa pingwina Buliego nie pozwalała mu na pokonywanie dłuższych dystansów, bolały go nogi. 
ZaZa znaczną ilość zakupionych słodyczy i naklejek z gangiem świeżaków Adriana, dokonali wymia-
ny na Borówkę Basię. Zadowoleni z transakcji, wracali do miasta. Wtem znaleźli upragnione 
królestwo. Po chwili zorientowali  się jednak, że Borówka Basia żyje.  Wraz z nią poznawali królews-
kie ciastka i ich poddanych, zaprzyjaźnili się z nimi. Buli też ich polubił. 

Po męczącej przygodzie w kosmosie wrócili do domu. Natychmiast musieli opowiedzieć o wszyst-
kim mamie, by przestała wątpić czy planeta Lulu istnieje. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie! 
Działdowo przez wiele jeszcze miesięcy fetowało eksplorację kosmosu przez swoich mieszkańców.

THE END!!!:)

Karolina Kamińska, Dominika Kamińska, Aleksandra Mederska, Milena Tułodziecka, Oliwia Kalinowska, 
Aleksandra Szulwic, Kinga Grabowska,Tomasz Józefowski, Patrycja Kowalewska, Weronika Kalinowska.
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