
 

 

I miejsce – Magdalena Bojda, klasa V 

 

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce…  W krainie o nazwie Error 

rządził stanowczy i bezwzględny władca, którym był komputer Dell. Nie było to 

jednak zwykłe, takie sobie królestwo. Zamiast ludzi mieszkały w nim 

pendrive’y, myszki komputerowe, smarfony, tablety, laptopy, odtwarzacze MP4 

i MP3, słuchawki , smartwatche i klawiatury. Każdy z poddanych strzegł jakiejś 

bardzo ważnej informacji dotyczącej Erroru. Ten, kto odważył się wydać 

komukolwiek swój sekret, kończył na szubienicy. Najważniejszej tajemnicy 

strzegł nadworny mag, smartphon Samsung A5. Głównym wrogiem Erroranów 

byli Hakeranie. Były to istoty o zakapturzonych twarzach, którzy zamiast rąk 

posiadali łącza USB. Ich oczy to dwa wielkie, prześwitujące każde urządzenie 

na wylot ekrany, dlatego potrafili oni odkryć wiele sekretów i wykorzystać je do 

czynienia złych rzeczy. 

W mieście na ulicy Memory RAM mieszkał mały tablet Huawei. Był on 

młody, więc jego cyber pamięć nie była zapełniona wieloma ważnymi 

informacjami, ale i on posiadał pewną jedną baaaardzo ważną tajemnicę (której 

ujawnić nie mogę, gdyż Huawei zginąłby marnie). 

Pewnego dnia przechadzając się po ulicy Facebooka, napotkał swoich 

kolegów, laptopy HP i Lenovo. Maszyny wesoło gawędziły i widać było, iż 

dyskusja była bardzo wciągająca. 

 – O czym rozmawiacie??- zapytał Huawei. 

- Niedawno zainstalowałem sobie nową apkę ,,Chateen”- odpowiedział HP. 

- Tak, ja też, a poza tym ta apka ma też własną stronę internetową - dodał 

Lenovo, 



- Podajesz nazwę, numer SIM, miejsce zamieszkania, pozwalasz na dostęp do 

cyber pamięci i już. Proste - wyjaśnił HP. 

-A ty? Zarejestrujesz się?- zapytał Lenowo. 

-No nie wiem. Chyba trochę za dużo wymagań do spełnienia, przecież w cyber  

pamięci posiadam wszystkie pliki– odpowiedział Huawei. 

- Cykor z ciebie! – zadrwił HP, boisz się, że Hakeran cię dopadnie, co, tchórzu?! 

Szkoda się z tobą zadawać, czubku – dodał. 

- Tak, racja! My nie zadajemy się z takimi strachliwymi jak ty. Cześć!                

- zakończył Lenovo i oba laptopy poszły sobie. 

- Ja wcale nie jestem strachliwy!!!- krzyczał za nimi Huawei, ale złośliwe 

maszyny już go nie słyszały. 

Przez całą noc młody tablet podłączony do ładowania myślał o rozmowie 

ze swoimi znajomymi. 

    

- Ja nie panikowałem! Jak chcą, to zobaczą, już jutro zarejestruję się na tym ich 

czacie! Przecież to tylko kilka danych. 

Jak postanowił, tak też  zrobił. Z samego rana wszedł na stronę i zgodził się na 

wszystkie warunki związane z posiadaniem konta, między innymi na dostęp do 

cyber pamięci, galerii zdjęć i kontaktów. Na dodatek nic nie powiedział 

rodzicom. 

-  Po co tata i mama mają o tym wiedzieć- myślał - na pewno nie zabroniliby mi 

zalogowania się na jednym małym portalu społecznościowym. 

Po kilku tygodniach, kiedy Huawei czatował sobie z Lenovo, nagle pojawił 

mu się dziwny komunikat: 

,, Aby kontynuować rozmowę, musisz pozwolić aplikacji na dostęp do przedniej 

kamerki‘’. 

-Hmmmm, no dobra, przecież to tylko przednia kamera - powiedział i kliknął 

przycisk ,, Zgadzam się”. 

Tak było coraz częściej, a młody, nierozsądny tablet zgadzał się na każdy 

warunek, który stawiał przed nim serwis, a im więcej ,, challengów ” stawiali 

przed nim jego koledzy, tym więcej czasu spędzał w sieci.  

