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Szanowny Czytelniku, oddajemy w Twoje ręce 
książeczkę, która powstała dzięki zaangażowa-

niu dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 80 
w Gdańsku. Jest ona dziełem w pełni autorskim, a 
opowieści i ilustracje, które za chwilę będziesz miał 
przyjemność poznać są wynikiem realizowanego 
przez Fundację Mikroakademia z Gdańska projektu 
pt. „Bajka edukacyjna”. Projekt zakładał opracowa-
nie i wdrożenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych 
kształtujących postawy obywatelskie wśród dzieci. 
Podczas spotkań opracowane zostały bajki eduka-
cyjne, które pomogą dzieciom zrozumieć trudne 
zagadnienia związane z tematami samorządności, 
tolerancji, ekologii oraz prawa. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 80 w Gdańsku podejmując aktywne 
działanie – wymyślenie i opracowanie bajek eduka-
cyjnych oraz stworzenie ilustracji, sami mogli zdefi-
niować wiele pojęć i wytłumaczyć je innym dzieciom 
na swój sposób, przez pryzmat dziecięcej wyobraźni 
w najbardziej przyswajalny sposób - bajki, opowiesci 
czy ilustracji.
W imieniu Fundacji Mikroakademia chciałabym 
podziękować młodym Autorom niniejszej książki za 
przepiekne opowieści oraz ilustracje, które wprowa-
dzają Czytelnika w świat trudnych pojęć i ważnych 
tematów społecznych. 
Szczególnie pragnę zwrócić uwagę na ilustracje 
znajdujące się na okładkach książki autorstwa 

Szymona Adamskiego z klasy Ib oraz Elizy Lisiec-
kiej z klasy IIId, którzy są laureatami konkursu pla-
stycznego przeprowadzonego w ramach projektu.
Dziękuję również nauczycielkom- pani Katarzynie 
Jadeszko, pani Dominice Barczuk, pani Annie Pi-
sowackiej oraz pani Beacie Gałutowskiej za peda-
gogiczną opiekę nad twórczymi grupami uczniów 
i merytoryczną pracę z autorami. Podziękowanie 
kieruję również do pani dyrektor Marzeny Sztygar 
za umożliwienie realizacji projektu w Szkole Pod-
stawowej nr 80 oraz Wolontariuszom, dzięki któ-
rym powstała niniejsza publikacja. 
Mam nadzieję, iż niniejszy zbiór dziecięcej twórczo-
ści pozwoli na wypracowanie wśród młodych ludzi 
pozytywnych postaw społecznych i obywatelskich 
takich jak: współpraca, umiejętność dyskusji, szacu-
nek dla innego zdania, przekonywanie do własnych 
opinii, poszanowanie prawa, itp.

Życzę przyjemnej lektury.
Agnieszka Radzimska-Kowalik

Prezes Fundacji Mikroakademia



Po wakacyjnej przerwie 
dzieci z klasy 4c wróci-
ły do szkoły. Na pierwszej 
lekcji okazało się, że w 
klasie jest nowy kolega. 
Pani przedstawiła Tomka i 
poprosiła uczniów  o zapo-
znanie go ze szkołą. Tomek 
okazał się miłym, sympa-
tycznym chłopcem, ale był 
nieco nieśmiały. 
Po tygodniu pani ogłosi-
ła wybory do Samorządu 
Klasowego. Poprosiła, aby 
dzieci pamiętały o nowym koledze. 
Podczas tajnego głosowania naj-
więcej głosów zdobyli: Julia, Kasia, 
Kuba, Ania i nowy kolega - Tomek. 
- Gratuluje wszystkim wybranym 
- powiedziała pani. - Pamiętajcie, 

że każdy kandydat musi zaprezen-
tować swój program wyborczy, w 
którym przedstawi swoje obietni-
ce  i zachęci do oddania głosu. 
Po tygodniu na godzinie wycho-
wawczej kandydaci zaprezentowali 
swoje obietnice i plakaty z hasłami

wyborczymi.
Pierwsza wystąpiła Julia:
- Głosujcie na mnie, zorga-

nizujęwiele akcji charyta-
tywnych i konkursów.
- Będę organizował wiele 
festynów i zajęć sporto-
wych - powiedział Kuba.
Kasia poinformowała  
wszystkich, że pomoże 
osobom niepełnosprawnych 
oraz przygotuje ciekawe 
lekcje.
- Głosujecie na mnie - ode-
zwał się Tomek. - Będzie 

dużo wycieczek, dyskotek i słod-
kich przerw.
- Zadbam o to, aby było więcej dni 
kolorowych i festynów - zapropo-
nowała Ania.
Klasa miała pięć dni na dokonanie

Nowy kolega

SAMORZĄDNOŚĆ
OPIEKA REDAKCYJNA 

     Katarzyna Jadeszko 
BAJKI NAPISAŁ 
ZESPÓŁ DZIECI W SKŁADZIE
Szymon Adamski 1b, Borys Giel-
niak 1b,  Aleksander Gołaszewski 
1b, Bronisław Lewandowski 1b, 
Franciszek Morawski 1b, Wojciech 
Sarafin 1b, Otylia Sarnacka 1b, 
Aleksandra Sowińska 1b, Lilianna 
Wołyniec 1b, Marcel Urasiński 3c, 
Jakub Wicher 3c, Agata Żuk 3c



W klasie rozległy 
się gromkie brawa. Tylko Tomek 
był niezadowolony z wyników i po-
wiedział wszystkim, że to dlatego, 
iż jest nowym uczniem.
- To nie prawda! - odezwała się 
Ania. - Nie zdobyłeś zaufania, 
gdyż podczas przerwy mówiłeś o 
tym, że gdy wygrasz, to będziesz 
wszystkimi rządził i nie spełnisz 
swoich obietnic wyborczych. 
- Skąd o tym wiesz? - zapytał 

zawstydzony Tomek.
- O twojej nieuczciwości powie-
działy nam koleżanki z innej klasy, 
które usłyszały twoją wypowiedź 
- kontynuowała Ania. - Straciłeś 
nasze zaufanie, ale damy ci szan-
sę. Jeżeli przez cały rok szkolny 
będziesz angażował się w życie 
klasy, pomagał innym oraz okażesz 
się uczciwy,  będziesz mógł wziąć 
udział w kolejnych wyborach
W klasie zapanowała cisza. Pierw-

szy odezwał się Tomek.
- Przepraszam za swoją po-
stawę i nieuczciwość. Posta-
ram się zapracować na wasze 
zaufanie i odzyskać dobre 
imię - powiedział.
Klasa doceniła odwagę Tomka 
i zgodziła się z tym, co powie-
dział. Dzieci oczekiwały, że w 
tym roku szkolnym postawa 
chłopca wyraźnie się zmieni.

wyboru. Podczas jednej z przerw 
dziewczynki z innej klasy usłysza-
ły, jak Tomek rozmawiał o tym, że 
gdy wygra wybory, to poczuje się  
ważny i będzie wszystkimi rzą-
dził. Nie będzie już musiał spełniać 
swoich obietnic wyborczych.
Dziewczynki opowiedziały o tym 
wszystkim w klasie Tomka.
Nadszedł dzień wyborów. W piątek 
pani postawiła w sali urnę wybor-
czą, do której uczniowie wrzucali 
karty z głosami. Po skończonym 
głosowaniu Klasowa Komisja 
policzyła głosy i przedstawiła 
wszystkim wyniki wyborów.
- Najwięcej głosów zdobyła 
Julia i została Przewodniczą-
cą Samorządu Klasowego. Za-
stępcą Julii została Kasia, a 
Sekretarzem Kuba - ogłosiła 
przewodnicząca komisji liczą-
cej głosy.



W Słonecznym Lesie zwie-
rzęta żyły w zgodzie i przyjaźni. 
Broniły słabszych, opiekowały się 
chorymi, pomagały sobie w potrze-
bie. Zawsze wspólnie bawiły się i 
gromadziły zapasy na zimę. Pewne-
go razu wydarzyło się coś nieocze-
kiwanego. Zwierzęta zebrały się 
na leśnej polanie i zaczęły o tym 
dyskutować.
- Ostatniej nocy ktoś mi ukradł za-
pasy z dziupli - skarżyła się Wie-
wiórka.
- Ja chciałem wejść do swojej nor-
ki, ale była zasypana - rozpaczał 
Zajączek.
- Gdy wracałam z polowania, moje 
dzieci siedziały w krzakach, bo 
ktoś je wystraszył - opowiadała 
Wilczyca.
Wszyscy zamilkli, gdyż nikt nie 

wiedział, co po-
wiedzieć, a tym 
bardziej, jak roz-
wiązać problem...
- W lesie dzieje 
sie coś niedobre-
go, musimy to wy-
jaśnić - zdecydo-
wała Sowa.
Wśród zwierząt 
zapanował niepo-
kój. Każdy zasta-

nawiał się, jak rozwiązać zagadkę.  
Nagle odezwał się Lis:
- Dzisiejszej nocy będę pilnował 
lasu. Może uda mi się coś wytropić. 
Zwierzęta zgodziły się.
Zbliżał się wieczór, zwierzęta szy-
kowały się do snu. Rano spotkały 
się ponownie na leśnej polanie.
- Lisie, czy zauważyłeś w nocy 
coś podejrzane-
go? - odezwała się 
Sowa.
- Nie - odpowie-
dział Lis. - W nocy 
był spokój...
Zwierzęta popa-
trzyły na siebie. 
Wiewiórka ode-
zwała się niepew-
nie:

- Gdy wczoraj wró-
ciłam z polany, za-
uważyłam, że ktoś 
znowu był w mojej 

norce. Kto to mógł być?
Nagle odezwał się Jeleń:
- Gdy wieczorem galopowałem po 
lesie, widziałem brązowe, a może 
rude futro, które przemknęło mię-
dzy krzakami.
Wszyscy spojrzeli na Lisa. 
- Lisie, gdzie byłeś wczoraj po na-
szym spotkaniu? - zapytał Niedź-
wiedź.
- Ja, ja...- zaczął jąkać się Lis - 
Ja... przygotowywałem się do noc-
nego pilnowania lasu.
Jednak zwierzęta nie uwierzyły 
cwanemu Lisowi. Znały już trochę 
jego wybryki i wiedziały,  że nie 
zawsze był uczciwy.
- Idziemy do nory Lisa i sprawdzi-
my, czy mówi prawdę - zdecydowa-
ła Sowa.

Leśni przyjaciele



- Hu, hu, hu - zahukała. - Sprawa 
się wyjaśniła.
Wszystkie zwierzęta spojrzały na 
Lisa. W norce były zapasy Wie-
wiórki, więc zwierzęta stwierdziły, 
że pozostałe wybryki to też Lisia 
sprawka. Jeden przez drugiego 
zaczęły go wypytywać:
 - Dlaczego okradłeś Wiewiórkę?
- Czy to ty zasypałeś norkę Za-
jączka?
- Czy przestraszone małe 
wilczęta to też twoja 
sprawka?
- Ja, ja, ja... - jąkał się 
Lis. - Ja chciałem poczuć 
się ważny i najsilniejszy. 
Chciałem, aby wszyscy się 
mnie bali, bo nikt mnie w 
tym lesie nie zauważa.
- To nieprawda - powie-
działa Sowa. - Do tej pory 
w lesie panował porządek i

zgoda, ale ty go zakłóciłeś.
- Jak mamy odzyskać zaufanie do 
ciebie i siebie nawzajem?
Przyjaciele bardzo zawiedli się na 
Lisie.
- Mam pomysł - po zastanowieniu 
odezwał się Zajączek - Zorganizu-
jemy leśne wybory.
- Ale po co? - zapytał Jeleń.
- Żeby w lesie na nowo zapanował 
ład i porządek. Musimy wybrać ko-

goś, do kogo mamy zaufanie, kto 
sprawiedliwie będzie rządził na-
szym lasem.
- Świetny pomysł - zgodziły się 
wszystkie zwierzęta. Przyjaciele 
zaprosili do wyborów także lisa, 
tłumacząc mu, że najważniejsza 
jest uczciwość.
Po tygodniu zwierzęta spotkały się 
na polanie. Sowa poinformowała 

zebranych o warunkach i 
terminie wyborów. Każde 
zwierzątko musiało przy-
gotować wiec wyborczy. 
Swoje kandydatury zgło-
sili: Sowa, Niedźwiedź, 
Lis, Wilk i Wiewiórka. 
Każdy z nich  przygotował 
swój plakat i hasła wybor-
cze, czyli informacje o 
tym, dlaczego inni mają na 
niego oddać swój głos.



to, że pozwoliliście mi wziąć udział 
w wyborach. Chociaż nie wygrałem, 
cieszę się, że odzyskałem wasze 
zaufanie. Od dzisiaj będę pomagał 
w Samorządzie Leśnych Zwierząt.
Rozległy się brawa. W Słonecznym 
Lesie zapanowała radość i zgoda, a 
zwierzęta wiedziały, do kogo mają 
się zwrócić, gdy nagle pojawi się 
problem.

