
 

 
WYCIECZKA PRZEMKA 

 
Pewnego razu w pewnej wsi uczył się Przemek. Był on jedenastoletnim szczupłym, ale 

wysokim chłopakiem chodzącym do piątej klasy. W grupie bardzo go lubiono, koledzy wybierali go 
jako pierwszego na w-f-ie. Uwielbiał być w centrum uwagi. Jednego dnia koledzy powiedzieli, że 
będzie nowy uczeń w ich klasie. Przemek ucieszył się bardzo, bo „nowy” będzie mógł stać na bramce.  
Kiedy nowy uczeń przyszedł do szkoły, nikt nie pytał go, czy zagra z nimi w piłkę … Okazało się, 
że chłopiec był rudy i wszyscy natychmiast zaczęli przezywać go „rudzielcem”. Przemek jednak był 
dla niego najgorszy - wyzywał go i zaczepiał. Nawet kiedy koło niego przechodził, drwił z niego. 
Nikt nie znał imienia nowego chłopca, bo nikt nie pytał. Wystarczyło, że był rudy – Rudzielec. 
Pewnego majowego dnia klasa dowiedziała się, że pojadą na kilkudniową wycieczkę. Przemek i jego 
koledzy ucieszyli się. Nawet rudy chłopak za namową wychowawcy postanowił pojechać. Po 
wydłużającym się czekaniu, nastał dzień wyjazdu. Po klasę przyjechał ogromny autokar. W środku 
było dużo miejsca i wiele pustych foteli. Cała klasa zmieściła się bez problemu. Każdy z kimś 
siedział, jedynie nowy uczeń siedział sam blisko wychowawcy. Jednak nawet wtedy Przemek zdołał 
mu dokuczać. Dla Rudzielca nie była to łatwa podróż, ale ani razu się nie odezwał. Podróż trwała 
około godziny.  
Kiedy w końcu dojechali zobaczyli miejsce, w którym klasa miała spędzić pięć dni. Był to duży 
budynek z wieloma oknami. Po wejściu widziało się szatnię i stołówkę. Tamtejsi opiekunowie 
zaprowadzili ich do pokojów. Okazało się, że Przemek i rudy chłopak spali w tym samym pokoju! 
Przemek był bardzo zły z tego powodu. Próbował namówić opiekunów, aby go z kimś wymienili. 
Nie udało się.  
Kiedy wszyscy się rozpakowali, Przemek się strasznie dziwił, ponieważ rudy chłopak siedział na 
swoim łóżku i układał kostkę Rubika. On nie umiał jej układać, a ten chłopak robił to strasznie 
szybko! Nadszedł czas obiadu. Wszyscy razem poszli do stołówki. Po chwili wszyscy zajmowali się 
jedzeniem. Przy każdym ze stołów siedziało kilku uczniów, jedynie rudy chłopak siedział sam. Na 
obiad podano przepyszny rosół, każdy poszedł po dokładkę. Kiedy obiad się zakończył wszyscy 
rozeszli się do pokojów. To była przerwa, bo potem mieli pójść do hali sportowej. Przemek z tego 
powodu bardzo się cieszył. Hala była ogromna. W składziku było pełno różnych sprzętów. Chłopacy 
od razu rzucili się do gry w piłkę, ale nikt nie chciał być bramkarzem. Więc musieli losować i wyszło 
na Przemka. Nie był z tego powodu szczęśliwy i przez resztę dnia ciągle marudził. Wieczorem, kiedy 
przygotowywali się do spania, rudy chłopak znowu układał koskę. Przemek był bardzo ciekawy, jak 
on to robi. Zapytał go, jak najbardziej drwiącym tonem umiał. Na to chłopak nic mu nie odpowiedział. 
Bardzo to Przemka zirytowało, ale znowu zapytał tylko trochę milej. Rudego chłopka tak to 
zaskoczyło, że wypadła mu kostka z rąk. Po chwili powiedział mu, że nauczył się ruchów na pamięć. 
Przemek też tak chciał umieć i się zapytał, czy tamten go nauczy. Rudy chłopak nie ukrywał 
zdziwienia, ale się zgodził. Po pokazaniu mu kilka ruchów, Przemek też umiał ułożyć kostkę, ale 
czasami się gubił i potrzebował pomocy. Następnego dnia po śniadaniu chłopcy poszli na dwór bawić 
się w przejmowanie flagi. Rudy chłopak i Przemek byli w tej samej drużynie. Walki toczyło się grając 
w papier, kamień, nożyce. Przemek z kolegami zgrupowali się i stworzyli odział, który miał 
zaatakować bazę wroga. Rudy chłopak miał pilnować flagi z resztą drużyny. Flaga przeciwnej 
drużyny była dobrze ukryta, ale Przemkowi udało się ją zlokalizować. Walka była zacięta, ale oddział 
chłopca był za mały, aby zmierzyć się z całą przeciwną drużyną. Przemek pokonał dwóch 
przeciwników i szybko zaczął uciekać, ale był za nim pościg. Kiedy już mieli go dogonić, rudy 
chłopiec przyszedł mu z pomocą. Po chwili Przemek był ocalony i zapytał chłopca, dlaczego nie 
pilnuje flagi. On mu odpowiedział, że wrogowie przejęli flagę i biegną z nią do bazy.  