Pewnego dnia Huawei poczuł się trochę gorzej niż zwykle, bolały go 

receptory pamięciowe, czuł się tak, jakby bateria rozładowała mu się nagle, 

mimo że przez całą noc podłączony był do ładowarki. Powiedział to mamie. 

Ona wezwała doktor Nokię. 

- Widzę mały, że zostałeś zawirusowany, ale nie martw się, wrócisz do zdrowia, 

to nic poważnego. Masz szczęście, że wirus nie dostał się do cyber  pamięci.  



Przez cały tydzień mały tablet zastanawiał się, w jaki sposób wirus dostał się do 

jego mecha – organizmu.    Po pewnym czasie dowiedział się, że jego znajomi 

Lenovo i HP też dostali podobnej choroby . Oprócz nich jeszcze wielu innych 

kolegów Huaweia, którzy korzystali z aplikacji, zachorowało na ten sam wirus. 

Pani doktor Nokia zaczęła się niepokoić tak dużą ilością zawirusowanych 

urządzeń. Dlatego pewnego dnia odwiedziła miejscową szkołę im. Paula 

Allena*.  

- Drogie mecha – dzieci, ostatnio w naszym mieście wzrosła liczba zawirusowań 

o całe 56%. Dlatego tu jestem, aby porozmawiać z wami o niektórych sprawach 

dotyczących sieci i pobytu na różnych serwisach społecznościowych.  I wtedy 

pani doktor zaczęła im opowiadać o tym, jakich danych nie należy podawać     

w sieci, jak uchronić się przed zhakowaniem i jakich znanych jej serwisów nie 

powinni odwiedzać. 

Po wizycie pani Nokii Huawei usunął swoje konto na Chateen. I już nigdy 

nie był zawirusowany. 

Morał z tej bajki płynie taki: 

Uważajcie w sieci drogie dzieciaki! 

Niech Hakeran nigdy was nie odwiedza 

i wnętrza waszej komputerowej pamięci nie zwiedza. 

 

*Paul Allen – współzałożyciel znanej firmy Microsoft. 

Magdalena Bojda, kl. V  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



II miejsce – Oliwia Chmiel, klasa VI 

 

W kraju o nazwie Error rządził stanowczy i bezwzględny władca, 

którym był Komputer Dell. 

 Zacznijmy jednak od początku. Jack był chłopcem z niewielkiej, 

malowniczej wioski w Karolinie Północnej, cierpiał na uzależnienie od gier 

komputerowych. Chłopak godzinami przesiadywał zamknięty w pokoju             

z komputerem, mało jadł i pił, czasem nawet nie spał całą noc. Nałóg 

przeszkadzał mu w utrzymaniu kontaktów z rówieśnikami, a więzi z rodziną 

wręcz zaczęły się zacierać. Nikt nie umiał do niego dotrzeć i mu pomóc. Jego 

matka była kłębkiem nerwów, syn z dnia na dzień wyglądał gorzej, niewinne 

gry zaczęły być groźne dla życia jej dziecka. Nikt nie mógł wpłynąć na jego 

postępowanie.  

 Pewnej nocy Jack jak zawsze pielęgnował swoje uzależnienie, grał 

już siódmą godzinę z rzędu. W pewnym momencie chłopak zasłabł, mrok przed 

jego oczami zapadł niespodziewanie i szybko. Nie był w stanie nic zrobić, czuł, 

jakby unosił się nad ziemią lekko i dziwnie spokojnie.  

Nagle poczuł przeszywający chłód i mimo bólu zerwał się na proste nogi, 

był oszołomiony, nie wiedział, co się stało. Pierwszą istotą, którą zobaczył, była 

dziewczyna z długimi, brązowymi włosami i zielonymi oczami. Wyglądała jak 

wojowniczka ubrana w czarny strój, a w ręku trzymała nóż z bogato zdobioną 

rączką. Chwyciła Jacka za rękę i pociągnęła ze sobą. Chłopak nawet nie zdążył 

zapytać, kim ona jest i co się dzieje. Biegli przez ulicę, wszystko było ze stali     

i metalu: wielkie, strzeliste wieżowce bez okien, ponure domki rodzinne, ale 

najczęstszym elementem były komputery. Ludzie wyglądali jak zombie, mieli 

podkrążone, czerwone oczy, cały czas patrzyli w telefony, wpadali na siebie. 