W lesie zapanował ruch, wszędzie 
słychać było dyskusje, sprzeczki, 
rozmowy... 
Rozpoczęły się spotkania, wiece, 
zebrania. Po lesie jeździły zwie-
rzętobusy, w których można było 
podyskutować z kandydatami o 
prezentowanych programach.
Po dwóch tygodniach rozpoczę-
ły się wybory. Każdy mieszkaniec 
lasu mógł oddać jeden głos na wy-
branego kandydata. Karty z głosa-
mi wrzucali do dziupli sowy. 
Wieczorem ptaszki przeliczyły 
głosy. Rano wszyscy zebrali się na 
leśnej polanie, aby poznać wyniki 
wyborów.
- Drodzy wyborcy! - zaczął Kruk - 
Policzyliśmy wszystkie głosy i pra-
gniemy zaprezentować Samorząd 
Leśnych Zwierząt. 
Najwięcej głosów zebrał Niedź-
wiedź, więc został Przewodniczą-
cym Lasu.

- Brawo, 
brawo, 
brawo! - 
zawołały 
zwierzęta. 
Wszyscy 
cieszyli się 
z nowego 
przewod-
niczącego, 
gdyż wie-
działy, że 
Niedźwiedź 
zapewni im 
bezpieczeń-
stwo w lesie. 
- Uwaga, uwaga! - zawołał Kruk. - 
Zastępcą Niedźwiedzia będzie 
Sowa - Mądra Głowa. Ona zawsze 
udzieli mądrych rad. Sekretarzem 
została Wiewiórka.
Niespodziewanie głos zabrał Lis:
- Drodzy przyjaciele! Przepraszam 
za swoje zachowanie. Dziękuję za



TOLERANCJA
OPIEKA REDAKCYJNA
              Dominika Barczuk 
BAJKI NAPISAŁ 
ZESPÓŁ DZIECI W SKŁADZIE:
Kamil Bartosiak 1c, Małgorzata 
Chmielewska 1c, Patrycja Da-
widowska 1c, Julia Jadeszko 
1c, Iga Kasperowicz 1c, Kinga 
Kozicka 1c, Zuzanna Parafiano-
wicz 1c, Natalia Ryngwelska 1c, 
Zuzanna Wasilewska 1c, Zuzanna 
Załoga 1c, 

Pewnego słonecznego poranka na 
polanie, koło zielonego lasu Myszka 
Zyzio i jej przyjaciele, niedźwia-
dek Bruno, kotek Łatek, wiewiór-
ka Benia, króliczek Kitka, piesek 
Figuś i pszczółka Czu Czu grali w 
piłkę siatkową. Nagle pędząca pił-
ka uderzyła Zyzia w oczy. Nieste-
ty uderzenie było bardzo mocne i 
bolesne. Wiewiórka Benia prze-
straszyła się i poszła z myszką do 
okulisty. Lekarz zbadał Zyzia i po-
wiedział, że utracił wzrok. Dał mu 
wiele wskazówek, jak ma postępo-

waćoraz białą laseczkę do pomocy.

Myszka  Zyzio i przyjaciele
- Co ja teraz zro-
bię!? – przestraszył 
się Zyzio. 
- Nie martw się. 
– powiedziała Czu 
Czu. – Pomożemy Ci 
zawsze wtedy, kie-
dy będziesz nas po-
trzebował. 
Mimo, że myszka 
miała przyjaciół, to i 
tak czuła się smut-
na oraz samotna. 
Zyzio uważał, że skoro nie widzi, 
to straci ich. Zamknął się w domku 
na polanie i nigdzie nie wychodził. 
Przyjaciele opiekowali się nim, ale

to nie pomagało. 
Pewnego dnia, po południu Zy-
zio wyszedł z domku na polanę  w 
poszukiwaniu serowych chrupek. 
Wspomagał się białą laseczką. 



Gdy tak szedł i szedł, potknął się 
i wpadł do rzeczki, która porwa-
ła go swoim nurtem. Cudem Zyzio 
wyszedł z wody, ale był słaby i 
bardzo zmęczony. Mówił do siebie 
– bardzo się boję i chciałbym, aby 
moi przyjaciele byli tu razem ze 
mną. Wtem  na dworze szybko się 
ściemniło. Zrobiło się bardzo zim-
no. Myszka znalazła schronienie w 
pobliżu lasu, w ogromnej jamie. Po-
stanowiła przeczekać całą noc, aby 
rano wyruszyć w stronę domu.

Rankiem niedźwiadek 
Bruno zapukał do chatki 
Myszki i zorientował się, 
że go nie ma. Powiedział 
do reszty przyjaciół: 
- Kochani, Zyzia nie ma 
w domku. 
Przyjaciele bardzo się 
zmartwili i wyruszyli na 
poszukiwanie. Szli zielo-
ną drogą, 
wzdłuż 

lasu i nawoływali 
przyjaciela. 
- Zyzio, gdzie je-
steś!? – powiedziała 
Czu Czu. 
- Odezwij się! – 
krzyknął Łatek. 
Nagle ujrzeli ślady 
stópek Zyzia, ale 
droga urwała się 
tuż nad brzegiem 
rzeki. Pomyśleli, że Myszka mogła 

popłynąć nurtem rzeki. 
Zrobili więc tratwę z 
drewna i liści. Związa-
li ją białym sznurkiem i 
weszli na pokład. Popły-
nęli w dół rwącą rzeką. 
- Bardzo się boję – po-
wiedziała Benia. 
- My też się boimy – 
wspomnieli inni - ale 
musimy ratować Zyzia. 

Wtem pszczółka Czu Czu zauważy-
ła białą postać wśród drzew i wy-
sokiej trawy. 
- Zatrzymajcie się – powiedziała. 
Przyjaciele podpłynęli do brzegu, 
wyszli i zaczęli wołać: 
 - Zyzio, Zyzio, czy to ty? 
Myszka słysząc to, wybiegła nie-
spodziewanie w kierunku usłysza-
nego głosu i krzyknęła.

- Tak, tak, to ja! Poczekajcie przy-
jaciele! 
Wszyscy ucieszyli się na widok Zy-
zia. Przywitali go serdecznie. 
Razem wrócili do chatki i radowali 
się, pijąc ciepłą herbatkę i jedząc 
serowe chrupki. Wtem Myszka 
rzekła: 
- Cieszę się, że mam takich przy-
jaciół jak Wy, moi drodzy. Z Wami 
czuję się bezpiecznie i radośnie. 
Jesteście moimi prawdziwymi 
przyjaciółmi, na których zawsze 
mogę liczyć.



W kolorowym 
pokoiku Martynki 
przy stoliku spo-
tkały się zabawki. 
Był poranek, więc 
zjadły pyszne śniadanko. Wtem do 
stolika dosiadła się laleczka Lena. 
Dziewczynka wróciła z dalekiej po-
dróży i bardzo chętnie poczęsto-
wała się ciasteczkami. Wszystkie 
zabawki przywitały ją serdecznie, 
oprócz baletnicy Zosi. 
Lena miała rude włosy, okular-
ki i piegi na nosie. Ubrana była 
w starą, zieloną bluzkę i porwa-
ną, różową spódniczkę. Miała 
kapciuszki na stópkach, które 
były bardzo zniszczone. Lalecz-
ka czuła się smutna i zagubio-
na. Nagle miś Puchatek zapytał: 
-  Czemu się smucisz? 
- Bo czuję się samotna i opusz-
czona. Nikt nigdy się ze mną nie 

W kolorowym
pokoiku Martynki 

bawił - powiedziała Lenka.
- Nie przejmuj się, zapraszamy cię 
do zabawy –odpowiedział Puchatek.
Baletnica Zosia oburzyła się. 
- Ja z takim czymś nie będę się 
bawiła. Ta lalka jest brzydka i ma 
podarte ubranie. Nie to 
co ja. Ja jestem piękna, 
powabna i mam śliczną 
sukienkę. 
- No wiesz - powiedział 
Chrapcio. – To, że ktoś 
jest trochę inny, to nie 
znaczy, że możesz go 
obrażać. 
Laleczka poczuła się za-
smucona, ale poszła ba-
wić się z dinozaurem 
Pimpusiem i gumową kaczuszką. 

Do pokoju weszła Mar-
tynka. Miała przy so-
bie nową sukienkę dla 
Lenki i piękne, złociste 
butki. Ubrała w nią la-
leczkę. Od tej chwili 
dziewczynka wyglądała 
przepięknie. Wszyscy 
przywitali ją z wiel-
ką radością. Baletnica 
Zosia była zazdrosna o 
Lenę i odeszła. 

Ale laleczka pode-
szła do niej, zachę-
cając ją do zabawy. 
- Chodź Zosiu, po-
baw się z nami. Nie 
czuję do ciebie zło-

ści, bo wiem, ze jesteś dobrą kole-
żanką – powiedziała Lenka. 
- To nie jesteś na mnie zła? Prze-
cież mocno ci dokuczałam – odpo-
wiedziała Zosia.

- Nie, nie jestem. Zapraszam cię, 
pobawimy się z przyjaciółmi. 
- Przepraszam cię, że byłam dla 
ciebie taka niesprawiedliwa. Je-
steś miłą i piękną koleżanką. A 
teraz chodźmy, bo zabawa nam 
ucieka. 
Baletnica Zosia zrozumiała, że nie 
ważne jest to, czy ktoś jest bied-
ny i nosi okulary. Nie istotne czy 
nosi podartą sukienkę, czy znisz-
czone kapciuszki, ale ważne jest 
to,  co ma się w serduszku i jest 
się dobrym. 
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 Pewnego razu Jinny 
wraz ze swoją młodszą siostrą Ra-
chel i rodzicami przyjechała z An-
glii do babci, do Polski. Pięknego, 
słonecznego  dnia siostry wybrały 
na plażę. 
-Hej Jinny, zobacz tam, na brzegu 
jest foka!- zawołała radośnie młod-
sza z sióstr.
- Rachel, nie podchodź do niej! 
Gdy foki wychodzą na brzeg i dłu-
go leżą w bezruchu, to oznacza, że 
są chore.
- A co może jej być?- spytała zdzi-
wiona Rachela.
- Ludzie wrzucają śmieci do mo-
rza i foki mylą puszki ze śledziami

Zagrożona foka
 i je połykają- odpowiedziała Jinny.
- Możemy jej pomóc?-zapytała Ra-
chel.
- Oczywiście, że możemy!- odpo-
wiedziała przejęta sytuacją sio-
stra. Na lekcji przyrody mówiliśmy 
kiedyś o ginących zwierzętach 
morskich i co robić, aby im pomóc, 
ale nie wiem, jak to się robi w Pol-
sce?
-Poczekaj, zadzwonię do babci!- 
krzyknęła Jinny.
Jinny zatelefonowała do bab-
ci, która podała jej dwa nume-
ry:79536009 na błękitny patrol 
WWF i 601889940 do Stacji 
Morskiej w Helu.  Dziewczynki za-
dzwoniły do stacji w Helu  i poin-

formowały o zdarzeniu dokładnie 
wyjaśniając, gdzie znalazły chore 
zwierzę. Pracownik fokarium za-
pewnił, że za chwilę przyjadą od-
powiednie służby medyczne i zaj-
mą się foką. I rzeczywiście, gdy 
minęła godzina na plaży pojawili się 
ratownicy. Ułożyli fokę na noszach 
i przetransportowali ją specjalnym 
samochodem na Hel. 
Gdy po tygodniu siostry postano-
wiły odwiedzić uratowane zwierzę, 
foka radośnie pływała w basenie i 
wyglądała już na całkowicie zdro-
wą. Za udzielenie pomocy foce 
dziewczynki zostały nagrodzone 
dyplomem i darmowymi biletami 
wstępu do fokarium.
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W pewnym państwie był sobie 
król, który miał dużo dzieci. Były 
one dość niesforne. Nie szanowa-
ły swoich rzeczy, często niszczyły 
swoje ubrania i zużywały niepo-
trzebnie dużo zeszytów. Gdy tylko 
narysowły na jednej kartce kilka 
kresek natychmiast wyrzucały cały 
zaszyt do śmieci.
Pewnego razu król dowiedział się, 
że w jego królestwie mieszka pod-
dana, która potrafi utkać ze słomy 
złotą tkaninę. Zacieka-
wiony władca postanowił 
wezwać do siebie ową 
dziewczynę, a gdy się 
zjawiła zarządał, aby 
ze słomy wykonała złote 
ubrania.
Początkowo poddana 
przestraszyła się tak 
trudnego zadania, ale 
po chwili zastanowienia 
odpowiedziała królowi, 
że słoma przyda się bar-
dziej zwierzętom, na-
tomiast piękne ubrania 
można zrobić ze zuży-
tych plastikowych bute-
lek. 