 

 
 
 
Obaj postanowili ich dogonić. Udało się im odbić flagę i przejąć flagę przeciwników, przez co 
wygrali. Przemek podziękował rudemu chłopakowi za pomoc i zapytał się, jak tak naprawdę ma na 
imię. Ten mu odpowiedział, że na imię ma Michał. 

Po tych wydarzeniach wszyscy wrócili do budynku. Michał znowu uczył Przemka układać 
kostkę. Wtedy przyszli koledzy chłopca, by wyśmiewać Michała. Przemek powiedział im, żeby tego 
nie robili, co ich bardzo zdziwiło i po prostu sobie poszli. Michał mu za to podziękował i poszli razem 
na obiad. Wszyscy patrzyli na Przemka z zdziwieniem, ponieważ usiadł koło Michała. Tym razem 
na obiad były kotlety z ziemniakami i sałatką. Chłopcom bardzo smakowało. Po obiedzie znowu 
grupa szła do hali sportowej. Znowu wszyscy chłopacy chcieli grać w piłkę oprócz Przemka i 
Michała. Oni układali na zmianę kostkę Rubika. Kiedy wrócili do pokoju, chwilę z sobą pogadali i 
potem przygotowywali do spania. Pozostałe dni wycieczki minęły chłopcom bardzo miło na 
wspólnych rozmowach i zabawach.  
Ta historia pokazuje, że nawet osoba, z którą początkowo niezbyt się dogadujesz, może zostać twoim 
przyjacielem. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
WIEWIÓRKA KASIA 

 
Dawno, dawno temu, za wieloma rzekami, za wieloma górami, w pewnym pięknym lesie żyła 

sobie mała wiewiórka Kasia. Kasia była bardzo pogodną wiewiórką. Miała jednak problem ze 
zdobyciem przyjaciół, ponieważ była bardzo nieśmiała. W szkole, do której chodziła nie była zbyt 
lubiana. Rówieśnicy traktowali ją jak powietrze. Czasami jej dokuczano. Szczególnie jeden kolega, 
który był klasowym liderem. Był to jeż Michał. Michał był takim klasowym łobuzem, ale dzieci 
trzymały z nim, ponieważ się go bały. Często zrzucał Kasi książki z ławki, ciągnął ją za ogon i 
wyzywał. Pewnego dnia wyrzucił jej plecak do śmietnika przed szkołą. Kasia stwierdziła, że miarka 
się przebrała i musi komuś o tym powiedzieć. Na przerwie poszła do wychowawczyni, która obiecała, 
że porozmawia z Michałem i zaprosi jego rodziców do szkoły.  

Następnego dnia Kasia poszła do szkoły trochę spokojniejsza, ponieważ wiedziała, że 
spotkanie z rodzicami Michała się odbyło. Jakie było jej zdziwienie, gdy w szkolnej toalecie, na 
ścianie pojawiły się obelgi pod jej adresem: “RUDA KITA”, “KONFIDENT” itp. Wiewiórka tak się 
zdenerwowała, że postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Pomyślała, że teraz ona da popalić 
Michałowi.  