Jack był przerażony, wyglądali jakby wstali z trumien. W oczy rzuciły się 

również roboty, kształtem przypominające ludzi. 

Chłopak i dziewczyna szli jeszcze jakiś czas przez miasto. Zabudowania 

zaczynały być coraz rzadsze, w oddali można było dostrzec zarysy drzew.         

W metropolii było strasznie duszno, ledwo można było  oddychać. - To pewnie 

dzięki tym drzewom ludzie jeszcze się nie podusili - pomyślał chłopiec.  

Jack  z nieznajomą wreszcie dotarli do lasu, usiedli na wzgórzu, po horyzont 

rozciągał się krajobraz „betonowej dżungli”. 



Dziewczyna rozpoczęła rozmowę, przedstawiła się, na imię miała Kim. 

Jack zaczął wypytywać, co tutaj robi, co to za miejsce, kim jest? Wtedy 

nieznajoma rozpoczęła opowieść o losach krainy, w której się znajdowali.  

„Jesteśmy w ostatnim skrawku lasu, w krainie, która nazywała się Olivs, 

teraz nosi nazwę Error. Władała nią dobroduszna królowa Rose. Ludzie żyli tu 

w zgodzie z naturą, szanowali ją, a ona odwdzięczała się stokrotnymi plonami, 

dopóty, dopóki nie pojawił się komputer. Na początku wszystko było dobrze, 

Internet służył ludziom do zdobywania wiedzy i rozrywki, ale była to tylko 

przykrywka do niecnego planu przebiegłego Della. Komputery zaczęły rosnąć  

w siłę, a ludzie uzależnieni wykonywali ich rozkazy. Następnie oszołomiona 

ludność pod wpływem maszyn zaczęła wycinać lasy i budować metropolię. 

Królowa próbowała ratować naród, ale Dell był silniejszy, zamknął ją w celi,     

a nas - przeciwników jego rządów, wypędził. Przepowiednia sprzed wieków 

głosi jednak, że przybędzie chłopak, który będzie w stanie zniszczyć zło 

panujące w Olivs.” 

- Ale co to ma wspólnego ze mną? -  z niepokojem zapytał Jack. 

- To ty jesteś chłopcem z przepowiedni – rzekła dziewczyna. 

- Przecież to niemożliwe, jestem zwykłym nastolatkiem – wykrzyczał. 

- Jesteś tu, wiec to jakiś znak – z przejęciem powiedziała dziewczyna. 

W ciszy posiedzieli kilkanaście minut, a potem zasnęli.  

Następnego ranka Kim z Jackiem ruszyli w głąb lasu, szli wiele godzin. 

Po dłuższym czasie doszli do polany, na której roiło się od ludzi i zwierząt. Nikt 

nie zwrócił na nich uwagi, przeszli jeszcze kawałek, na skraju stał szczupły        

i wysoki mężczyzna. Gdy popatrzył na Jacka, rozkazał, aby szli za nim. Po 

drodze Kim szepnęła do ucha chłopca, że mężczyzna to brat Rose – Nathan. 

Otworzył drzwi wykute w drzewie, weszli do starego dębu, wnętrze było całe     

z drewna i wbrew pozorom  duże. Nathan wziął Kim do innego pokoju i zaczął  

z nią rozmawiać. Gdy wrócili, wyjaśnili chłopcu, jakie jest jego zadanie i do jak 

wielkiej wojny się przygotowują. Jack wreszcie poczuł, że jest ważny.  

W bitwie mieli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy polany. Przygotowania trwały 

kilka tygodni, a chłopak oswajał się z przydzieloną mu rolą.  