Coś z niczego
Władca zaniemówił z wrażenia, a 
po chwli kazał swoim sługom przy-
nieść duży kosz ze śmieciami, w 
którym były plastikowe opakowa-
nia. Kiedy dziewczyna to zobaczy-
ła, odrzekła:
- To jeszcze nie wszystko! Z ma-
kultury można zrobić piękne ze-
szyty, a z potłuczonego szkła -  no-
wiutkie butelki.
Król tak się zaciekawił propozycją 
poddanej, że zapomniał zupełnie o 
złocie. 
Rozkazał swoim sługom posegrego-

wać śmieci i zawieźć je 
do miejsca, które wska-

zała dziewczyna, to jest do prze-
twórni odpadów.
Po paru dniach plastikowe opako-
wania przerobiono na mięciutkie 
polarowe bluzy, makulaturę na ko 
lorowe zeszyty, a stłuczkę szklaną 
- w zgrabne butelki.
Król na widok tego wszystkiego 
bardzo się ucieszył, nagrodził po-
mysłową pannę, a wszystkim pod-
danym nakazał segregować śmieci, 
aby można je było wykorzystać po-
nownie.
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W lesie, w drewnianej chat-
ce mieszkały dzieci, Tosia i Adaś. 
Dach domku był wyłożony słomą, 
a okna były wysuwanymi ze ściany 
kawałkami drewna. Dom ogrzewał 
jedynie mały kominek. W domku 
nie było pokoi tylko jedno pomiesz-
czenie łączące w sobie sypialnię, 
kuchnię i jadalnię, a łazienka znaj-
dowała się za domem. W łazience 
była się duża beczka z wodą peł-
niącą rolę wanny, wiadro było umy-
walką, a dołek w ziemi toaletą. 
Dzieci żyły w przyjaźni z przyrodą. 
Kochały zwierzęta, często opieko-
wały się rannymi ptaszkami, za-
jączkami, w czym pomagał im tata 
– leśniczy. 
Miały oswojonego jelonka Bambie-
go, siedem zajączków i srokę, któ-
ra mimo zdrowego skrzydła zdecy-
dowała się zostać z dziećmi. Bambi 
codziennie wychodził na spacer, 
ale zawsze wracał przed wieczo-
rem. 
Pewnego dnia nie wrócił i kiedy 
rano dzieci nie znalazły jelonka 
przy paśniku postanowiły go po-
szukać. Po długich poszukiwaniach 
odnaleźli zwierzę. Niestety, Bambi 
miał zakrwawioną nóżkę i nie mógł 

Ekologiczna przygoda
iść. Adaś i Tosia zauważyli obok w 
trawie puszkę – to o jej poszar-
pane brzegi ich rogaty przyjaciel 
zranił się.
- O nie!!! –krzyknęła Tosia. - Znowu 
te śmieci! Kto tu był?
- Nie ma na co czekać, pobiegnę po 
tatę – powiedział Adaś i pognał co 
sił w stronę chatki.
Tata i dzieci opatrzyli ranę jelon-
ka. Zanieśli go do domu i zadbali, 
by było mu ciepło. Dali świeżej, so-
czystej trawy i wodę do picia. Po 
dwóch tygodniach jelonek znowu 
biegał i nic go już nie bolało. 
Ale kilka dni później zdarzyło się 
kolejne nieszczęście. Tym razem  
Adaś i Tosia znaleźli w lesie ptasz-
ka zaplątanego w plastikową siatkę

i jeża całego ubrudzonego zieloną 
olejną farbą. Dzieci jak zwykle po-
mogły zwierzątkom, a w drodze do 
domu odbyły taką rozmowę:
- Mam tego dość!!! – krzyknęła  
gniewnie Tosia.
- Ja też – oznajmił Adaś.
- Przecież te biedne zwierzątka 
cierpią. Może da się im jeszcze po-
móc, zastanówmy się – powiedziała 
Tosia.
- Może zrobić znaki zakazu wywo-
żenia śmieci do lasu? – zapropono-
wał chłopiec.
- Wiesz jacy są ludzie, wszystko 
zaraz tymi sprayami zamażą, ale 
może, może…. – mam pewien po-
mysł. Chodź, zapytajmy się taty.
Tosia opowiedziała tacie i bratu



o pomyśle zorganizowania lekcji 
ekologii dla dzieci z pobliskiego 
miasteczka. Niestety tacie pomysł 
się nie spodobał.
- Do miasta jest kawał drogi, a ja 
nie mogę wam towarzyszyć- oznaj-
mił.
- Ale tato to ważne, ludzie muszą 
zrozumieć ile szkody wyrządzają 
wywożąc śmieci do lasu. Nie może-
my myśleć tylko o sobie.
Tata wytłumaczył dzieciom, że 
sama rozmowa nic nie da, że on 
sam bardzo wiele razy próbował – 
bez skutku. 
- To co, mamy się poddać?! – krzyk-
nęły chórem dzieci.
- Poczekajcie, nie daliście mi skoń-
czyć. Może zorganizujemy w lesie 
jednodniowe  spotkanie. Zaprosi-
my dzieci i pokażemy im, jak źle 
mieszka się zwierzętom w zaśmie-
conym lesie.
- OOOO!!!  I zrobimy jeszcze wiel-
ki, kolorowy plakat – mówiła pod-
niecona Tosia.
- I rozwiesimy go w mieście – za-
proponował Adaś.
Tata obiecał, że pomoże smykom 
wszystko zorganizować. Rodzeń-
stwo nie mogło się już doczekać 
wizyty dzieci z miasta. Chciały  
pokazać im zwierzaki. Jeśli poko-
chają je tak jak oni, nie pozwolą 
nikomu  zaśmiecać lasu.
Maluchy jeszcze bardzo długo

krzyczały podekscytowane układa-
niem planu spotkania.
- No już czas do łóżka - nakazał 
tata.
Ale dzieciom trudno było zasnąć 
wiedząc, że swoim projektem mogą 
czegoś dokonać – czegoś bardzo 
ważnego.
Po tygodniu wszystko było już go-
towe do przyjazdu dzieci z mia-
sta. W dniu spotkania Tosia i Adaś 
wstali bardzo wcześnie. Byli bar-
dzo przejęci spotkaniem.
-Witamy wszystkich- rozpoczął 
Adaś.
-Zaraz pójdziemy zwiedzać las- 
oznajmiła Tosia. Pokażemy wam 
nasze zwierzaki i będziecie mogli 
się z nim pobawić.
Potem pozbieramy jagody na 
czas, pokażemy wam zaśmiecone 
miejsca 
w lesie, a 
na koniec 
domowy 
szpital dla 
zwierząt. 
- Jakieś  
pytania?- 
zapytała 
dumna 
z siebie 
Tosia.
-Tak, o 
której 
koniec? -

spytał chłopiec w zielonej bluzie.
- Około godziny 17:00. Mamy wam 
wiele do pokazania. Czeka was nie-
zwykła przygoda - odpowiedział za 
Tosię Adaś.
-Wyruszamy!!! - powiedziała Tosia.
Dzieciom bardzo podobała się wy-
cieczka. Gdy odjeżdżali obiecali, 
że  o wszystkim opowiedzą rówie-
śnikom w swojej szkole i rodzicom.  
Po kilku dniach, gdy Adaś i Tosia  
wyruszyli po maliny zobaczyli coś 
co ich zaskoczyło. Ujrzeli dużą 
grupę ludzi, dorosłych i dzieci z 
workami na śmieci i wszyscy sprzą-
tali  las. Okazało się, że  uczniowie 
zorganizowali WIELKIE SPRZĄ-
TANIE LASU. 
Adaś i Tosia byli z siebie dumni. 
Byli dumni, ponieważ byli mali, a 
dokonali czegoś wielkiego.
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WstępDawno, dawno temu... nie, nie, 
nie co ja plotę. Zacznę jeszcze 
raz…moją eko-bajkę.
W odległej przyszłości żyłem sobie 
ja – mały i przestarzały robocik o 
imieniu Ekuś. Żyłem sobie beztro-
sko, pośród rozwijającej się cy-
wilizacji dopóki ktoś lub coś nie 
przerwało mojego cudownego spo-
koju... 
Puk, puk... ktoś lub coś zapukało do 
drzwi mojego kontenera.
- Ktooooo taaaaaaaaam? - spyta-
łem zaniepokojony. 
- Tu NRM, czyli Nowe Roboty 
Miejskie.
- Proooooooszę doooooooo śro-
ooooooodka - odpowiedziałem. 
Na progu stał biały, lśniący, najno-
wocześniejszy NRM.
- Z ciebie kupa złomu, lepiej wyjdź 
i zobacz zmiany - powiedział z po-
gardą. 
Na dworze było O-KROP-NIE. 
Drzewa leżały wycięte na stosie. 
Ludzie mieli coś dziwnego w ustach 
i to coś wyrzucali wszędzie, gdzie 
popadnie. Pomyślałem, że może 
jest tu gdzieś kawałek trawnika, 
ale nie było. Jakiś człowiek rzucił 
ową rzecz na chodnik mówiąc:  
 - Pyszne papierosy ...

Eko-bajka
Pomyślałem, że  posprzątam, prze-
cież nie po to mam na imię Ekuś, 
by stać i  rozmyślać.

Rozdział 1
Zjawa

Po 20 minutach sprzątania zmę-
czyłem się tak, jak to tylko moż-
liwe. Nie wiedziałem jeszcze, że 
każdy czło-
nek mojej 
rodziny miał 
t a jemn i czą 
moc. Wieczo-
rem na niebie 
pojawiła się 
zjawa. Za-
częła mówić 
do mnie wier-
szem:

Ekusiu słuchaj 
mnie,

bo zniknę 
bezdymnie.
Masz moc 
magiczną.

Zabierającą cię 
w przestrzeń 

astronomiczną.
Tam swój 

cel znajdziesz
i zobaczysz 

co to ta mocccc-
csssssssssssssss…

Zjawa wygłosiła swoją przemowę 
dosyć zagadkowo, więc niewiele 
zrozumiałem i niestety wyparowa-
ła. 
Zrobiło się bardzo późno więc po-
stanowiłem, że jutro posprzątam. 
Poszedłem do domu i zasnąłem. 
Następnego dnia czekał mnie pra-
cowity poranek.



