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Jan Fabisz, „Na skraju lasu” 

 

Na skraju lasu pięknie zielonego 

spotkać można dęba samotnego. 

Szukał znajomych, szukał przyjaciół 

i na tym szukaniu pół życia stracił. 

 

Spogląda w dal, każdego wciąż pyta, 

tymczasem tuż obok znalazł borowika. 

 

„Zostaniesz ze mną, tyś taki mały, 

dozgonnie wdzięczny będę ci cały! 

Od wiatru ochronię, cienia użyczę, 

za całą dobroć nic nie policzę”. 

 

Borowik pomyślał, kapelusz uchylił, 

cały pokraśniał i dęba utulił. 

I tak mijały dni, noce, tygodnie, 

dwaj przyjaciele żyli bardzo zgodnie. 

 

A morał z tej historii płynie nade wszystko: 

szukasz daleko, znajdujesz blisko! 
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Jan Fabisz, „Bez zawiści” 

 

Narcyz z żonkilem o miejsce się kłócili 

i bardzo niemiłe psikusy czynili. 

Jeden drugiemu światło zasłaniał, 

a drugi pierwszemu listeczki łamał. 

 

Tak łobuzerskie kwiatki się droczyły, 

że groźnego psa o świtaniu zbudziły. 

Zwierz na nie skoczył, prawie je wyniszczył, 

morał z tej historii – żyjcie bez zawiści. 

 

 

  



Tom poetycki „Pisać bajki każdy może” 

 autorstwa uczniów klasy 5b Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej 

 

str. 3 

 

Daria Gryzowska, „Lilia i kaczeniec” 

 

Lilia młoda tak radośnie skakała, 

że nieszczęśliwie nóżkę złamała. 

Sama w tym smutku siedziała, 

bo pomocy żadnej nie miała. 

Wolniutko poszła do domu 

i nie mówiła o tym nikomu. 

Długo jej w lesie nie widywano, 

więc prawie o niej zapomniano. 

Kiedy wiosny przyszła pora, 

Lilijka usiadła koło jawora. 

Ślicznie śpiewała o swej samotności, 

nie spodziewając się żadnych gości. 

Żółty kaczeniec spoglądał wzruszony 

i rzekł do lilii trochę zdziwiony: 

„Na smutek znalazłem lekarstwo, 

więc nie poddawaj się moje biedactwo! 

Zdradzę ci teraz mój sekret, 

trzeba urządzić leśny kabaret. 

Uśmiechy trzeba rozdawać wokoło, 

gdyż wszystkim razem będzie wesoło. 

Pamiętaj – kabaret pomaga na smutki” – 

mówi to ciągle kaczeniec malutki. 
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Julia Gryzowska, „Róża i tulipan” 

 

Róża długo i rzewnie płakała, 

bo przyjaciół zdobyć nie umiała. 

Poszła raz nad rwącą rzeczkę 

i wyciągnęła dużą chusteczkę. 

Wśród kęp traw sama siedziała, 

nad swym życiem rozmyślała. 

„Co będzie dalej? Kto mnie pokocha?” – 

żałośnie nad wodą szlocha i szlocha! 

Przechodził opodal czerwony tulipan, 

szykował wyprawę po duży marcepan. 

Widząc tak smutną ładną różyczkę, 

zaprosił ją na wielką wycieczkę. 

Róża z radości wręcz oniemiała, 

bo żadnych strojów na wojaż nie miała. 

We dwoje więc do sklepu się wybrali, 

na kupnie sukien godziny spędzali. 

Wycieczka była bardzo udana, 

przyczyniwszy się do ich zakochania. 

Warto mieć dobrego przyjaciela, 

który w każdej chwili będzie cię wspierać. 
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Gracjana Kenar, „Fiołek” 

 

Wyrósł fiołek na polnej drodze 

i miał myśli w wielkiej trwodze. 

Ujrzał idącą ku niemu grupę ludzi 

i pomyślał, że już się nie obudzi. 

Urzeczeni jego pięknym zapachem 

usiedli dookoła niego z rozmachem. 

Lecz gdy już się nim zachwycili, 

szybko się z tego miejsca oddalili. 

Nadjechał wkrótce wóz drabiniasty 

i przejechał po podłożu trawiastym. 

A fiołek dłużej się nie musi lękać, 

serce ze strachu mu już nie pęka. 

W pamięci ludzi na zawsze pozostanie 

do fiołkowego zapachu upodobanie. 
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Anna Kozak, „Łąka i rozłąka” 

Nad rzeką rosły osty, lilie i bławatki, 

a na łąkach żyły inne modre kwiatki. 

Wszystko to skąpane w letnim słońcu, 

malina żyła cicho w samym pola końcu. 

Szczaw z ostem bez końca rozmawiali, 

rośli w górę, piękni, smukli cali. 

W cieniu lasu miała dom malina, 

w rowie żyła też traw rodzina. 