Nareszcie nadszedł dzień bitwy. Pierwszym celem było uwolnienie 

królowej Rose. Cała armia ruszyła na koniach w stronę metropolii.  Armia 

zombie czekała już przy bramie miasta, ale wyczerpane ciała nie miały szans ze 

zdrowymi i sprawnymi ludźmi i zwierzętami. Kim, Jack i Nathan  wkradli się do 

celi, w której była zamknięta królowa i zaklęciem odszyfrowali kod. Następnie 

przyłączyli się do bitwy. Roboty miały przewagę, ale magiczne stworzenia        



z lasu nie dawały za wygraną . Dell również przyłączył się do walki. Kim 

odparła jego atak, ratując życie Rose. Wściekła władczyni użyła swojej mocy     

i ze ścian zaczęły wyrastać pnącza, raz po raz łapiąc bezradne roboty. Wtedy 

wcześniej odważny Dell zaczął kierować się ku wyjściu. Zobaczył to Jack           

i rzucił się na władcę.  Ten jednak zaczął się bronić i przewracając chłopca, 

przyłożył mu do gardła nóż. Obok walczących stała kula z wbitym mieczem, 

Jack nie zastanawiając się, wyciągnął rękę po broń i wbił ją Dellowi prosto        

w serce. Z przebitego pancerza zaczął wyciekać czarny, gęsty smar. W tym 

momencie mury wielkiego zamku rozsypały się, jakby były z piasku. Całe 

miasto powoli znikało, a ludzie znów wyglądali normalnie.  

Po wielkim zwycięstwie Rose urządziła przyjęcie, a Jacka mianowano 

spadkobiercą tronu Olivs. On jednak nie przyjął tej propozycji i oddał ją Kim. 

Wtedy chłopiec znów poczuł, jakby się unosił, obraz przed jego oczami spowił 

mrok.  

Kiedy się obudził, zobaczył uśmiech matki, leżał w szpitalnym łóżku. 

Okazało się, że komputer prawie doprowadził go do śmierci. Jack postanowił 

zerwać z nałogiem, który zakrywał mu piękno prawdziwego życia.  

Oliwia Chmiel, kl. VI  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III miejsce – Oliwia Mirek, klasa IV 

 

 

 

W kraju o nazwie Error rządził stanowczy i bezwzględny władca, 

którym był Komputer Dell. Miał żonę Apple, z którą król miał dwójkę dzieci: 

syna Asusa i córkę Lenovo. Jako że w jego królestwie panują żelazne zasady, 

dzieci nie mogły wychodzić w nieznane im dotąd miejsca bez zgody rodziców.  

Jednak pewnego dnia Lenovo była tak ciekawa, co kryje się poza dotąd 

poznanymi miejscami, że postanowiła wymknąć się poza granicę wyznaczoną 

przez rodziców. Wędrowała pomiędzy plikami, folderami, ikonami. Odkrywała 

różne opcje, z którymi nigdy jeszcze nie miała styczności, była wręcz zdumiona, 

dlaczego rodzice nie pozwalali im opuszczać królestwa. Dotykała każdej ikonki, 

którą spotykała  na swojej drodze, ale nad jedną zatrzymała się i poświęciła jej 

chwilę uwagi. Była zdumiona jej wyglądem, a przede wszystkim urzekł ją jej 

niebieski, wyrazisty kolor. Księżniczka przez chwilę wahała się, czy powinna    

z nią rozmawiać, ale ciekawość wygrała. 

Lenovo zapytała więc ikonkę: 

- Jak się nazywasz? 

Ta odrzekła: - Internet Explorer.  

- Do czego służysz i dlaczego jesteś taka smutna? - zapytała ponownie 

księżniczka. 

Ikona zaś odrzekła:  

- Kiedyś byłam jedyną przeglądarką internetową i służyłam królowi w kraju 

Error, ale z czasem pojawiały się nowe, lepsze przeglądarki, więc król 

postanowił wyrzucić mnie z królestwa. Księżniczka słysząc to, bardzo się 

zasmuciła i postanowiła pomóc.  

-Pozwól mi się otworzyć - rzekła Lenovo. 

 Radość ogarnęła ikonkę, kiedy usłyszała te słowa i już miała się zgodzić, gdy 

przypomniała sobie, że dzieci nie powinny używać przeglądarek internetowych 

bez nadzoru rodziców.  

- Nie powinnaś tego robić - odpowiedziała ikona.  

- Dlaczego?-zapytała księżniczka. 

- Ponieważ jeszcze jesteś za mała, abym w pełni mogła ci służyć. Wbrew 

pozorom czyha tu na ciebie dużo niebezpieczeństw, przed którymi sama cię nie 

obronię.  



Lenovo spochmurniała i postanowiła, że czas wracać do domu, ponieważ 

rodzice mogli zauważyć, iż zniknęła. 

Gdy wróciła, zaniepokojony brat zapytał, gdzie była, ponieważ szukał jej 

od dłuższego czasu. Księżniczka powiedziała mu, co spotkało ją w Microsofcie. 