Rozdział 2
Kosmiczna przestrzeń 

i środek zjawy

Budzik zadzwonił, wstałem i rozpo-
cząłem wielkie sprzątanie. Po wyj-
ściu z domu zobaczyłem, że nowo-
czesność mnie przerasta. 
Roboty pracowały całą noc. Ale ja 
nie dałem za wygraną. Zacząłem 
sprzątać. Wytrzymałbym pewnie 
godzinę, gdyby nie to, że kolejny 
raz pojawiła się Zjawa i wciągnę-
ła mnie swoimi ustami do tajem-
niczego pomieszczenia. W środku 
Zjawy było całkiem luksusowe po-
mieszczenie. Mój widok przycią-
gnęło biurko, które zupełnie nie 
pasowało do reszty. Za biurkiem 
siedziała... co ja gadam; zepsuła-
bym, całe napięcie czytelników... 
za biurkiem siedziała Pani. Miała 
głowę taką samą jak owa Zjawa, 
która poinformowała mnie o drze-
miącej we mnie magicznej mocy.
- Dzień dobry. Mam na imię 
Maryla i informuję roboty o ich 
mocach. A ty masz na imię Ekuś i 
masz w sobie EKO-MOC - powie-
działa Pani Zjawa.
- Skąd pani wie, jak mam na imię? 
– zdziwił się Ekuś.
- Znam drzewo genealogiczne two-
jej rodziny i każdy jej członek miał 
magiczną moc – odpowiedziała ta-
jemnicza Pani.

Przenieśliśmy się w czasoprze-
strzeń i zobaczyłem mojego tatę, 
moją mamę, babcię i dziadka. 
Wszyscy mówili to samo, czyli 

,,Znajdź w sobie pociechę, 
a odkryjesz ją.” 

Gdy wróciłem z wnętrza Zjawy 
od razu udałem się na spoczynek. 
Zbierałam siły, bo wiedziałem co 
będzie następnego dnia.

Rozdział 3
To działa !!!!!!!!!!!

Obudziłem się wczesnym rankiem. 
Był piękny dzień (tylko tak mi się 
zdawało, ponieważ miasto nadal 
było okropnie). Podszedłem do 
drzwi. Na progu leżała kartka z 
napisem:

Przyłącz się do nas. NRM. 
Będziesz lepiej wyglądał.

Szef
Zignorowałem list. Spostrzegłem 
oliwę, którą miałem się nasmaro-
wać. Jednak zapomniałem i stałem 
bez ruchu. W końcu puszka drgnę-
ła i przysunęła się do mnie (stało 
się to akurat wtedy, gdy ją o to 
poprosiłem!) 
To była moja moc.
Wyszedłem na dwór podekscyto-
wany, że ją odkryłem  i zacząłem 
sprzątanie. To było bardzo łatwe. 
Po prostu prosiłem śmieci w zasię-
gu wzroku, aby się sprzątnęły i wy-

słały do recyklingu. I one to robiły, 
a ja przechodziłem dalej! 
W końcu teren był czysty, a ja – 
szczęśliwy. 
Przeciwnie było jednak z robota-
mi NRM, które mnie przeklinały. 
Za to zbierałem pochwały od osób 
niepalących!
Dopiero teraz zacząłem się zasta-
nawiać,  kim był ten tajemniczy 
„Szef” (mowa o nim na kartce, któ-
rą dostałem).

 Rozdział 4 
Papierosy i wszystko OK

Nadal nie wiem kim był ów „Szef”, 
ale na pewno dziś muszę pokonać-
papierosy. 
Wziąłem dzban z wodą i uważając,
by się nie oblać wyszedłem do mia-
sta.
Miałem zamiar zalać nią wszystkie 
papierosy, a potem stoczyć z nimi 
śmiertelny bój. Łatwo mi było to 
powiedzieć, lecz zrobić ... to do-
piero było wyzwanie! 
Wymyśliłem jednak, aby poprosić 
panią Zjawę o pomoc, by wybłagała 
Deszcz, żeby zaczął swoją pracę. 
(Pani owa była wyżej w hierarchii i 
miała lepsze znajomości u Pogody).
Udało mi się. 
Zjawa Maryla zgodziła się i po 
chwili zaczęło lać. Wszystkie pa-
pierosy zgasły, a przerażone słoń-
ce schowało się za chmurami. 



z tego powodu, że ktoś, coś, lub 
robot chce się nas pozbyć. 
- Wezwijmy Szefa. On to załatwi! 
– rozległ się głos z tłumu.
Znowu pojawiło się to imię – pomy-
ślałem. 
- Dobry plan – odpowiedziały chó-
rem inne papierosy. 
O 18.05 (znam godzinę, ponieważ 
mam wmontowany zegar) skończy-
ło się zebranie. Gdy papierosy roz-
chodziły się do pudełek, ukryłem 
się w śmieciach, gdzie strasznie 
śmierdziało. 
Nie wiem, co działo się dalej, bo 
byłem tak zmęczony, że zasnąłem.

Rozdział 5 
Szef, wojna i dobre zakończenie 

Tym razem obudziłem się z jesz-
cze gorszego powodu. Była to 
rymowanka. Brzmiała tak:

Rzucam śmiecia, bo tak mi się chce!
Nie jestem ekologiczny! He! He! He!

Śpiewali ją wszyscy. Myślę, że to 
roboty NRM nakłoniły ich do tego. 
Ale o tym mogę powiedzieć póź-
niej, bo było jeszcze coś gorsze-
go. Nie mogłem odgarnąć śmieci, 
ponieważ przez noc trafiło tu ich 
jeszcze więcej. 
Na moje szczęście, zaczął to robić 
ktoś inny. Była to wesoła dziew-
czynka. 

Pod koniec ulewy zobaczyłem znak 
z napisem:

ZEBRANIE PAPIEROSÓW
18.00 

WYSYPISKO

Postanowiłem tam jechać. O osiem-
nastej byłem na wysypisku i od razu

zobaczyłem stos papierosów. Zna-
lazłem super podsłuch. Była to 
rura, przez którą mogłem podsłu-
chiwać ich rozmowę. Brzmiała ona 
tak:
- Witam wszystkich – powiedział 
jeden z papierosów. - Jesteśmy tu



- Cześć! Czy ty jesteś robotem? – 
zapytała. – Bo ja nie i mam na imię 
Ela. 
- Heeeej! Moooojee iiiiiimię tooo 
EEEkuuuuś – powiedziałem.
Okazało się, że dziewczynka se-
greguje śmieci i wcale nie śpiewa 
tej rymowanki. Chciała pomóc mi z 
papierosami. Sprzątaliśmy i sprzą-
taliśmy i w końcu połowa z nich zgi-
nęła bez śladu. 
Postanowiłem, że nadszedł czas 
przeciwstawić się Szefowi. 
Poszliśmy szukać jego bazy, co za-
jęło nam 2 godziny. Kiedy ją zna-
leźliśmy nie byliśmy wcale szczę-
śliwi, tylko smutni, zmęczeni i źli. 
Mieliśmy zamiar się tam włamać. 
Nie było to jednak takie proste, 
ponieważ baza miała promienie an-
tyludziowe. Musiałem więc wejść 
tam sam. Dziewczynka obiecała, że 
poczeka na mnie nawet i 200 lat. 
Bałem się oczywiście, ale przeła-
małem strach i wszedłem przez 
okno. Spadłem na purpurowe scho-
dy.
 - Aha - pomyślałem - to taki pod-
stęp. Baza jest pod ziemią. 
Teraz zaczęły się dziać straszne 
rzeczy, więc proszę o to, by Ela 
(moja koleżanka czekająca na gó-
rze) poczekała chwilę i nie słuchała 
czytającego ten rozdział lub, aby, 
jeśli czyta sama, ominęła następny 

fragment do momentu, gdy znaj-
dzie moje imię.
Ze ścian zaczęły wylatywać śmie-
cioperze i śmiecioaki. Były to śmie-
ciowe nietoperze i ptaki. Z daleka 
dobiegła mnie piosenka.

Śmieć! Śmieć! Śmieć!
To my śmiecie złe! He! He! He!

Ktoś śpiewał ją w kółko, a ja podą-
żałem w jej kierunku. I ciągle się 
zbliżałem. Po godzinie dostrzegłem 
czerwone światło. Teraz z małych 
dziur w ścianach zaczęły wybiegać 
śmiecionie, czyli śmieciowe gryzo-
nie. To one tak śpiewały. Po dotar-
ciu do światła... Nie, nie... raczej 
zanim dotarłem do światła, staną-
łem za rogiem i usłyszałem.
- Szefie, ktoś tu idzie.
- Tak ci się tylko zdawało – odpo-
wiedział mroczny głos.
Wychyliłem się  zza rogu i od razu 
mnie spostrzegli. (Teraz pewnie 
chcecie, żebym zdradził, kto był 
Szefem.) 
Szefem był wielki papieros z groź-
ną twarzą, na której widać było 
złość. Miał również poprzyczepiane 
do ciała inne śmieci, a wokół niego 
leżały ŻYWE śmieci. Wiedziałem, 
że to będzie bój na śmierć i życie. 
Pewnie niektórzy zapomnieli, że 
miałem i mam magiczną eko-moc, 
więc wróćcie do tego momentu 

bajki i mi przypomnijcie, bo o tym
nie pamiętam.
- A więc rozpocznijmy wojnę! – 
oznajmił Szef. 
 Zanim zdążył cokolwiek zrobić, 
drzwi bajki otworzyły się i pojawił 
się w nich mały chłopiec.
- Ekusiu, przypominam Ci o Twojej 
mocy – powiedział dzielnie i szybko 
zamknął bajkowe drzwi. 
- Zuch chłopak- pomyślałem. 
Na moje polecenie przypomniał mi 
o mojej mocy. Na pewno bardzo z 
niego uważny czytelnik. 
Rozpoczął się bój. Moją mocą po-
prosiłem śmieci, aby poleciały do 
recyklingu. I tak się stało. Zaś dla 
Szefa przygotowałem coś specjal-
nego. Na początku rozbroiłem go 
mą eko-umiejętnością na części, a 
potem wysłałem do kosza!

***
Pamiętajcie! Śmieci mogą was za-
atakować w każdej chwili, bo prze-
cież ciągle gdzieś są, ale zrobią to 
tylko wtedy, kiedy nie będziecie 
ich wyrzucać w odpowiednie miej-
sce. 
Jak widzicie  wszystko skończyło 
się dobrze. Założyłem sobie rodzi-
nę i wszyscy żyli .... O nie, nie. Tyl-
ko nie długo i szczęśliwie. Tak się 
przecież kończy każda bajka. My 
po prostu żyliśmy, a to jest naj-
ważniejsze.
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  Dawno, dawno temu w odległej 
krainie żyła  królowa o imieniu 
Barbara. Była bardzo miła i ładna. 
Wychowywała swoją jedyną  córkę, 
Żanetę. 
Królowa dbała o swój wygląd, za-
wsze starannie czesała włosy, mia-
ła piękne, bogato zdobione suknie, 
ale zupełnie nie dbała o środowisko. 
Jej królestwo przypominało wielką 
górę śmieci. Nie wiedziała o tym, 
że można segregować śmieci i nikt 
w jej królestwie  o to nie dbał.
Pewnego dnia królowa  zauważyła, 
że ludzie opuszczają swoje domy i 
na zawsze wyjeżdżają za granicę. 
Zezłościła się bardzo z tego powo-
du i powiedziała tak: 
- Kto wyjdzie poza mur królestwa, 
tego czeka kara! 
Od czasu wypowiedzenia tych 
słów była coraz mniej miła, kazała 
straży stać przy murach. Rzeczy-
wiście, kto próbował opuścić króle-
stwo, dostawał karę. 
Ludzie bali się królowej, więc po-
zostawali. Coraz mniej ludzi wy-
jeżdżało. Królowa była bardzo 
szczęśliwa z tego powodu i znowu 
zaczęła być coraz bardziej miła. 

Jak Królowa 
pozbyła się śmieci?

Za to mieszkańcy byli źli, bo nie 
chcieli żyć w brudnym królestwie. 
Nic  na to poradzić  nie mogli, więc 
żyli tak dalej.
Pewnego bardzo słonecznego dnia 
królowa popatrzyła przez okno i 
ujrzała górę śmieci przed sobą. 
Nie mogła dostrzec ani zielonych 
łąk, ani srebrzystego jeziora, ani 
złotych pół rzepaku. Tylko górę, 
ogromną górę śmieci. 
Królowa przeraziła się. Zrozumia-
ła, że musi naprawić swój błąd. 