Po szkole niezauważenie poszła za nim do jego domu, chciała poczekać aż jeż zaśnie i zrobić 
mu taki kawał, by ja popamiętał. Zajrzała przez oko do jego domu i zobaczyła jak rodzice na niego 
krzyczą. W pewnym momencie tato uderzył Michała, który wybiegł z domu i usiadł przed wejściem. 
Kasia zobaczyła, że jeżyk płacze i zrobiło jej się przykro. Wiewiórka postanowiła do niego zagadać, 
więc podeszła do jeża i zapytała: 
 - Wszystko w porządku?  
Michał zdziwiony spojrzał na nią i odrzekł:  
- Co ty tutaj robisz?  
Kasia postanowiła się przyznać, gdyż było jaj żal jeżyka.  
- Chciałam się na tobie zemścić za to wszystko co mi zrobiłeś, ale zobaczyłam jak rodzice na ciebie 
krzyczeli i zrozumiałam, dlaczego mnie nękałeś, chciałbyś może o tym porozmawiać? - spytała 
zatroskana wiewiórka.  
Jeżyk zgodził się i opowiedział koleżance o swoim życiu oraz o tym, że wstydzi się zwrócić do 
kogokolwiek o pomoc. 
 - Ja mogę się z tobą zaprzyjaźnić. A jutro pójdę z Tobą do pani psycholog i opowiesz jej o wszystkim. 
Ona na pewno znajdzie rozwiązanie - zaproponowała Kasia.  
- Bardzo chętnie się z tobą zaprzyjaźnię Kasiu, dziękuję ci i przepraszam za wszystko. - Odpowiedział 
szczęśliwy Michał. 
 
  



 

 
HILDZIA NA RATUNEK 

 
Za łąkami, za dolinami, w środku lasu stała niedużych rozmiarów chatka. Tę chatkę 