Asusa  pochłonęła jej opowieść, chciał, by siostra pokazała mu ten świat. Ona 

jednak odmówiła, tłumacząc, że jest jeszcze za młody.  

 Następnego dnia z samego rana książę wbrew ostrzeżeniom siostry 

postanowił poszukać ikony. Chodził, oglądał, szukał, aż w końcu ją znalazł. 

Zaintrygowany postanowił otworzyć Internet Explorer, aby dowiedzieć się,  co 

jest w środku. Pomimo ostrzeżenia ze strony ikony, książę ją otworzył. Tak był 

zafascynowany stronami przeglądarki, iż nie zwrócił uwagi na to, że wchodzi na 

strony zabronione dla dzieci. Na szczęście w porę zorientowała się o tym ikona  

i wydała ostrzeżenie, którego tym razem Asus nie zignorował. Zaniepokojona 

ciekawością księcia postanowiła na wszelkie możliwe sposoby zawiadomić 

króla. Gdy wiadomość ta dotarła do niego, zdenerwowany Dell osobiście udał 

się po syna. Na miejscu król opowiedział Asusowi pewną historię z udziałem 

dziecka, które tak jak on, nie posłuchało rodziców i przeglądało niedozwolone 

strony. Kryły się tam różne choroby - „wirusy”, którymi się zaraził. Niestety, nie 

udało się go wyleczyć.  

Po tej historii Asus zrozumiał swój błąd i obiecał, że już nigdy bez ich 

zgody tego nie zrobi. Król zaś, w ramach wdzięczności za uchronienie dzieci, 

postanowił zaprosić Internet Explorer do swojego królestwa, aby znów dla niego 

służyła. Od tej pory żyli długo i szczęśliwie. 

Oliwia Mirek, kl. IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyróżnienie – Joachim Wisz, klasa V 

 

 

W państwie zwanym Error władał stanowczy i bezwzględny król, 

komputer Dell. Był bardzo złym królem i wszystkie smartfony, laptopy              

i smartwatche go nie cierpiały. Był egoistą i nie zważając na biednych w swoim 

kraju wstrzykiwał wszystkie bity tylko dla siebie. Pewnego dnia przedawkował           

i zachorował na Trojana. Pomimo pomocy nawet największych anty wirusów- 

wysiadł.  

Władzę przejął jego młodszy brat Xnote. Nowy król sprawdzał się 

znakomicie, jego ustawy akceptowali wszyscy. Ale oczywiście takie piękne 

życie nie mogło trwać wiecznie.  

Pewnego spokojnego ranka rozeszła się wieść, że rolnik HP nagle zniknął. 

Nikt się bardzo nie przejął, wszyscy myśleli, że wyruszył sadzić nowe pliki na 

innym dysku. Ale sprawa zaczęła się powtarzać. Zniknął kucharz Lenovo, 

zakonnica Toshiba, i żebrak BenQ. Wkrótce odkryto, że to wynajęty Pendrive 

Zabójca z wrogiego państwa Login powoli usypiał każdego.  

Po wielu pomniejszych walkach zaczęła się oficjalna wojna. Wszyscy uzbroili 

się w pokrowce i ledy, zaprzęgli swoje nokie i wyruszyli na pole walki. Była to 

wojna wielka i rozłożona po wszystkich trzech dyskach. Każdy miał w zanadrzu 

różnorodną broń: kiedy Error wysyłał swojego smoka Samsunga, Login 

odpowiadał całym stadem lwów LG.  

Po siedemnastu długich latach wojny na dysku B spotkali się Władcy: 

Xnote i Asus. Walczyli do ostatniego bita, ale zwyciężył Xnote. Ze względu na 

to, że był dobrym królem, pozwolił uciec pozostałym armiom z Loginu.  

Po opłakiwaniu poległych zaczęto świętowanie zwycięstwa.  

W świecie trzech dysków rozpoczęły się lepsze czasy: Error nawiązał 

sojusz z Huaweiem, władcą całego Windowsa, a w Loginie wybrano nowego , 

dobrego władcę. 