Tato niski, córki małe, mama krępa, 

tak tam żyła trawy kępa. 

Córka młoda szkołę kończy, 

i do łąki chce dołączyć. 

Poszła mała, w słońcu stała, 

i z bławatkiem rozmawiała. 

I tak stała bez kropelki rosy, 

żółkną jej zielone włosy. 

Uschła prawie nasza mała, 

susza straszna ją spotkała. 

Wraca do ciemnego rowu, 

a tam traw rodzina płacze znowu. 

Nasza kochanieńka mała, 

rychło wodę otrzymała. 

Trawka już zielony płaszczyk nosi, 

a na łące rolnik kosi. 

Morał znany nie byle komu: 

wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu. 
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Krystian Niemczyk, „Stokrotka, róża i bratek” 

 

Stała w ogrodzie róża czerwona 

wielkiej urody, kolcami chroniona. 

Obok również rosła stokrotka 

u jej podnóży, mała istotka. 

Stokrotka prawie ze smutku zżółciała, 

przez różę tyle się nacierpiała. 

Chciała być taka piękna jak ona – 

- dumna, czerwona i naprężona. 

„Dlaczego jesteś taka wspaniała? 

A twa uroda nie zmizerniała? 

Jak ty to robisz, że każdy zawsze 

jedynie tylko ciebie głaszcze”? 

„Dbam o swe listki, kolce, łodygę, 

płatki również czasem przystrzygę. 

Promienie słoneczne zawsze też łapię, 

wodą się również często pochlapię”. 

Stokrotka stale jej zazdrościła, 

wiecznie płakała, czasem smęciła, 

że piękną różą by być chciała, 

więcej pewności by wówczas miała. 

Pewnego dnia konkurs piękności 

rozwiał wszelkie jej wątpliwości. 

Zorganizował go pewien bratek, 

który miał wiele brzydkich mężatek. 

Chciał jednak znaleźć tę najpiękniejszą, 
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ale z pewnością nie najnudniejszą. 

Róża wiedziała, że wygrać musi, 

a bratka z nią do małżeństwa skusi. 

Stokrotka bratka również kochała, 

pewności siebie jednak nie miała. 

Niemniej gdy bratek zobaczył stokrotkę, 

od razu nabrał na nią ochotkę. 

Myślał: „Czyż to żona idealna? 

Cudna, zgrabna i lojalna?” 

Ucieszyła się niezmiernie, 

gdy bratek patrzył na nią wiernie. 

Państwo młodzi się pobrali, 

chyba nieźle się dobrali! 

A róża tak się zezłościła, 

że wszystkie swe listki opuściła. 

Morał tej bajki jest bardzo krótki, 

ważny dla małej stokrotki. 

Zazdrość nie powinna istnieć, 

bo wręcz można od niej zsinieć! 

Pamiętaj – nigdy się nie zmieniaj, 

a swoje życie zawsze doceniaj. 
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Wiktoria Kuczwar, „Mała różyczka” 

 

Była sobie różyczka mała, 

która mamy nie słuchała. 

Mama róża prosi: „Moje dziecię, 

tyle złego jest na świecie, 

ludzi pełno, zwierząt tyle, 

bądź ostrożna choć na chwilę! 

Siedź koło mnie w ogródku, 

nie dyskutuj, mój krasnoludku”. 

Ale róża nie słuchała 

i oglądać świat zechciała. 

Po kryjomu po cichutku, 

wyszła z domu pomalutku. 

Przygód wiele chciała przeżyć 

i przyjaciół zdobyć też! 

Lecz gdy gniazdko opuściła, 

dopadł ją groźny czarny bez. 

Wystraszona, przerażona 

biegła szybko jak szalona. 

Bo gdy wielki świat poznała, 

mamie róży rację przyznała. 

Morał bajki jest krótki i znany: 

zawsze słuchaj swojej mamy. 
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Szymon Niemczyk, „Roślinność – świata brat” 

 

Jesteś trawa, a ja mech, 

jest nas dwoje, a nie trzech! 

Choć rośniemy bardzo nisko, 

to przyjaciół mamy blisko. 

Przyjaźń nasza z roślinami 

taka jak ze zwierzętami. 

Wszyscy nas wciąż potrzebują, 

chociaż nie zawsze szanują. 

Bez nas biedny byłby świat, 

bo roślinność – świata brat! 

Tak więc szanuj nas, roślinność, 

a utrzymasz świata płynność. 

Z nami zdrowsze jest powietrze, 

ludzie płuca mają lepsze. 

I zwierzęta korzyść mają, 

bo żołądki napełniają. 

Zastanów się więc czasami, 

nim zepsujesz nas butami. 

Zieleń wciąż pokrywa świat, 

więc z nią żyjmy za pan brat! 
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Miłosz Penar, „Stokrotka Hania” 

Była raz stokrotka mała, 

która skakać nie umiała. 