zamieszkiwała pewna mała, słodka i czarująca krówka Hildzia. Hildzia była niezwykłą postacią, 
ponieważ miała ona pewien dar, którym była jej zaskakująco dobra podświadomość. Dzięki niej 
mogła ujrzeć różne, nawet najmniejsze niebezpieczeństwa, spory czy bójki pomiędzy zwierzątkami 
zamieszkującymi wspaniały świat Zwierzogrodu. Krówce żaden spór pomiędzy największymi i 
najgroźniejszymi zwierzętami zamieszkującymi ich ziemię nigdy nie umknął i zawsze dążyła ona do 
tego, aby im zapobiegać.  
Mieszkańcy tej wioski lubili Hildzię i uważali, że jest ona bardzo pozytywną krówką. Byli też tacy, 
którzy byli do niej sceptycznie nastawieni przez to, że była największą optymistką w Zwierzogrodzie. 
To wszystko, co powinniście wiedzieć o Hildzi. Teraz przechodzimy do wydarzenia, które odmieniło 
poglądy innych w stosunku do przemocy.  
Pewnego słonecznego dnia, gdy Hildzia smacznie spała, nagle obudziła ją jej podświadomość i 
poczuła, że dzieje coś się niedobrego. Okazało się, że na pastwisku nieopodal domu krówki stado 
byków toczy walkę. Hildzia zerwała się z łóżka i czym prędzej popędziła w stronę pastwiska. Trochę 
jej to zajęło, ponieważ była krową o niewielkich rozmiarach, a jej nóżki były zbyt krótkie, aby mogła 
pobiec szybciej. Gdy dotarła na miejsce, zobaczyła szokująco zawziętą walkę dwóch byków oraz 
innych, którzy tworzyli niepotrzebne zamieszanie. Widząc co się dzieje, Hildzia krzyknęła:  
-  Proszę przestańcie! W Zwierzogrodzie nie ma miejsca na takie zachowania.  
- To nie twoja sprawa! Byki tak rozwiązują problemy - powiedział jeden z agresorów.  
- Problemy można rozwiązać w inny, łagodniejszy sposób - odpowiedziała zawzięta Hildzia.  
Chwilę po wypowiedzeniu tych słów Hildzia wkroczyła pomiędzy dwa byki i stanowczo je 
rozdzieliła. Wytłumaczyła im, że bójka i przemoc to najgorsza metoda rozwiązywania problemów. 
Krówce udało się pogodzić byki i pomogła im dojść do kompromisu. Wracając do domu, Hildzia 
wpadła na pewien pomysł - założenia organizacji działającej przeciwko przemocy. Czym prędzej 
wróciła do domu i zasiadła do planowania.   
 Parę dni później Hildzia zorganizowała pierwsze oficjalne spotkanie grupy zwierząt chętnych do 
zwalczania przemocy. Ku lekkiemu zdziwieniu na spotkanie przyszło dość sporo zwierzątek, lecz 
były to głównie bardzo małe istoty takie jak: mrówki, biedronki, komary, pszczoły, szopy, świnki 
oraz kury i koguty. Mimo tego Hildzia się nie poddawała i wierzyła w to, że plan się powiedzie, a 
wiara to przecież klucz do sukcesu. Wszystkie zgromadzone zwierzęta z ogromnym zaciekawieniem 
słuchały siebie nawzajem i wymyślały wiele pomysłów na plakaty oraz ulotki. Wspólnie ustalili, że 
organizacja będzie się nazywać “STOP PRZEMOCY”.   
  Organizacja odnosiła wiele sukcesów i dołączało do niej coraz więcej ochotników, którzy byli 
masywniejsi i reprezentowali nieco groźniejsze gatunki zwierząt. Do organizacji “STOP 
PRZEMOCY” dołączyły nawet byki, ponieważ zrozumiały one, że bójka to nic dobrego. Oprócz nich 
w szeregi grupy wstąpiły również lwy oraz krokodyle.  
  Największy problem w całym Zwierzogrodzie stanowiły hieny. Praktycznie codzienne kłóciły się 
między sobą i atakowały różne mniejsze i bezbronne stworzenia. Organizacja jednomyślnie 
stwierdziła, że muszą temu zaradzić. Wybrali się więc na terytoria hien, aby poważnie z nimi 
porozmawiać oraz rozwiązać ten problem. Hieny były bardzo oporne i nie dawały za wygraną. 
Twierdziły, że mogą robić to, co im się podoba i nikt nie będzie im mówił, jak mają się zachowywać. 
Ponadto jedna z nich dodała:  
- To leży w naszej naturze i nic na to nie poradzimy.  
 



 

 
 
 
Hildzia, słysząc te słowa, wystąpiła przed szereg i powiedziała:  
- Wiele zwierząt, które są w członkami naszej społeczności, też było takiego zdania, lecz przejrzeli 
na oczy i znaleźli rozwiązania. Dołączcie do nas, a pokażemy wam, że bójki i zastraszania to 
najgorsze, co może być i że naprawdę można żyć inaczej. 
Po chwili namysłu hieny przystały na propozycję Hildzi i reszty, lecz zrobiły to dosyć opornie. Po 
jakimś czasie jednak i one przekonały się o tym, że można żyć miło i w zgodzie pomimo wielu różnic, 
dzielących zwierzęta różnego gatunku. 
Po tym, jak do organizacji dołączało coraz więcej ochotników, Zwierzogród stał się jednym 
najbardziej bezpiecznych miejsc, ponieważ występowało tam mniej sprzeczek, które, jeśli się 
pojawiały, i tak były powstrzymywane.  
Z tej opowieści każdy może wynieść pewne wnioski. Siła nie musi oznaczać przemocy, a żeby dążyć 
do celu nie trzeba kierować się prawem pięści.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
DLATEGO POMAGAJ 

