
I miejsce, kategoria IV-VI 
Adela Pytel „RUDY, GDZIE JESTEŚ?” 

 
- Mgło, zobacz! Tam jest mój dom! 
- Gdzie? – zapytała zdziwiona kotka. 
- Mieszkam w górach, poza terenem Bezsierściowców. 
- Masz na myśli Wielkonożnych? 
- Kogo? – spytał kot. 
- Tych, co chodzą na wielkich, długich łapach. I to na dwóch! 
- A, tak. Bezsierściowiec złapał mnie, gdy wypadłem z jaskini. Złapali mnie, a potem 
włożyli tu. – odparł niechętnie. Mgła zamiauczała: 
- Ja wyszłam z mojego ogródka, by zobaczyć Pysię, kotkę z sąsiedztwa. Spodziewa się 
kociaków, więc chciałam zobaczyć, co u niej. Byłam w połowie drogi, gdy złapali mnie 
Wysokonożni w dziwnych strojach. Potem wsadzili mnie do klatki i przywieźli tutaj. 
- No, w każdym razie, przyjemnej podróży do domu życzę. Ja idę w góry. 
- Nie, zaczekaj! Proszę! – krzyknęła Mgła. – Chcę iść z tobą! 
Rudy gwałtownie zahamował, przez co spadł. Krzyknął: 
- Co!? Ty jesteś domowniczką! Mieszkasz z Bezsierściowcami, jesz sowie wypluwki i nie 
łapiesz sama zwierzyny! Nie umiesz walczyć, nie wiesz, jak to jest żyć! 
- I dlatego chcę się dowiedzieć. Chcę umieć żyć w… dziczy. Zawsze myślałam o tym, żeby 
uciec, ale się bałam. Ale dlatego, że ty tu jesteś, mogę się wreszcie nauczyć! – odparowała 
chłodno, ale również prosząco kotka. – Naucz mnie! Proszę. – dodała po krótkim namyśle. 
- Dobrze, możesz ze mną podróżować pod dwoma warunkami: będziesz sama znajdować 
sobie pożywienie oraz nie będziesz mi zadawała głupich pytań. Nie mam zamiaru troszczyć 
się o nieswoje futro. Ruszamy! 
- Drakońskie prawa – zamruczała pod nosem Mgła, ale nic nie powiedziała. 
  



II miejsce, kategoria IV-VI 
Hanna Bętkowska „RUDY” 

 
Hej! Nazywam się Lisi. Już na wstępie chciałabym powiedzieć, że należę do super-hiper tajnego klubu 
STKD co znaczy Super Tajny Klub Detektywów. Niezłe, no nie? Założyli go siódmaki. Chwileczkę. 

Wy nie wiecie, o co chodzi! Już tłumaczę. Jest rok 2035. No i do szkoły chodzą tylko dzieciaki, które 

chcą i same decydują na ile. Można też wybrać, czego chcesz się uczyć, ale nie we wszystkich szkołach. 
Ja chodzę do piątej, więc na nas mówi się piątaki. Na tych z siódmej, siódmaki. Do szkoły przyjeżdża 

się na jet-pack’ach (czyt. dżetpakach), czyli na takich deskach, które latają. Na przerwach jeździ po 

korytarzu Chabi (czyt. Czabi), taki robocik rozdający jedzenie: popcorn, pizzę, lody albo marchewki, 

pomidory czy jabłka. Co tylko chcesz. Drugi robocik nazywa się Charlie (czyt. Czarli) i rozdaje picie: 

napoje gazowane, koktajle, i takie zielone coś, co zwie się Limo. Jest to bardzo popularny napój w 
naszym kraju. [tutaj był jeszcze niewielki fragment o funkcjonowaniu szkoły, ale nie chcemy zdradzać 

wszystkiego!…] Ale wracając. Klub to super rzecz, ponieważ takich rzeczy w 2035 r. raczej się nie robi. 

A zagadka, jaką właśnie rozwiązujemy, jest super-hiper odlotowa. Ponieważ jest to misja TK, czyli 
Tajemnica Kota. 
  



III miejsce, kategoria IV-VI 
Emilia Węgrzynowska „Tajemnicza ISTOTA” 

 
Wszyscy usłyszeli głośny huk w okno. Już wiedzieli kto idzie... był to Rudy. Zawsze, gdy chciał wejść, 

pukał trzy razy w szybę. Nie mógł otworzyć drzwi, ponieważ nie dosięgał klamki. Czasem czuł się 

niekomfortowo i robiło mu się wstyd, gdy ktoś otwierał mu drzwi. Ale czasem ogarniała go duma, 

ponieważ wszyscy mu służyli. Rudy był kotem.... Miał zielone oczy i zielony szalik, którego nigdy nie 
zdejmował. Twierdził, że pasuje mu on do koloru oczu. Nikt nie nalegał, żeby go ściągnął, bo nikomu 

to nie przeszkadzało. Rudy miał tajemniczą minę. Gospodarz zwany ,,Cwany,, otworzył mu drzwi. Kot 
wszedł pozostawiając za sobą duże ślady błota. Nie nosił butów jak inni. Mówił, że przeszkadzają mu 

tylko w chodzeniu... 
  