Porozmawiała o tym z córką, która 
chciała mieć męża. 
Razem postanowiły, że kto usunie 
tę górę odpadków zostanie mężem 
królewny. 
Zjawiali się różni śmiałkowie, któ-
rzy chcieli zdobyć rękę królewny. 
Żaden z nich nie potrafił jednak 
poradzić sobie z górą śmieci. 
Pewnego dnia do królestwa przybył 
chłopak z magicznymi rękawiczka-
mi. Gdy zobaczył  śmieci, od razu 
wiedział, co z nimi począć. 



Postanowił wyczarować kontenery 
na różne odpady i  posegregować 
odpadki. 
Królowa była zachwycona pomy-
słem, ale postawiła warunek i po-
wiedziała:
- Twój pomysł jest wspaniały! Je-
śli uda się posprzątać wszystkie 
śmieci i ludzie powrócą do mojego 
królestwa to oddam ci rękę mojej 
córki.
Chłopak od razu zabrał się do pra-
cy.  Najpierw wyczarował kolorowe 
kontenery, a potem zabrał się za 
sprzątanie. 

Każdy śmieć trafił do innego po-
jemnika. Papier powrzucał do 
niebieskich kontenerów, plasti-
kowe odpady  do żółtych, a szkło 
do pojemników zielonych.
Królestwo znów było czyste. Gdy 
wieść  rozniosła się po okolicy,  
ci którzy wyjechali powrócili do 
swoich domów. Chłopak został 
mężem królewny. Po śmierci kró-
lowej on i  Żaneta rządzili razem 
królestwem – długo i szczęśliwie 
w pięknej i  czystej krainie. A 
mieszkańcy  już  nigdy nie zapo-
mnieli o segregowaniu śmieci.
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Rozdział pierwszy
Historia i przedstawienie 

pana RękiPan Ręka jest osobą bardzo 
małą. Zupełnie nie wiadomo skąd 
się wziął. Wiadomo tylko, że jest 
ręką. Zegnij tyko do środka palec 
serdeczny, mały oraz kciuk i już go 
masz. Mimo swojego wyglądu jest 
postacią bardzo ważną, gdyż jest 
głównym bohaterem opowieści. Ma 
małe, czarne oczka i czerwoną bu-
zię. Poznałem go w przedszkolu. 
Kiedyś z Jasiem wymyśliliśmy so-
bie pana Ołówka.
Pan Ołówek był zwykłym ołówkiem 
bez ozdób typu gumka i naklejki. 
Był po prostu koloru drewna, żeby 
go rozróżnić zatemperowaliśmy go 
z dwóch stron. W domu opowiada-
łem mamie o panu Ołówku i nagle, 
nie wiadomo kiedy powstał pan 
Ręka. Niestety pan Ręka umie mó-
wić tylko w języku mimowskim, ale 
ja jako narrator oczywiście go ro-
zumiem. Aha, nasz bohater często 
ma dość chodzenia w normalnej 
pozycji, więc wyciąga kciuk.

Pan Ręka i przygoda na plaży
Rozdział drugi

Historia, przedstawienie i pocho-
dzenie pana Pyszałka

Pan Pyszałek jest kuzynem pana 
Ręki. Tak jak pan Ręka jest bardzo 
mały. Pan Pyszałek nie jest wcale 
pyszałkiem, ale jednym z najwier-
niejszych kolegów. Oprócz niego 
jest jeszcze pan Kinder, ale o nim 
w trakcie opowieści. 
Ponieważ, pan Pyszałek jest kuzy-
nem pana Ręki, obaj mają czarne 
oczka i czerwoną buzię. Pan Py-
szałek jest także ręką, ale inaczej 
wyglądającą. Zegnij palec mały, 
serdeczny, wskazujący oraz kciuk 
i oto on. Chodzi na środkowym pal-
cu, na którego końcu jest buzia. 
Przeciwnie do pana Ręki nie ma 
własnej rącz-
ki (w przy-
padku pana 
Ręki jest to 
kciuk). 
Pan Ręka za-
wsze jest ru-
chliwy, a pan 
Pyszałek lubi 
odpoczywać 
na fotelu i 
pić kawę lub 
herbatę.

Pewnego razu przydarzyła im się 
historia, w której dowiedzieli się, 
że…
Sami o tym przeczytajcie…

Rozdział trzeci
Walka na plaży

Pan Ręka i pan Pyszałek siedzieli w 
domu pana Pyszałka i popijali napo-
je. Pan Ręka pił ręcznie zrobiony 
napój gazowany, a pan Pyszałek pił 
kawę, bo chciał się pobudzić.
- Słuchaj – powiedział pan Ręka – 
może pójdziemy na plażę?
- Dobry pomysł – odparł pan Pysza-
łek.
- Wezmę telefon – oznajmił pan 
Ręka.
Gdy jechali, mijali rzeki, jeziora, 
aż dotarli do celu.



- Nie wiem, po co wziąłeś telefon? 
Jeszcze ci wypadnie i go nie od-
najdziesz – powiedział pan Pysza-
łek.
- Na pewno się nie zgubi – odpo-
wiedział spokojnie pan Ręka.   
Szli i szli przez plażę, ale nie zoba-
czyli żadnego przechodnia. Ujrzeli 
w oddali, ale nie przechodnia, tyl-
ko górę śmieci. Gdy szli w jej kie-
runku, odkryli że się porusza. W 
środku zobaczyli coś niebieskiego. 
Góra śmieci (która okazała się być 
górą papierosów) była sto metrów 
przed nimi, gdy pan Ręka zawołał:
- To przecież ginący morświn!
- Co, ginący morświn? – zapytał pan 
Pyszałek.
- No, to coś niebieskiego w środku 
góry papierosów!

Nagle góra papierosów zaczęła się 
obniżać, zajmować coraz więcej 
miejsca i odsłoniła morświna.
- Wrogowie! – ktoś zawołał, a to 
„ktoś” to raczej „coś”, bo to był 
papieros.   
Pan Ręka i pan Pyszałek zrozumieli 
co się stało – pa-
pierosy wyciągnęły 
na ląd morświna.
- Do ataku! – za-
wołał wódz papie-
rosów, zwany pa-
nem Papieroskiem, 
rozpoczynając 
wojnę.
- To nie fair – po-
wiedział pan Ręka 
– nie mamy broni.

Pan Papierosek dawał jakieś dziw-
ne znaki i zaraz dwa papierosy 
przybiegły z mieczem i tarczą. 
Rzuciły na piasek i wstąpiły w 
szereg. Pan Ręka i pan Pyszałek 
wzięli ofiarowaną broń, stanęli na 
zbiórce dwuosobowej i czekali. 
Rozpoczęło się starcie. Jeden pa-
pieros podbiegł do pana Ręki. Był 
najgłupszy ze wszystkich, więc 
nieumyślnie zginął. Pan Ręka na-
wet nie ruszył mieczem i papieros 
nadział się na niego. 
Pan Pyszałek założył miecz na 
stópkę, zakręcił się jak wierta-
reczka, wystrzelił w powietrze, 
spadł na piasek z uderzeniem jak-

by spadło dwadzieścia kowadeł na 
raz i zwyciężył połowę armii. Zanim 
pan Pyszałek spadł, pan Ręka zabił 
ćwierć oddziału papierosów. Kie-
dy spadasz jak pan Pyszałek, czyli 
mieczem w dół z siłą dwudziestu 



kowadeł, nawet piasek jest jak 
trampolina, więc pan Pyszałek po 
wylądowaniu wzleciał ponownie, 
wylądował mieczem w dół i zro-
bił gigantyczną burzę piaskową. 
Wszystkie papierosy pouciekały. 
Wygrana! Pan Ręka i pan Pyszałek 
wrzucili morświna z powrotem do 
wody.

Rozdział czwarty
Sprzątanie plaży

- Ciekawe czemu tyle zwierząt 
ginie? – powiedział zdyszany pan 
Ręka.
- Chyba przez te śmieci – odparł 
równie zmęczony pan Pyszałek.
- Może by tak urządzić sprzątanie 
plaży? – zapytał pan Ręka.
- No dobra.
- Skoczę do sklepu.
- Po co? – zapytał pan Pyszałek, ale 
pan Ręka był już daleko. 

Pan Pyszałek w tym 
czasie poszedł do 
domu po szufelkę i 
zmiotkę. Wreszcie 
wrócił pan Ręka z 
czymś czarnym w 
rączce.
- Co to jest? – za-
pytał pan Pyszałek.
- Worki na śmieci – 
oznajmił pan Ręka.
Zaczęli więc 
sprzątać. Pan Ręka 
zaczął sprzątać 

wschodnią część plaży, a pan Py-
szałek – zachodnią.

Rozdział piąty
Pomoc kolegów pana Ręki

- Nie damy rady – powiedział pan 
Ręka – jeszcze musimy tyle po-
sprzątać, a tu już wieczór.
- Zgadzam się z tobą – odpowie-
dział pan Pyszałek.
- Już wiem – pan Ręka wpadł na 
pomysł – zaprosimy do tego moich 
kolegów.
- Jakich dokładnie?
- No: pana Kinder, Amerykanina, 
Chińczyka i Japończyka.
- OK., ale jak ich zaprosisz?
- Mam telefon!
Pan Ręka telefonował bez końca, 
aż wreszcie przed nimi stała trój-
ka kolegów, gdyż pan Kinder jest 
jego bratem.

- Zaczynamy – powiedział pan Ręka 
biorąc worki w rączkę i rozdając 
– musimy zdążyć przed nocą. Pan 
Kinder sprząta północną stronę, 
Amerykanin – południową, Chiń-
czyk – wschodnią, a Japończyk – 
zachodnią.

Rozdział szósty
Plaża znowu jest czysta

Udało się! Plaża jest czysta. Z zie-
mi zniknęły śmieci, a z pola bitwy 
– zabite papierosy. Wszędzie jest 
czysto!
- Patrzcie tam! – zawołał pan Ręka.
- Co się stało? – zapytał pan Pysza-
łek.
- Tam wloką się jakieś papierosy! – 
powiedział pan Ręka.
- Może się na nie zaczaimy? – za-
pytał pan Kinder.
- No dobra – powiedział pan Ręka.
Zaczaili się w taki sposób: pan 
Kinder zajął pozycje północną, 
Amerykanin – południową, Chiń-
czyk – wschodnią, Japończyk – za-
chodnią, a pan Ręka i pan Pyszałek 
zagrodzili im drogę. Wszyscy wy-
skoczyli z pozycji i rzucili się na 
nich. Wreszcie wygrali i musieli po 
sobie posprzątać. Kiedy skończyli 
była już północ. Wszyscy rozeszli 
się do domów.
- Dobranoc – szepnął pan Ręka.
- Dobranoc – odparł pan Pyszałek – 
to był pracowity dzień.
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Rozdział 1
Jak się tu znalazłam...Cześć! Mam na imię Nina. Je-

stem foką, zwierzakiem z płetwia-
stym ogonem, jajowatą głową i ma-
łymi czarnymi oczkami. Mieszkam 
w fokarium w Helu, ale nie zawsze 
tak było. Dawniej moim domem był 
Bałtyk. Dziś opowiem Wam jak się 
tu znalazłam. A było to tak... 

Rozdział 2
Tajemniczy przedmiot

Gdy jeszcze żyłam w morzu i co-
dziennie beztrosko przemierzałam 
morze z północy na południe i ze 
wschodu na zachód moim głównym  
zajęciem było szukanie przy dnie

Foka Nina
jedzenia.  Pewnego dnia, gdy już 
miałam zjeść małą rybkę, na dno 
spadło coś dziwnego. Było to koloru 
srebrnego, oblepione kolorowym 
papierkiem, a na nim znajdował sie 
napis: „Morele w puszce”. Wtedy 
nie wiedziałam co to morela i co 
to puszka, ale dziś już wiem. Wy 
pewnie też.
A ja popełniłam wielki błąd...  