 
Nie tak dawno temu żyła sobie Natasha. Była to influencerka, która lubiła dzielić się z innymi, 

tym co robi. A robiła wiele rzeczy, malowała, pisała wiersze, projektowała. Było to jej życie pasja 
wszystko. 
 Kiedy jej profil dobijał już do 500 tyś, coraz częściej dostawała negatywne komentarze. Nie 
przejmowała się tym ale gdy minął już miesiąc, zaczynała się zastanawiać czy to, co oni piszą, jest 
prawdą. W myślach mówiła sobie, a może oni mają rację. Czytała komentarze: 
"Niech ona spada, nie zna się na tym " 
"Jej posty są okropne" 
"Dziewczyno skąd ty się urwałaś, to było modne 100 lat temu" 
 Następnie zaczął się hejt w szkole. Ci, którzy byli kiedyś jej przyjaciółmi, krytykowali ją na 
każdym kroku. Tylko niektórzy wspierali ją, ale było to bardzo nieliczne grono. Z tygodnia na tydzień 
było coraz gorzej, Natasha nie mogła tego znieść. 
Coraz częściej nie chodziła do szkoły i wrzucała dwa razy mniej postów niż zazwyczaj. Nie maiły 
one charakteru i ludzie zaczęli pisać do niej, co się stało z jej dawną wersją siebie. Rodzice zaczęli 
zauważać, że jest z nią coś nie tak. Zaczęła coraz częściej przychodzić do domu o późnej godzinie. 
Mało jadła i częściej chorowała. 
 Miała ona już dość. Pewnego listopadowego dnia napisała do swojej jedynej przyjaciółki, jaka 
jej została Andżeliki. 
"Dzięki, że dotrwałaś ze mną do końca, ale ja już dłużej nie mogę mam już tego dość. Mam nadzieję, 
że Jezus mi pomoże." 
Przyjaciółka po przeczytaniu tej wiadomości zerwała z łóżka i czym prędzej wybiegła z domu. Ona 
jako jedyna wiedziała, gdzie Natasha się teraz znajduje . 
Znalazła ją nad jeziorem pod drzewem. Na szczęście zdążyła. Dziewczyna była przemarznięta. 
- Natasha, dziewczyno odbiło ci, co ty robisz! 
- Andżelika - powiedziała i rozpłakała się, wtulając się w jej szyję. 
- Kochana coś ty sobie myślała. Przecież masz mnie, mamę, tatę my ci pomożemy - wykrzyczała 
przyjaciółka. 
- O matko - nagle zerwała się na równe nogi. 
- Co się stało? - zapytała. 
- Nagrałam dla rodziców pocztę głosową - powiedziała z przerażeniem w oczach Natasha. 
 Obie dziewczyny zaczęły dzwonić jedna do mamy druga do taty, ale nikt nie odbierał. Po 5 
minutach były już w biegu do domu, kiedy weszły, zobaczyły rozpłakanych ubierających się 
rodziców. 
- Mamo, tato przepraszam - powiedziała cichutko dziewczyna. 
- Dziecko coś ty sobie myślała, ja tu prawie na zawał zeszłam. Chodź tu do nas - wyznała mama 
Wszyscy się przytulili. 
- Córeczko, nigdy więcej tak nie rób my ci pomożemy - powiedział ojciec z uśmiechem, ale zarazem 
powagą. 
Miesiąc później 
Od ostatniego wrzuconego postu minął równy miesiąc, Natasha po odwiedzaniu psychologów czuje 
się już lepiej. Gdy opowiadała całą historię, czuła lekkość w sercu, że może to komuś powiedzieć. 
Parę dni wcześniej oznajmiła rodzicom i Andżelice, że chce znów zacząć wrzucać posty. 
- Może lepiej byś jeszcze trochę zaczekała ? - zapytał tata. 
Dziewczyna nie odpuszczała i mówiła, że i tak zacznie to robić bez względu na wszystko. 



 

  
 
 
 
Dlatego dziś 24 grudnia zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie bożonarodzeniowej choinki. A pod 
zdjęciem widniał napis: 
" Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia, by wszystko wam się ułożyło. 
Pamiętajcie, nie wolno się poddawać. Jeśli ktoś będzie potrzebował kiedyś by komuś się zwierzyć, 
to ja jestem zawsze dostępna. Pamiętaj, nigdy nie wiesz, czy może ty będziesz jutro potrzebować 
pomocy. Dlatego pomagaj." 
  