Joachim Wisz, kl. V  

 

 

 

 

 

 



Wyróżnienie – Martyna Rzeszutek, klasa VI 

 

 

 

W kraju o nazwie Error rządził stanowczy i bezwzględny władca, 

którym był Komputer Dell. Jego królestwo było ogromne i cały czas się 

rozwijało. Komputer Dell dbał, żeby jego podwładnym żyło się spokojnie           

i bezpiecznie. Bardzo ostro karał za wszelkiego rodzaju przewinienia. Na jego 

barkach spoczywała odpowiedzialność za całą technologię w kraju. Stał się 

przez to twardy i bezwzględny. Nie mógł sobie pozwolić na żaden błąd, bo to 

dzięki niemu funkcjonowały szpitale, banki, fabryki, sklepy i inne ins tytucje. 

Pilnował, żeby zawsze był sprawny Internet, a w telewizji można było zobaczyć 

ciekawe programy i filmy. Niestety, nie wszyscy doceniali rolę swojego władcy. 

Uważali go za tyrana, który ich kontroluje i ogranicza. Żeby przeciwstawić się 

swojemu władcy, zawiązali spisek.  

 Utworzyli organizację podziemną, a siebie nazywali Hakerami. Po 

kryjomu pisali programy wirusowe i infekowali systemy. Komputer Dell 

walczył z nimi, jak mógł. Niestety, jego przeciwników było coraz więcej, aż 

pewnego dnia udało im się zainfekować samego władcę, co doprowadziło do 

tragedii. Komputer Dell wyłączył się, a wraz z nim stanął cały kraj. Nie mogły 

już funkcjonować fabryki, szpitale, banki, bo komputery przestały działać. 

Elektrownie przestały dostarczać prąd, bo programy odmówiły posłuszeństwa. 

W całym kraju zapanował chaos. Najpierw podwładni zaczęli się cieszyć. 

Dorośli nie musieli iść do pracy, a dzieci do szkoły. Zapanowała radość. Ludzie 

wychodzili na ulice i świętowali wolność. Jednak dni mijały i cały entuzjazm 

powoli znikał. W domach nie było prądu. Wszystkie udogodnienia, jakie dawała 

technologia, stawały się bezużyteczne. Nie działały pralki, lodówki, kuchenki. 

Ludzie mieli coraz więcej pracy, bo trzeba było wszystko robić ręcznie. Dzieci 

przyzwyczajone do Internetu i telewizji nie potrafiły znaleźć sobie miejsca ani 

zajęcia. Brakowało im gier komputerowych, telefonów komórkowych i filmów  

w telewizji. Nagle cały kraj zdał sobie sprawę, jak ważną rolę spełniał Komputer 

Dell.  

Do siedziby władcy zaczęli się zjeżdżać najwybitniejsi informatycy           

z całego kraju. Pracowali dzień  i noc, żeby uzdrowić władcę. Nawet Hakerzy 

zdali sobie sprawę ze swojej głupoty i pośpieszyli na pomoc. Po długich             

i ciężkich wysiłkach udało się wreszcie napisać odpowiedni program, który 

zniszczył wirusa. Cały kraj czekał, aż ich władca odżyje. Niestety, pomimo 



wysiłków Komputer Dell nie zareagował. Wszystkie badania wskazywały, że 

jest sprawny, ale on milczał. Naukowcy rozłożyli ręce i się poddali. Nic już nie 

mogli zrobić. Wtedy w sprawę włączyły się dzieci i młodzież. Wszyscy tak 

bardzo tęsknili za swoim dawnym życiem, że już nie mogli dłużej czekać. 

Zaczęli szukać rozwiązania. Jedni uważali, że trzeba od nowa napisać program 

uzdrawiający, inni twierdzili, że Komputer Dell musi mieć uszkodzoną jakąś 

część i trzeba go od nowa rozebrać i złożyć. Kłócili się wszyscy i krzyczeli. 

Każdy uważał, że ma rację, jednak ich wysiłki niczego nie dawały. Władca 

pozostawał nadal w stanie spoczynku, aż jedna mała dziewczynka wpadła na 

pomysł. Zrozumiała, że po tych wszystkich latach ciężkiej pracy władca czuje 

się samotny i niedoceniony. Wśród dzieci zapanowało milczenie. Wszyscy 

zastanawiali się nad pomysłem dziewczynki. Byli zdziwieni, że nikt do tej pory 

o tym nie pomyślał. Zaczęli zastanawiać się, jak pomóc władcy i wpadli na 

pewien pomysł. Zaprojektowali i wybudowali Nagrywarkę Nokię. Miała ona za 

zadanie słuchać Komputera Della, dotrzymywać mu towarzystwa i wspierać we 

wszystkim, co robi. Gdy umieścili Nagrywarkę Nokię  w komnacie władcy            

i podłączyli ją do systemu, Komputer Dell odżył. Włączył wszystkie systemy      

i w całym kraju wszystko odżyło.  