Wszyscy wokół się z niej śmiali, 

wyszydzali, obmawiali. 

Skromna, biedna, nieszczęśliwa, 

już nie była taka żywa. 

Poszła więc do tulipana, 

on jak zwykle się przechwala. 

Chciał popisać się zwinnością, 

i zachować też z godnością. 

Gdy podskoczył, złamał nóżkę, 

zadzwoniono po pietruszkę. 

Ona mądra i uczciwa, 

inny kwiat przyprowadziła. 

Bratek – kwiatek kolorowy, 

do podskoków był gotowy. 

Skoczył w górę, główką ruszył, 

już mu płatek się ukruszył. 

Stokroteczka już zwątpiła, 

lecz na fiołka natrafiła. 

Myśli sobie, taki mały, 

pewnie nie jest tak wspaniały. 

Chodź tu szybko, chodź tu, Hania, 

wnet nauczę cię skakania! 

Stokroteczka już szczęśliwa, 

skacze z fiołkiem ledwie żywa. 
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Morał w bajce taki prosty, 

duże kwiatki wstyd przyniosły. 

Fiołek mały, nietypowy, 

to przyjaciel jest wzorowy. 

 

Nikola Różowicz, „Ogród warzywny” 

 

Rosły przy domu w ogródeczku 

warzywa w wiosennym słoneczku. 

Były piękne i wspaniałe, 

rozmawiały z sobą stale. 

Rzekła sałata do ogórka: 

„Ale pan stroszysz dzisiaj piórka!”. 

Na to ogórek odpowiada: 

„Tyś za to mała i przemądrzała”. 

Zezłościła się kapusta, 

bo pomidor rzekł, że pusta. 

Nagle cebula się ozwała: 

„Jestem piękna, chociaż mała”. 

Nie wytrzymał tego groszek: 

„Zaraz tu z wami zrobię porządek”. 

I fasole wraz głos zabrały: 

„Każdy z nas jest wspaniały”. 

Morał z tego płynie taki: 

Nie każdy jest jednaki. 

Szanujmy swe poglądy 

i unikajmy osądów. 
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Gracjan Tworek, „Szanujmy przyrodę, bo może wyginąć” 

 

Róża z tulipanem głośno rozmawiają, 

bo piękno przyrody wokół podziwiają. 

Oglądają kwiaty, zwierzęta i ptaki, 

wypatrują węży, owadów, robaki. 

 

Róża: 

Słoneczko wesołe zza chmurek wychodzi, 

dzięki temu nowy, piękny dzień się rodzi. 

Ptaki radośnie melodie śpiewają, 

wiosenne chrabąszcze po trawie biegają. 

 

Tulipan: 

Widzisz? Koło stawu bociek sobie brodzi, 

obok drzewa lisek na paluszkach chodzi. 

Pszczoły pracowicie nektar z nas zbierają, 

i do ula zwinnie go wciąż zabierają. 

 

Róża: 

Z niego pyszny miodek dla ludzi powstaje, 

co dużo witamin chorym dzieciom daje. 

Nasze mrówki dzisiaj znowu nie próżnują, 

bo z patyczków domek swój nowy budują. 
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Tulipan: 

Różo, tak tu pięknie, zielono, spokojnie, 

podejdź proszę bliżej i usiądź koło mnie. 

Podziwiajmy razem piękno tej natury, 

bo jutrzejszy ranek będzie już ponury. 

 

Róża: 

Aż żal patrzeć w niebo, jak smog się unosi, 

przecież tyle się dzisiaj o czyste powietrze prosi. 

Ludzie niszczą przyrodę, trawy wypalają, 

przez co na ciężkie choroby później zapadają. 

 

Róża i Tulipan: 

Szanujmy podwórka, łąki, pola, lasy, 

aby świat mógł przetrwać te niedobre czasy. 

Bo jeśli dziś wszyscy o przyrodę zadbamy, 

to czysty i piękny świat znów otrzymamy. 
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Samuel Szczęsny, „Marchew i rzodkiewka” 

 

W ogródeczku małej Ewki, 

krzyczy marchew do rzodkiewki: 

 

„Jestem piękna, bardzo zgrabna, 

tyś zaś gruba i szkaradna. 

Włosy długie mam, zadbane, 

a ty krótkie rozczochrane. 

Sukien, butów mam tysiące, 

ty ubierasz się w „Biedronce”. 

We mnie wszyscy się kochają, 

ciebie zawsze omijają.” 

 

Zezłościła się rzodkiewka, 

bo to stara była śpiewka: 

 

„Hola, hola, marchwio miła, 

chyba żeś się zapędziła! 

Nie męcz więcej pomidora, 

on wyboru już dokonał. 

Twoje piękno wkrótce minie, 

moja mądrość nie przeminie. 

Nie uroda ma znaczenie, 

mądrość, rozum dzisiaj w cenie”. 