 

 
PRZYJACIELE 

 
Jakiś czas temu w naszej klasie pojawił się nowy uczeń - Adam. Nikt się nie spodziewał, że 

jego wizyta przyniesie tyle szumu. 
Adam wydawał się być miłym i kulturalnym chłopcem. Z czasem  zdobywał coraz więcej przyjaciół. 
Jednak tylko Karol go nie polubił ze względu na jego rosnącą popularność, przez co nikt już nie 
zwracał na Karola, aż takiej uwagi. 
Z czasem złość Karola rosła. Zaczął dokuczać Adamowi m.in. tym, że kradł mu kanapki  lub hejtował 
jego blog, czy obgadywał go za plecami. 
Adam ciężko to znosił, ponieważ nie chciał nikomu sprawić przykrości, więc po jakimś czasie usunął 
swojego bloga i nie pokazywał się na mediach społecznościowych. Lecz w szkole każdy pamiętał o 
popularności Adama i nadal był uznawany za najpopularniejszego ucznia w szkole. 
Karol początkowo uradował się, iż Adam zlikwidował bloga. Jednak to, że nadal nie był uznawany 
za najpopularniejszego, nie dawało mu spokoju.  
Po jakimś czasie plan zemsty Karola był kontynuowany. Kolejna faza planu polegała na stworzeniu 
anonimowego bloga. Chłopak zamierzał podawać tam nieprawdziwe informacje na temat wroga. 
Adam stał się już dosyć podłamany, szczególnie dlatego, że wiele jego dobrych przyjaciół się od 
niego odwróciło. Parę razy chłopak próbował skontaktować się z Karolem (ponieważ wiedział, że za 
wszystkim stał Karol), lecz skończyło się tylko na wyzwiskach. Adam chciał dać nauczkę Karolowi, 
więc również stworzył bloga, na którym obrażał swojego prześladowcę.  
Gdy Karol dowiedział się, co zrobił Adam, podszedł do niego w szkole. Doszło do ostrej wymiany 
słów. Nerwy Karola nie wytrzymały. Popchnął Adama na kaloryfer, przez co chłopak rozciął sobie 
brew. Nauczyciele (już po wezwaniu rodziców) kazali chłopcom się pogodzić.  
Po jakimś czasie okazało się, że chłopaków dużo łączyło, np. lubili grać w piłkę, czy grać w gry 
komputerowe. Dwóch  wrogów okazało się być najlepszymi przyjaciółmi. 
Kto by pomyślał, że dwóch takich wrogów może stać się przyjaciółmi. Czasami wystarczy zwykła, 
szczera rozmowa. 
 
  



 

 
NOWY KOLEGA 

 
Za górami, za lasami, w pewnej leśnej szkole lekcje zaczynała klasa lisków. Pani Biały Lisek 