 Życie ludzi wróciło do normy i zapanowała radość. Wreszcie wszyscy 

zrozumieli, jak bardzo nie doceniali swojego władcy. Przestali się wreszcie 

buntować i krytykować każdą decyzję. Stali się bardziej ugodowi i posłuszni. 

Jednak nie tylko podwładni się zmienili. Komputer Dell też zmienił swoje 

nastawienie. Wzruszyło go, jak bardzo ludzie walczyli, żeby przywrócić go do 

życia. Nawet dzieci nie ustawały w wysiłkach. Nagrywarka Nokia była 

najmilszym prezentem, jaki kiedykolwiek otrzymał. Obiecał, że będzie 

łagodniejszy i częściej będzie słuchał swoich podwładnych, aby już nigdy nie 

dopuścić do kryzysu. 

  Martyna Rzeszutek, kl. VI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiktoria Chorzępa, kl. IV 

 

 

W kraju o nazwie Error rządził stanowczy i bezwzględny władca, 

którym był Komputer Dell. Było tam bardzo dużo sławnych ikon i aplikacji, 

takich jak: Snapchat, Bitmoji, Facebook, Skype, Youtube, graczy: Minecraft, 

Doggies, My dolphins show, Aqua fish, mądrych uczonych: Power Point, Paint, 

Word, Microsoft, Google, Ustawienia, Muzyka, Zegar, Filmy, Notatnik, 

Wiadomości, WPS Office, Ochrona Internetu, Firefox, Dokumenty, Wikipedia, 

podróżników: Nawigacja, Mapa, Pogoda, Kalendarz, Booking.com, 

TripAdvisor, Itaka, Zalando i poetów: Legimi ebooki, Audioteka, Czytelnia.  

Każde z nich pochodziło z innej rodziny np. HP, Sony, Technic, Windows, 

Samsung, Apple, Dell.  

Ponad 20 lat temu była tam wojna wirusów. Zaczęło się od tego, że 

Komputer Samsung pokłócił się z braćmi o ładowarkę. Był zmęczony, a swoją 

zgubił, więc ukradł ją Komputerowi Dell. Ten się zdenerwował i doszło do 

kłótni. Mieli zaledwie pięć lat, gdy Komputer Samsung wyjechał  i  dwa dni 

później, w swoje szóste urodziny wypuścił na kraj wirusy, które swoim 

działaniem sprawiły, że wszyscy zaczęli się spóźniać: wszędzie i w każdej 

czynności. Okrutny Samsung oszczędził tylko dwa urządzenia: Technica            

i Acera, swoich rodziców. 

Bracia dzielnie stawili czoła zagrożeniu. Po długiej i trudnej bitwie 

sprowadzili do swojego kraju antywirusa, który od tej pory chronił ich 

bezpieczeństwa. Od tego momentu kraj ten nazywa się Error – błąd. Przed 

wojną to było Good Computers’ Island, czyli Wyspa Dobrych Komputerów. 

Od dnia wojny nikt już nigdy nie słyszał o podłym Samsungu. Legenda 

mówi, że ukrywa się na Bad Games’ Island – Wyspie Złych Gier z żoną, 

Komputer Lenovo, dziećmi oraz poddanymi, czyli złymi i strasznymi grami.  

Za to Komputer Sony mieszka wraz z rodziną w wiosce o nazwie Xbox, 

niedaleko Error. Komputer Dell i Komputer Sony często się odwiedzają, ale 

Komputera Samsunga nigdy.  

Dlatego pamiętajcie, żeby nigdy nie grać w złe gry, nie pisać                         

z nieznajomymi, ani nie oglądać strasznych filmów, ponieważ urządzenie może 

złapać wirusa i my możemy zostać zaplątani w złą, internetową sieć i popełnić 

wielki błąd.  

Wiktoria Chorzępa, kl. IV 
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W kraju o nazwie Error rządził stanowczy i bezwzględny władca, 

którym był Komputer Dell. Jego poddany, Komputer Acer był bardzo 

nieszczęśliwy i samotny, bo nie miał kolegów ani przyjaciół. Musiał 

wykonywać rozkazy swojego złego pana, który miał serce z kamienia. 