Rozdział 3
Morski potwór

Kiedy przeczytałam ten napis 
pomyślałam, że „morela” to coś 
smacznego, a więc zjadłam pusz-
kę.  I wtedy zjawił się on. Wielki, 
brudny i straszny. Był podobny do 
stworzenia, które kiedyś widzia-
łam. Miał długie macki i dziwny siny 

kolor, ale nie... on był jakiś inny, 
od tego sympatyczngo stworzenia, 
które spotkałam w czasie swoich 
morskich podróży.  Zwisały z nie-
go podarte sieci, do których przy-
czepiły się różne haki, żyłki i inne 
świecące przedmioty. Jego oczy 
wyglądały jak okrągłe kapsle. 
Często widywałam takie blisko 
plaży, gdzie ludzie wrzucali je do 
wody. To straszne stworzenie całe 
oblepione było  dziwnymi przed-
miotami. Teraz wiem, że były to 
plastikowe butelki, puszki, koła 
od samochodów, metalowe części 
od różnych ludzkich urządzeń. 
Okropność!!! Potwór zaczął się 
śmiać i wykrzyknął:
 - Zjadłaś puszkę! He, he, he !
- A co to jest? -zapytałam, bo na-
dal nie wiedziałam. 
- Puszka to metal he, he, he! A od 
metalu umrzesz! He, he, he! Bę-
dzie o jedną fokę mniej w Bałtyku. 
He, he , he!
Wystraszyłam się, ale dobrze wie-
działam co mam robić...

Rozdział 4
Wielka bitwa

Powiedziałam mu, że się nie boję 
(choć to nie do końca była praw-
da). Pacnęłam go ogonem  raz i dwa 
i trzy, ale potwór odepchną mnie. 
Byłam gotowa do walki, nie dałam 
się i natchmiast przeprowadziłam 



atak. On jednak był sprytny, na-
gle uniósł macki do góry, a nad nim 
zaczęły wirować wszystkie śmieci, 
które znajdowały się na dnie mo-
rza, aż robiło się szaro. 
Chciał mnie ogłuszyć tym atakiem, 
ale zrobiłam unik, podpłynęłam 
na dno, chwyciłam kawałek szkła, 
wpłynęłam na linię ataku i wtedy... 
rozwaliłam potwora jego własną 
bronią! 
Rozleciał się na tysiące kawałków 
śmieci. Odniosłam zwycięstwo, ale 
nie czułam się najlepiej...

Rozdział 5
Na ratunek!

Po tym wszystkim posta-
nowiłam sobie odpocząć. 
Bardzo bolał mnie brzuch i 
nie miałam siły. Popłynęłam 
na pobliską plażę. 
Gdy dotarłam na miej-
sce, zobaczyłam, że na 
brzegu stoi grupa ludzi. 
Zdziwiłam się, lecz powo-
li i ostrożnie  wyszłam na 
brzeg.  Gdy już leżałam i 
odpoczywałam na piasku, 
podeszła do mnie przyjaź-
nie usmiechająca się  Pani. 
Ludzie najwidoczniej za-
uważyli, że coś mnie boli, 
bo położyli mnie na nosze i 
zanieśli  do pomieszczenia 
z dużym stołem...

mi fokami, które tutaj mieszkają.  
Myślę, że jak wydobrzeję znowu 
powrócę do morza, ale nigdy wię-
cej nie chcę już spotkać brudnych 
morskich potworów. 

***

Teraz znacie już moją historię.  
Mam nadzieję, że dbacie o czy-
stość na plażach i nie wyrzucacie 
śmieci do wody.  
Bałtyk to mój dom i chciałaby móc 
kiedyś tam powrócić.  
A tym czasem pożegnam się z wami 
mając nadzieję, że jeszcze kiedyś 
się spotkamy.

I od tej chwili już nic nie pamię-
tam, a gdy się obudziłam zoba-
czyłam na brzuchu dużą ranę. Nic 
mnie już nie bolało. 
Potem dowiedziałam się, że ludzi 
wyciągnęli z mojego wnętrza pusz-
kę po morelach. Gdyby nie to, kiep-
sko by  skończyła się ta historia. 
Gdy poczułam się lepiej ludzie 
znów położyli mnie na nosze i za-
brali w miejsce przepiękne. Pełne 
wody, wysepek na których wygrze-
wały się inne foki. 
Wrzucili mnie do wody i od tamtej 
pory  opiekują sie mną oraz inny
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Do pewnej szkoły podstawowej 
przyszedł chłopiec o imieniu Paweł. 
Miał on rude, krótkie włosy i nie-
bieskie oczy. Chodził do szóstej 
klasy, źle się uczył, nie miał żad-
nych przyjaciół.
Pewnego dnia przyszedł do szko-
ły wesoły, ponieważ dostał pre-
zent od swoich rodziców z okazji 
urodzin. To było piękne czerwone 
auto, kolejny model do jego kolek-
cji. Wszedł do szkoły, przebrał się 
w szatni, zostawił rzeczy i poszedł 
pod klasę. 

Niefortunna przygoda Pawła
Na pierwszej lekcji miał przyrodę, 
z której niedawno był sprawdzian. 
Pani właśnie na tej lekcji go odda-
wała. Dostał do ręki kartkę pełną 
skreśleń, na której widniał napis:
,,Proszę bardziej przykładać się 
do lekcji. Ocena niedostateczna”! 
Paweł się zdenerwował. Jeszcze 
nigdy nie dostał tak złej oceny. Po-
myślał sobie: ,,No nic, druga jest 
matematyka, z niej jestem lepszy’’.
Zadzwonił dzwonek i poszedł pod 
klasę. Niestety, była zadana praca 
domowa, której Paweł nie odrobił, 
ponieważ mu się nie chciało. 
Wiedział, że jeżeli pani go zapyta

będzie miał kolejne kłopoty. Na-
uczycielka do odpowiedzi wybrała 
Jurka, Agatę i … Pawła! 
Chłopiec zaczął mruczeć coś pod 
nosem, ale gdy pani wypowiedziała 
jego imię, zastygł w bezruchu. Na-
uczycielka zawołała go po raz dru-
gi, a Paweł nic. Wywołała go trze-
ci raz.  Chłopiec poszedł do niej i 
wiedział już, że to będzie bardzo 
pechowy dzień – dostał drugą nie-
dostateczną ocenę!
Następnie poszedł na lekcje języ-
ka polskiego. 
Nauczyciel sprawdzał pracę do-
mową, którą na szczęście chło-



piec zrobił. Został wywołany i po 
sprawdzeniu dostał ocenę bardzo 
dobrą. Lecz okazało się, że była 
zadana jeszcze prezentacja, któ-
rej, niestety, Paweł nie przygoto-
wał. 
Chłopiec się naburmuszył, ponie-
waż wiedział, że może dostać ko-
lejną złą ocenę. Gdy pani poprosiła 
do tablicy Adama, Paweł się wy-
straszył, bo jest na liście w dzien-
niku po nim. 
Złe przeczucie go nie myliło. Został 
wywołany jako drugi. Chłopiec pod-
szedł do stolika i przyznał się, że 
nie odrobił zadanej pracy. Nauczy-
ciel zdenerwował się i wstawił do 
dziennika – kolejną złą ocenę. Pa-
weł pomyślał sobie: ,,Dobrze, że to 
już koniec zajęć, bo to był sądny 
dzień’’.
Kolejnego dnia przyszedł do szkoły 
zasmucony. Wciąż myślał o swo-
ich złych ocenach i postanowił się 
zemścić. Wykorzystał sytuację, 
gdy nauczycielka poprosiła go o 
przyniesienie z pokoju nauczyciel-
skiego dziennika. Paweł wziął go 
i wszedł do toalety. Miał ze sobą 
czerwony, piękny długopis, który 
dostał dwa lata temu od swojej 
babci. Otworzył dziennik i zaczął 
podrabiać oceny. Oczywiście dopi-
sał tylko dobre. 
Zrobił to bardzo szybko i nikt go 
nie zauważył. Był z siebie bardzo

zadowolony, jego plan wypalił! Miał 
teraz dość dobre oceny. Po ostat-
niej lekcji spakował się, poszedł do 
szatni, przebrał się i zadowolony 
wrócił do domu. 
Po powrocie mama się zapytała: 
- I jak dzisiaj w szkole synku? 
Paweł odpowiedział: 
- Super! 
Wiedział, że nie może powiedzieć 
o tym, co naprawdę dziś się wy-
darzyło. Był również świadomy, że 
jeżeli mama czy tata się dowiedzą, 
to będzie miał nie lada kłopoty, ale 
na razie się tym nie martwił. 
Minął weekend, podczas którego 
był na wycieczce na Kaszubach. 
Po dwudniowym  wypoczynku wstał 
wesoły i udał się do szkoły. Jedno-
cześnie był lekko zaniepokojony, 
bowiem wszystko mogło się wydać. 
Poszedł na lekcję z wychowawcą. 
Nauczyciel miał dziennik. Paweł 
denerwował się coraz bardziej i 
patrzył na wychowawcę, który ze 
zdziwieniem przyglądał się dzien-
nikowi i przewracał jego kartki. 
Nagle podniósł się, ze swojego 
krzesła i zawołał: 
- Paweł, proszę wstać! Skąd u cie-
bie tyle bardzo dobrych ocen!?  
Przecież tak często jesteś nie-
przygotowany! 
Paweł nie odpowiedział, znieru-
chomiał i nie mógł nic z siebie wy-
krztusić. Było mu bardzo ciężko

na sercu. Kiedy już zebrał się na 
odwagę powiedział:
- Proszę pana, bo ja w piątek, kie-
dy pani od religii poprosiła mnie, 
abym przyniósł dziennik z pokoju 
nauczycielskiego, dopisałem dobre 
oceny. 
- Chodźmy do pana dyrektora! – 
powiedział zdenerwowany wycho-
wawca. 
To była bardzo ostra i nieprzy-
jemna rozmowa. Paweł chciał zała-
godzić tę sprawę, ale nie dał rady.
Dyrektor nazajutrz wezwał ro-
dziców chłopca. Przyszli do szkoły 
bardzo zdenerwowani i zdziwieni. 
Zostali o wszystkim poinformowa-
ni i nie wiedzieli, co o tym myśleć. 
To był dla nich cios, bowiem nie 
przypuszczali, że ich syn może po-
stąpić tak nagannie. 
Po powrocie do domu  rodzice 
przeprowadzili z Pawłem ostrą i 
nieprzyjemną rozmowę. Uświado-
mili mu, jakiego czynu się dopuścił 
i jakie mogą być tego konsekwen-
cje. 
Paweł już wiedział, że nie powinien 
był tego zrobić i było mu bardzo 
przykro. Szczególnie, że zawiódł 
zaufanie rodziców. Od tego czasu 
postanowił sobie, że już zawsze 
będzie przygotowywał się do zajęć 
i postara się zdobywać coraz lep-
sze oceny tylko  w sposób  uczciwy. 
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Dawno, dawno temu w Krainie 
Magicznych Stworów żyło rodzeń-
stwo Kasia, Ola i Piotruś. Dzieci 
były grzeczne i posłuszne. Zawsze 
przestrzegały wszelkich zasad, 
a szczególnie zwracały uwagę na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Pewnego razu przyjechała  do nich 
ciocia i podarowała dzieciom ma-
giczne misie. Kasia dostała różo-
wego, Ola szaro-białego, a Piotruś 
otrzymał brązowo- białego z gru-
bym futerkiem. 
Misie miały moc ożywania, lecz ro-
biły to tylko wtedy, kiedy nikt nie 
patrzył. 

Opowieść o magicznych misiach
Pewnego razu wymknęły się nocą 
do miasta. Przechadzały się ulicą, 
kiedy nagle zobaczyły ogłoszenie: 
W mieście szaleje miś Głodek. 
Jest bardzo niebezpieczny i ła-
mie prawa drogowe. Misie zdziwiły 
się, nie mogły uwierzyć, że jeden z 
nich może być bandytą. Postanowi-
ły  go poszukać. Na ogłoszeniu był 
portret Głodka, więc misie zaczęły 
go wypatrywać. Nagle  szaro-bia-
ły miś zauważył, że świta, dlatego 
szybko wróciły do domu. Wtedy 
Piotruś obudził się i zwrócił się do  
misia : 
- Dzisiaj wezmę cię do szkoły.
 Jak zapowiedział, tak też zrobił. 
Zapakował ulubieńca i ruszył na 
lekcje. Pluszak  będąc w teczce, 
doskonale słyszał przebieg zajęć.