II miejsce, kategoria VII-VIII 
Stanisław Kornacki 

 
Wnusiu, opowiem ci pewną historię, ale musisz obiecać, że nie piśniesz słówka nikomu. Absolutnie 

nikomu. 
- Obiecuję. 
- Otóż widzisz, zwierzę, które widziałeś dziś rano to najpewniej kot. Ale nie byle jaki kot. Kot ten 
pojawił się tutaj dawno, w czasach, gdy budowano zamek, który stoi nieopodal w Przegorzałach. Wiesz, 
który prawda? 
- Oczywiście, że wiem, często o nim opowiadasz. Ale dziadku, ten zamek wybudowali przecież 

hitlerowcy prawie osiemdziesiąt lat temu! 
- No właśnie. Przecież mówię, że to nie byle jaki kot. Zawsze pojawiał się tutaj w wiosce, gdy działo 

się coś złego. Któregoś razu na dom, po którym do dziś zostały resztki ruin, napadli hitlerowcy. 
Wyrzucili stamtąd całą rodzinę, a dom obrabowali i spalili. Kiedy mieszkańcy wyszli, aby zobaczyć, co 

się stało, po hitlerowcach i rodzinie nie było śladu. Na drodze przed domem siedział tylko rudy 

zielonooki kot patrząc na płomienie trawiące budynek. Kiedy następnego ranka nad rzeką topiło się 

dziecko, to sąsiedzi, którzy przybiegli z pomocą, nad brzegiem zastali tylko rudego kota. Dzieci od razu 
rzuciły się, aby go złapać i przyjrzeć się mu z bliska, ale on podrapał je i uciekł w gęsty las. 
Kolejny raz zobaczyłem go wiele lat później, tego dnia, kiedy moja firma upadła i zaczęliśmy mieć 

problemy finansowe. Kot przynosi pecha. Mówię ci wnusiu, wystrzegaj się go. Wiem, że to ten sam 

kocur, bo tych zielonych ślepi, nie da się zapomnieć. 
  



III miejsce, kategoria VII-VIII 
Jan Pauluk „Historia Rudego – kota z zamku w Przegorzałach” 

 
Kot wyczuwał od niej jakieś nieznane mu uczucie, którego nigdy nie doświadczył od żadnego 

człowieka. Nie mógł się na niczym skupić, przestał nawet odczuwać głód. Chciał okazać jej swoje 

poirytowanie, ale nie potrafił. Bardzo się wysilał i nic. Żadnej złości. Dziewczynka miała jakąś dziwną 

moc, na którą on – słynny Rudy - nie był odporny. Dziewczynka podeszła do kota i zapytała: 
- A co Cię tu do nas sprowadza kotku? Może chcesz napić się mleka? 
- Niczego nie potrzebuję. Sama wypij swoje mleczko? – starał się bardzo złośliwie odpowiedzieć 
na jej pytanie. 
Ku jego zdumieniu nowa znajoma tylko się uśmiechnęła, pogłaskała i odpowiedziała: 
- Oj! Widzę, że kotek dziś nie w humorze. Wszystko przez tą okropną pogodę. 
Rudy myślał, że się przesłyszał. Ona znała i rozumiała go. 
Po chwili dziewczynka opowiedziała mu o zamku, nad którym sprawuje z rodzicami opiekę. Traktuje 
to miejsce jako schronienie dla bezdomnych i porzuconych zwierząt z Krakowa i okolic. 
Następnie zapytała Rudego: 
- Dlaczego jesteś taki niemiły dla innych? 
- Ponieważ takie dzieciuchy jak ty, zawsze mnie denerwują. Traktujecie nas jak zabawki - odpowiedział 

kot, jedząc smakołyk, który dostał od nowej znajomej. Po chwili kot pobiegł do innego pokoju, gdzie 

była kotka z małymi kociętami. Były też inne zwierzęta z pobliskiego parku: ptaki, wiewiórki, płazy, 

gady, itp. 
- Witaj przybyszu! - powiedziała kotka. Czyżbyś był tym słynnym Rudym? 
- Tak – wymamrotał 
 
  



III miejsce, kategoria VII-VIII 
Arkadiusz Cichoń 

 
Udała się do zamku wraz z kotem, którego wszyscy nazywali Rudy. Był to niezwykły kot, bardzo mądry 

i przebiegły. Gienia rozumiała się z nim bez słów, przypisując mu ludzkie cechy. Nikt jednak nie 

wiedział, gdzie mieszka, do kogo należy. Pojawiał się w Przegorzałach i znikał. Bardzo często wracał 

jednak do Gieni. Gdy dotarli do zamku kot bardzo spodobał się właścicielowi. Kobieta otrzymała pracę. 

Od tej pory Wierni codziennie dostawali wiadomości prosto z zamku. Najważniejsze informacje 

dostawali jednak od Rudego, który po cichu, bezszelestnie przechadzał się po zamku i przysłuchiwał się 

rozmowom Niemców. Gdy przychodził do Klubu pukał zawsze w okienko. Zdarzało się, że Rudy nie 

pokazywał się u Wiernych przez kilka tygodni. Oznaczało to, że nic niepokojącego nie działo się w 

zamku.  
 
 