 Kraina ta była bardzo mroczna, ponura i tajemnicza. Brak było w niej słońca, 

zwierząt i pięknej przyrody. Zły władca był okrutny dla swoich poddanych. 

Acer musiał bez przerwy pracować, był już zmęczony, miał przepalone kabelki                      

i uszkodzoną matrycę. Jednak bezwzględny pan nie przejmował się nawet tym, 

że biedny Acer już ledwo chodził i często się zacinał. Gdy Komputer źle 

pracował, to podły właściciel chciał go rozbić młotkiem. Straszył roztrzęsionego 

biedaka, że wnet zamieni go na lepszy i nowszy model, a on wyląduje na 

śmietniku. Komputerowi było bardzo przykro, że władca chce się go pozbyć, 

często marzył, aby mieć kogoś, z kim mógłby się zaprzyjaźnić. Pragnął, by tak 

jak inne komputery mieć swojego antywirusa.  

Pewnego razu w krainie Error wydarzyła się straszna i niespodziewana 

tragedia. Biedny Komputer stawał się coraz słabszy, pracował wolniej, nie 

można było w pełni z niego korzystać, zawieszał się. W końcu przestał działać.  

Po kilku próbach przywrócenia go stanu używalności, okazało się, że nic już nie 

da się z nim zrobić. Bezwzględny władca dostał szału i wyrzucił go na 

wysypisko śmieci, a Komputer stał się bezużytecznym, nikomu niepotrzebnym 

gratem.  

Oto jak kończą komputery, którym nie zainstaluje się przyjaciela 

antywirusa. 

Konrad Grzesik, kl. VI 
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W kraju o nazwie Error rządził stanowczy i bezwzględny władca, 

którym był Komputer Dell. Jego królestwo leżało na Płycie Głównej MSI 970 

Gaming. Były z nim powiązane wszystkie kraje ze świata Error 404. 

Był on potężny, miał swoją armię milionów pikseli, wyposażonych         

w różne kolory, każdy inny. Drugim mrocznym krajem była Karta Graficzna 

NVIDIA GTX 1060. Na tronie Komputera Della znajdował się najdokładniejszy 

licznik FPS. Komputer ten był potężny, ponieważ był wyposażony w procesor 

AMD 8350 oraz zasilacz 600W, ale był ktoś potężniejszy, jego największy wróg 

–Wirus Trojan. Miał on ogromną armię innych wirusów, takich jak Storn Worm. 

Pewnego razu Trojan i jego armia zaatakowali Dyrhi, potem Zasilacz oraz 

Chłodzenie Procesora. Lecz gdy Dell się o tym dowiedział, szybko zawołał 

swoich pomocników , czyli Asusa, Acera, Samsunga , HP. Włożyli oni na siebie 

lepsze obudowy i odważnie bronili przyjaciela Della. Niestety bez skutku. 

Trojan bardzo długo przygotowywał się do wojny i zabrał wszystkie wirusy. 

Zostały Trojanowi już tylko Procesor i Płyta Główna, do której nie mogli go 

dopuścić. Ale nie wszystko jeszcze było stracone, ponieważ zjawiły się 

najpotężniejsze Antywirusy. Był to Eset Nod 32, lecz Trojan zdołał zniszczyć 

Procesor. Gdy dotarł już ze swoją armią, chociaż już nie całą, na Płytę Główną, 

wszystkim, którzy byli po stronie Della podskoczyły  FPSy i dostali więcej 

mocy. Byli tak silni, ze pokonali wszystkich oprócz Trojana. Wtedy było im już 

łatwiej. Ci, którzy się zmęczyli, poszli szybko ratować inne kraje, a pozostali 

walczyli z Trojanem, który miał już mało mocy. Wszyscy zostali uratowani,       

a Trojan pokonany. Niektóre piksele zostały zniszczone i nie dało się już ich 

naprawić. Na szczęście na jednym z Dysków były ich kopie, więc wszystko 

skończyło się dobrze.  

Nikt jednak nie wiedział, że Trojan był na tyle sprytny, że miał też swoje 

ukryte wirusy, które na nowo aktywują się po włączeniu niektórych programów, 

a są one bardzo groźne… 

Hubert Harpula, kl. IV 