Dotyczyły one zasad poruszania 
się na drodze. Miś skorzystał z 
informacji, które zapamiętał i po-
stanowił powiedzieć to przyjacio-
łom. 
Po powrocie do domu, kiedy już 
zapadł zmierzch, pluszaki rozpo-
częły poszukiwania Głodka. Nagle 
zauważyli pędzący samochód, ja-
dący nieprawidłową stroną jezdni. 
Naprzeciw niego jechał fiat, pro-
wadzony przez mężczyznę. Misie 
z przerażeniem obserwowały, jak 
samochody zderzyły się. Przyja-
ciele podbiegli do roztrzaskanych 
aut i zobaczyli pokaleczonego kie-
rowcę w samochodzie. Różowo-
-biały natychmiast zadzwonił po 
karetkę. 
Misie zapytały Głodka, dlaczego to 
zrobił, ale ten nie potrafił racjo-
nalnie wytłumaczyć swojego po-
stepowania. Przyjaciele postano-
wili nauczyć misia praw drogowych 
i wpłynąć na poprawę jego zacho-
wania. 
- Pomożemy ci, ale i tak nie ominie 
cię kara - powiedział zdecydowanie  
szaro-biały.
- Kiedy nauczysz się wszystkiego, 
pojedziemy do szpitala i przepro-
sisz człowieka, który przez ciebie 
ucierpiał w wypadku – dodał brązo-
wo-biały.   



Misie poszły wraz z Głodkiem do 
domu rodzeństwa, ukryły go  i z 
niecierpliwością wyczekiwały wie-
czora. 
Następnej nocy bohater rozpoczął 
naukę znajomości znaków drogo-
wych. Trwała ona cztery noce, ale 
opłaciło się czekać. Piątej nocy 
misie stwierdziły, że Głodek umie 
znaki „od A do Z” i powiedziały mu, 
że nadszedł czas przeprosin. Po-
nieważ świtało,  udały się do domu. 
Nasz bohater postanowił naprawić 
swoje błędy. Zamierzał iść do szpi-
tala i przeprosić poszkodowane-
go. Misie, natomiast, postanowiły 
ujawnić swoją moc rodzeństwu. 
Kiedy wróciły do domu, brązowo-
-biały obudził Piotrusia i opowie-
dział mu wszystko. 
Chłopiec z niedowierzaniem wysłu-

chał misia. 
Po czym za-
wołał Kasię i 
Olę. Dziew-
czynki za-
reagowa ły 
p o d o b n i e 
jak brat.
Rodzeństwo 
poprosiło 
rodziców, 
aby zawieź-
li ich do 
pobliskiego 
szpitala. 
O k a z a ł o 

się, że właśnie do niego przywieźli 
mężczyznę, z którym zderzył się 
Głodek. Kiedy dotarli na miejsce, 
Kasia domyśliła się, w której sali 
przebywa pacjent przywieziony z 
w y p a d -
ku przed 
t r z e m a 
dniami. 
Kiedy 
weszli, 
po chwi-
lowych 
poszuki-
waniach 
Głodek 
skiero-
wał się 
w stronę 
poszko-

dowanego i bardzo go przeprosił.
Pacjent miał na imię Marcin. Oka-
zał się on dawnym właścicielem 
Głodka. Kiedyś wspólnie wyjechali 
na wycieczkę  i chłopiec zgubił mi-
sia. Pluszak myślał, że go porzuco-
no i nie mógł się z tym pogodzić. 
Postanowił się mścić na ludziach. 
Podczas wypadku ich drogi ponow-
nie się złączyły.
Marcin wybaczył misiowi. Po kilku 
dniach mógł wrócić do domu i za-
brał Głodka ze sobą. Dzieci też 
pojechały do siebie. Po powrocie 
postanowiły opowiedzieć tę histo-
rię w szkole i przedstawić misie w 
klasie.
I tak Głodek uświadomił sobie, że 
niezależnie od tego co się stanie, 
zawsze można zmienić się na lep-
sze.



Grześ wandalautor i ilustracje: 
Paweł Moniak 4d

W miejscowości Prawa Górne 
mieszkał Grześ. 
Miał 12 lat i chodził do Szkoły 
Podstawowej nr 10. Był naprawdę 
niegrzeczny i nie słuchał swoich 
rodziców. Dokuczał także młod-
szej siostrze. Cały czas był w złym 
humorze i nie przestrzegał żad-
nych zasad. Jego ulubionym za-
jęciem było malowanie graffiti na 
budynkach. W ten sposób chciał 
zwrócić na siebie uwagę. Nie miał 
jednak kolegów, bo jego zachowa-
nie wszystkich odstraszało. 
Wszyscy nazywali go Grzesiem 
Wandalem.
W pewien czwartek Grześ, jak co 
tydzień, wybrał się na przechadz-
kę. Przyszło mu do głowy, by coś 
namalować na budynku, więc zaopa-
trzył się w farbę w spreju. Chciał 
znaleźć odpowiednie miejsce do 
namalowania graffiti. Rozpoczął 
poszukiwania. Mijał różne bloki, 
kamienice i baraki, aż wreszcie 
niewielki mur przykuł jego uwagę. 
Grześ rozejrzał się, by sprawdzić, 
czy nikt go nie obserwuje i zaczął 
malować swoje dzieło. Namalował 
już połowę graffiti i  skończyła 
mu się farba. Miał zamiar od razu 
pójść do sklepu, ale była już 19:30.

O 20:00 Grześ musiał być w domu. 
Gdyby się spóźnił, dostałby karę od 
rodziców i przez tydzień nie mógł-
by wychodzić na dwór. Postanowił 
więc wrócić do domu i dokończyć 
dzieło następnego dnia. 
W piątek Grześ ledwo wytrzymał  
do końca lekcji. 
Zaraz po szkole poszedł do skle-
pu po farbę. Pieniądze na zakupy 
znalazł w skarbonce siostry. Za 
wszystkie jej oszczędności kupił 
trzy spreje i szybko pobiegł do-
kończyć swój malunek. Tym razem 
także rozejrzał się, czy nikt go nie 
obserwuje i rozpoczął malowanie. 
Nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się

policjant i chciał złapać chłop-
ca, ale ten zaczął uciekać. 
Grześ pobiegł na pobliską bu-
dowę. Niestety, wpadł tam 

do głębokiego dołu i sam nie mógł 
już wydostać się na powierzchnię. 
Strasznie bolała go noga i cały był 
poturbowany. Na szczęście poli-
cjant wszystko widział, pomógł-
chłopcu i zawiózł go do szpitala.
Okazało się, że Grześ ma złamaną 
nogę i musi zostać w szpitalu na 
kilka tygodni. Podczas pobytu na 
oddziale chłopiec bardzo się nu-
dził. Żaden kolega go nie odwiedził. 
Nawet siostra nie chciała z nim 
rozmawiać. 
Grześ zrozumiał wtedy, że musi 
się zmienić. Nie chciał być już 
Grzesiem Wandalem. 



Przeprosił też swoich rodziców i 
obiecał, że już nie będzie malował 
graffiti. 
Od tej pory zajmował się ryso-
waniem komiksów do szkolnej ga-
zetki. Były one zabawne i ciekawe, 
więc wszystkim się spodobały. 

Po wyjściu ze szpitala chłopiec 
zmienił się nie do poznania. 
W wolnym czasie chłopiec pomagał 
dziadkowi na działce i dostawał za 
to drobne kieszonkowe. Oszczę-
-dzał wszystko, a potem oddał sio-
strze pieniądze, które jej zabrał. 

autor: 
Zuzanna Góralska 4c

Dawno temu w małym miastecz-
ku, które znane było pod nazwą 
Roślilandia żyła mała dziewczynka. 
Nazywała się Alicja Makaron. 
Chodziła do szkoły. Była dobrą 
uczennicą, ale miała zmartwienie. 
Wszyscy dokuczali jej ciągle tek-
stami typu  „Kiedy byłaś w  kra-
inie czarów” lub „Dzisiaj makaron. 
Uważaj ktoś cię zje”. Dziewczynkę 
bardzo to złościło i miesiąc przed 
Bożym Narodzeniem zaczęła pso-
cić i mimo częstych kar, dalej pso-
ciła. Często chodziła na wagary. 
A kiedy była w szkole, przecinała 
kable komputerów, podkładała pi-
nezki na krzesła, wycinała dziury 
w spodniach od wychowania fizycz-
nego swoim koleżankom i kolegom. 
Kilka razy uszło jej to na sucho, 
ale zwykle była łapana. Rodziców 
bardzo to martwiło. Ale co mieli 
robić? 
Ich córka już nie słuchała nikogo. 

6 grudnia dzieci dostawały prezen-
ty. A Alicja? Nie dostała nic. 
I nadeszło Boże Narodzenie. Było 
to magiczne święto mimo stłuczo-
nych przez dziewczynkę bombek. 
Na Gwiazdkę Alicja dostała tylko 
dwie tabliczki czekolady, symbo-
liczną rózgę na szczęście i długo-
pis. Ten ostatni prezent jest wart 
odrobinę uwagi. Był magiczny, wie-
dział absolutnie wszystko i potrafił 
mówić, ale nie był niemądry i nie 
mówił wstydliwych rzeczy. Kiedy 
mama kazała Alicji uczyć się na 
sprawdzian, dziewczynka odkryła, 
że długopis potrafi mówić i aż tyle 
wie. A było to tak. Dziewczynka nie 
mogła rozwiązać działania 3x7. Po-
wiedziała głośno:
- Czemu ty nie możesz mi pomóc 
długopisie? 
A wtedy długopis powiedział:
- Nie podam ci gotowego rozwią-
zania.
- Ty mówisz? – zdziwiła się Alicja.

- Tak, jak chcesz, 
to ci pomogę – od-
parł.

- Jak chcesz to zrobić, nie podając 
mi wyniku? – zapytała ponownie.
- Umiesz dodawać. Wykonaj dzia-
łanie 7+7+7 i masz gotowy wynik – 
poradził przedmiot.
Odtąd Alicja często rozmawiała z 
długopisem i serdecznie się z nim 
zaprzyjaźniła. Skutkiem tego była 
zdecydowana poprawa jej zacho-
wania i ocen. W końcu była taka 
jak dawniej i przestała przejmo-
wać się docinkami kolegów. A ci po 
jakimś czasie przestali jej doku-
czać. 
Pewnego dnia dziewczynka pomy-
ślała o  innych osobach, które się 
źle zachowują. Zapytała o to dłu-
gopis, a on odpowiedział:
- Jeśli ktoś sam się nie zmieni, to 
prędzej czy później dostanie ma-
giczny przedmiot.
Alicję to uspokoiło. Trzeba więc 
uwierzyć, że łamacze prawa po-
prawią się.

Alicja i długopis

Koledzy poznali wtedy Grzesia z 
dobrej strony i coraz częściej się 
z nim bawili. 
Z biegiem czasu wszyscy zapomnie-
li o przezwisku Wandal. Zaczęto 
nazywać Grzesia Rysownikiem, 
a jemu bardzo się to podobało.
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Nazywam się Kacper. Miesz-
kam w domku jednorodzinnym 
z rodzicami i bratem Kubusiem. 
Mam bardzo miłą i zgraną rodzinę. 
Kuba jest moim młodszym bratem, 
chodzi do pierwszej klasy, a ja do 
trzeciej.. 
Pewnego bardzo słonecznego dnia 
po weekendzie rodzice zawieźli 
nas jak zwykle do szkoły. Było w 
niej bardzo fajnie, ale oczywiście 
na przerwach najlepiej, bo sie-
dzieliśmy na ławkach i rozmawiali-
śmy z kolegami. 
Po lekcjach Kubuś i ja mieliśmy 
sami wrócić do domu przez park. 
Kiedy weszliśmy na jego teren, 
zobaczyliśmy ludzi, którzy byli 
na pikniku. Zostawiali oni po sobie 
bardzo dużo śmieci. Chcieliśmy 
zwrócić im uwagę, ale się baliśmy. 

Zadzwoniłem więc do taty i spyta-
łem się, jak mamy postąpić. Tata 
powiedział, żebyśmy zaczekali na 
niego i on nam pomoże. 
Po jakimś czasie przyjechał tata. 
Podeszliśmy wszyscy razem do lu-
dzi. Ojciec powiedział im, że nie 
można śmiecić i zaproponował, 
żebyśmy posprzątali wspólnie. Lu-
dzie zaskoczeni spojrzeli na siebie 
nawzajem. Wszyscy stwierdzili 
,,okej’’. Wzięliśmy się do pracy. 
Świetnie się przy tym bawiliśmy, 
choć trochę się zmę czyliśmy, bo 
śmieci było dużo. Potem postawi-
liśmy dla pewności tabliczkę ,,Nie 
śmiecić’’. Ludzie przeprosili za to, 
że zostawili papierki na ziemi. Zo-
stali naszymi przyjaciółmi.
Wróciliśmy do domu i opowiedzie-
liśmy to mamie. Była bardzo dumna 

Niezwykły piknik

z tego, co zrobiliśmy z tatą. 
Kolejnego dnia w szkole akurat 
rozmawialiśmy o zwracaniu uwagi 
innym, jeśli śmiecą, więc pochwa-
liłem się tym, co zrobiliśmy. Wszy-
scy mi zazdrościli.
Od momentu posprzątania tych 
śmieci i postawienia tabliczki tyl-
ko czasem zdarzyły się śmieci na 
ziemi. Ja i Kubuś stwierdziliśmy, 
że dobrze postąpiliśmy, zwracając 
uwagę innym i sprzątając w parku, 
bo przez to zadbaliśmy o czystość 
w naszym środowisku i pozyskali-
śmy nowych przyjaciół.     
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Dawno, dawno 
temu za górami, za lasami żyła 
dziewczynka, która miała na imię 
Alfinka. Bardzo lubiła chodzić 
po szkole do  parku. Tam wącha-
ła kwiaty, słuchała śpiewu ptaków, 
ale najczęściej rozmawiała z ma-
gicznym kwiatem. Nie wiedziała 
jednak, że ten kwiat jest złą cza-
rownicą. 
Wiedźma udzielała jej  złych rad. 
Przekonywała ją, aby nie słucha-
ła się rodziców i nie chodziła do 
szkoły. Alfinka przez chwilę zasta-
nawiała się, ale po chwili namysłu 
zdecydowała:
- Drogi kwiatku, będę chodziła do 
szkoły, ponieważ rodzice mogą to 
zauważyć, lecz nie będę ich słu-
chała.
Rodzice pewnego dnia bardzo mar-
twili się o córkę, ponieważ długo 
nie wracała ze szkoły, a była już 
godzina 22:00. 
Mama Alfinki tak się zdenerwowa-
ła, że musiała wziąć tabletki uspo-
kajające. 
O godzinie 22:30 dziewczynka wró-
ciła do domu. Zaniepokojeni rodzi-
ce zapytali ją, gdzie była. W końcu 
córka się przyznała i powiedziała, 
gdzie spędziła czas. Jej rodzice 
bardzo się zdenerwowali i zabronili

Przygoda Alfinki
Alfince chodzić do parku po szkole. 
Następnego dnia dziewczynka, po 
mimo zakazu rodziców, ponownie 
udała się w ulubione miejsce. Nagle 
potknęła się o kamyk. Przestraszy-
ła się, gdyż wtem ktoś powiedział: 
-Idź do domu i przeproś rodziców 
za to, że ich okłamywałaś. 
Dziewczynka zniżyła się i zapytała:
- Kim ty jesteś?
- Kamieniem, ale od  niedawna, bo 
zaczarowała mnie moja siostra – 
usłyszała w odpowiedzi.
 - Kim jest twoja siostra? - ponow-
nie spytała Alfinka.
 - Jest to czarownica, która za-
mienia siebie w mówiący kwiat, aby 
jakaś dziewczynka z nią się przy-
jaźniła, a potem chce ją przemienić 
w kamień - usłyszała odpowiedź. 
Dziewczynka przestraszyła się, że 
to jest ten kwiat, który widziała. 
Opowiedziała więc  kamieniowi swą 
historię. Ten wysłuchał ją uważnie 
i rzekł: 
- Myślę, że to moja siostra. Wiesz 
gdzie ona jest?
-Tak! Wskażę ci drogę - odparła 
dziewczynka.     
- Nie ma chwili do stracenia. 
Chodźmy! - zawołał kamień. 
Chwilę później dotarli do celu.
- Dzień dobry kwiatku! - przywita-
ła się Alfinka.- Powiedz mi proszę, 

czy masz jakiegoś 
brata?
-Nie, nie mam - od-
rzekł.

- Kamyk, o który się potknęłam 
opowiedział mi niezwykłą historię.  
Jest tu ze mną.
- Cześć siostro!- przywitał się ka-
mień.
- Witaj bracie! - odpowiedział 
kwiat. - Skoro wiecie, kim  jestem, 
to wyzywam cię bracie na pojedy-
nek - rzekł i rzucił jednocześnie 
zaklęcie na Alfinkę, które brzmia-
ło: „Hokus pokus, bądź moją przy-
jaciółką”. 
Kamyk spytał: 
- Na czym będzie polegała ta wal-
ka?
.-Alfinka zdecyduje, kto z nas wy-
gra. Przez tydzień będzie obser-
wowała, które z nas jest lepszym 
przyjacielem - odparł kwiat.
- To nie jest w porządku, przecież 
rzuciłaś na nią zaklęcie - z oburze-
niem rzekł kamień.
-Trudno! - krzyknęła czarownica. 
Kamyk bardzo się przestraszył. 
Cały dzień myślał, jak przełamać 
zaklęcie wiedźmy. W końcu wy-
myślił, że musi znaleźć zaklęcie 
odwracające. Pamiętał je z dzie-
ciństwa. Ale jak zawołać dziew-
czynkę? Wpadł na świetny pomysł. 
Następnego dnia udawał kwiat. 
Alfinka jak zwykle przechadzała



Alfinki:
- Szybko wracaj do domu. Twoi ro-
dzice znowu bardzo się niepokoją. 
Powinnaś ich przeprosić i wszystko 
im wyjaśnić.  
Dziewczynka przyznała mu rację. 
Pospiesznie wróciła do domu, prze-
prosiła rodziców i obiecała popra-
wę. Rodzice, oczywiście, przeba-
czyli Alfince. 
Odtąd dziewczynka już nigdy nie 
okłamywała najbliższych.
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Wojtek bardzo lubił samocho-
dy  i chciał obejrzeć nowe modele 
w sklepie z zabawkami. Rodzice 
zgodzili się i chłopiec udał się wraz 
z nimi do ,,Smykolandii ‘’. 
Gdy wszedł, był zachwycony tym, 
co zobaczył na półkach: ople, po-
rsche błyszczały  w promieniach 
słońca, które przebijały się przez 
szyby sklepu. Nagle wzrok jego 
przykuło coś niesamowitego. 
Na najwyższej z półek stało piękne 
auto z limitowanej edycji – ferra-
ri. Nie wierzył własnym oczom. Po 
chwili zjawili się przy nim rodzice. 
Chłopiec poprosił, aby mu je kupili. 
Jednak oni nie zgodzili się, ponie-
waż miał już wiele zabawek w domu.

Koszmarne marzenie

potem zwycięzcą pojedynku ogło-
sić kamień.
Nadszedł dzień wyboru.  Alfinka 
zgodnie z umową wybrała kamień. 
Kwiat bardzo się zdziwił. I wtedy 
kamień został odczarowany. Stał 
się mężczyzną, a czarownica  po-
została kwiatem. Po chwili wpadła 
w dziurę i straciła swą moc. Oczy-
wiście, to Alfinka wraz z nowym-
przyjacielem  wymyślili tę pułapkę. 
Potem mężczyzna zwrócił się do

się po parku i  podeszła do niego. 
W tym momencie kamień dwukrot-
nie powtórzył:
- Odwracam zaklęcie „Hokus, po-
kus”, odwracam zaklęcie „Hokus, 
pokus”. 
Na dziewczynkę to zadziałało. Ka-
mień opowiedział Alfince o tym, co 
zrobiła czarownica. 
Wspólnie wymyślili plan. Alfinka 
miała dalej udawać zaczarowaną, a



Następnego dnia w szkole Wojtek 
miał bardzo zły humor. Kuba, ko-
lega Wojtka, zauważył to i starał 
się pocieszyć przyjaciela. Wojtek 
opowiedział mu o przyczynie swo 
jego smutku. 
Na lekcji matematyki Kuba  namó-
wił Wojtka do kradzieży tej za-
bawki.
Wojtek był trochę zaskoczony 
tym pomysłem, ale zgodził się. 
Chłopcy umówili się jeszcze tego 
samego dnia o godzinie 18.00 przy 
sklepie. Kiedy się spotkali, Kuba 
miał już przygotowany cały plan, 
który zdradził koledze. 
Zgodnie z planem -  chłopcy spo-
kojnie weszli do sklepu, Kuba za-
jął rozmową sprzedawcę. W tym 
samym czasie Wojtek zakradł się 
po cichu w pobliże półki, wziął wy-
marzone auto i skierował się do 
wyjścia. 
W sklepie nie było kamer, wyda-
wało się, że wszystko idzie jak z 
płatka. Aż tu nagle Wojtka złapał 
na gorącym uczynku ochroniarz. 
Chłopcu zrobiło się niedobrze. Kie-
dy zauważył to Kuba, szybko wy-
szedł ze sklepu, zostawiając przy-
jaciela w opałach. Wojtek nawet 
tego nie spostrzegł. 
Ochroniarz mocno trzymał jego 
rękę, jednak chłopiec był tak prze-
jęty, że w ogóle nie czuł bólu. 

Bardzo się wstydził swojego 
uczynku. 
Pan z ochrony zażądał numeru te-
lefonu do rodziców. Szybko skon-
taktował się z nimi. W ciągu 30 
minut rodzice byli już na miej-
scu. Wojtkowi ten czas strasznie 
się dłużył, gdybymógł, cofnąłby to 
wszystko. Był wściekły na siebie i 
kolegę. 
Odbyła się bardzo nieprzyjemna 
rozmowa z właścicielem sklepu. 
Wojtek cały czas płakał, najbar-
dziej było mu żal tego, że zawiódł 
zaufanie swoich rodziców. Widział 
ogromny smutek w oczach mamy. 

Na szczęście skończyło się na po-
uczeniu. Chłopiec przeprosił za 
wszystko obsługę sklepu. 
W milczeniu cała rodzina wracała 
do domu. Wojtek był bardzo przy-
gnębiony. Rodzice jeszcze długo z 
nim rozmawiali. Chłopiec przepro-
sił za wszystko i obiecał, że nigdy 
już nie będzie kraść. Jednak nie 
potrafił wytłumaczyć, dlaczego to 
zrobił. Nie obyło się bez kary. Ro-
dzice zabronili mu przez miesiąc  
gry na komputerze.
W życiu kuszą nas różne rzeczy, 
ale czasami nie warto spełniać swo-
ich zachcianek za wszelką cenę.



 Redakcja i opracowanie rozdziałów: Agnieszka Radzimska-Kowalik
 Opieka pedagogiczna: Katarzyna Jadeszko, Dominika Barczuk, Anna Pisowacka  Beata Gałutowska
 Skład graficzny: Grzegorz Kowalik kl.6b
 Skład i korekta publikacji: Agnieszka Radzimska-Kowalik 
 Wydawca:Fundacja Mikroakademia, 80-461 Gdańsk, tel./fax + 48 601641511, www.mikroakademia.pl

© Fundacja Mikroakademia
Prawa do kopiowania publikacji w całości lub części możliwe po uzyskaniu zgody autorów.