prowadziła lekcję organizacyjną z liskami: 
- Dobrze Liski mam dla Was niespodziankę! 
Cała klasa krzyknęła z radości, Pani dokańcza:  
- Mamy nowego kolegę w klasie. 
Wtedy odezwał się jeden z uczniów: 
- Jej! Kolejny liso-kolega ciekawe jaki kolor futra będzie miał: biały, pomarańczowy, a może 
różowy? 
- A tu Was zaskoczę przywitajcie Jeżyka Jerzego. 
Nastała niezręczna cisza.  Po dwóch minutach Jerzy odezwał się do klasy: 
- Hejka jestem Jerzy. Cieszę się, że trafiłem do Waszej klasy. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie 
dogadywać. 
Wtem cała klasa zaczęła się głośno śmiać. Ktoś zaczął w nieprzyjemny sposób wyśmiewać jego 
kolce: 
-Hej Jerzy co Ci wyrosło na plecach? 
Inny kolega dodał: 
- Dlaczego jesteś taki mały? Mama ci jeść nie daje? 
Wielki hejt poleciał na biednego Jeżyka. Mały kolega tak się zestresował, że zrobiło mu się przykro 
i zaczął płakać. 
Pani podeszła do jeżyka i zaczęła go pocieszać: 
- Jerzy nie płacz, chodź usiądź sobie w pierwszej ławce będę miała na ciebie oko. A z klasą zaraz 
sobie porozmawiam. 
Od tego momentu zaczęło się robić coraz gorzej. Na późniejszych lekcjach liski zaczęły się nabijać 
z Jerzego otwarcie na szkolnym korytarzu. Przy dzikach, zającach, żabach, borsukach, wszyscy się 
śmiali. Jeżyk nie wytrzymał, uciekł ze szkoły. Po chwili w ogóle nie wiedział, gdzie się znajduje. 
Zdał sobie sprawę, że zabłądził. Bał się, ale stwierdził, że lepsze to niż słuchanie tych wszystkich 
podłych lisków.  Biegnąc zapłakany nagle potknął się o kamyk i upadł na ziemie.  Odwrócił się 
zapłakany i zobaczył wielkiego rudego lisa, lecącego wprost na niego. 
- Proszę cię nie zjedz mnie, nic złego nie zrobiłem, 
Lis zatrzymał się i powiedział: 
- Nie jestem taki. Nie chcę cię zjeść. Widzę, że potrzebujesz pomocy. Nazywam się Lucek. A ty? 
- Lucek, ty tak serio mówisz? 
- Tak zupełnie serio.  Rozumiem co czujesz. Rok temu ja dołączyłem do tej klasy i traktowano mnie 
podobnie. W tym momencie lisek pomaga jeżykowi wstać. 
- Co Ty? Przecież jesteś lisem, w dodatku rudym, po prostu ideał. Dlaczego mieliby się z ciebie 
śmiać? 
- No właśnie nie, tak naprawdę jestem lisem polarnym maluje moje futro na pomarańczowo 
codziennie. 
- To jaki jest twój naturalny kolor futra? 
- No, mój naturalny kolor futra to biały. Dlatego jak pierwszy raz tu przyszedłem, to Liski tak się 
śmiały, że nie chodziłem parę dni do szkoły. Ale ty nie popełnisz tego błędu co ja! Bo masz mnie! 
Będę twoim przyjacielem. 
- Jeny Lucek nie mogę uwierzyć. Dziękuję bardzo za twoją pomoc!  
- Jerzy, nie ma sprawy! Trzeba sobie pomagać. 



 

 
 
 
Od tego momentu Lucek i Jerzy zostali przyjaciółmi. Spędzali ze sobą dużo czasu. Chodzili razem 
do szkoły. Następnego dnia pani przeprowadziła z liskami pogadankę na temat koleżeństwa i 
tolerancji. Jerzy nie bał się już iść do szkoły, bo wiedział, że ma wsparcie w swoim nowym koledze. 
  



 

 
PRZEMOC 

 
Jaś chodził do 7 klasy szkoły podstawowej. Był uznawany przez uczniów i nauczycieli jako 

łobuz. Wszystkich zaczepiał, bił, zastraszał i nękał. Nauczyciele nie wiedzieli, jak mu mogą 
wytłumaczyć, że to co robi jest niewłaściwe. Wielokrotnie już z nim rozmawiali, nawet był parę razy 
na dywaniku u pani dyrektor, lecz nie przynosiło to rezultatów. Tak naprawdę nikogo nie słuchał. 
Robił to, co chciał. Pewnego dnia Jaś przyszedł do szkoły, był zły i postanowił wyładować złość na 
kimś. Nagle zobaczył Bartka z 5 klasy. Podszedł do niego i przycisnął go do ściany, podduszając go: 
- Dawaj hajs! 
- Ale ja nie mam ani grosza- odpowiedział Bartek cały roztrzęsiony 
- To dawaj telefon. 
- Też nie mam. 
- Co ty za kit mi próbujesz wcisnąć dzieciaku! 
- Nie wciskam Ci kitu naprawdę nie mam. 
- Tak? Serio? A co Ci wystaje z kieszeni? - Jaś wyciągnął telefon z kieszeni młodszego chłopca 
- Przepraszam, nie zabieraj mi telefonu proszę. 
- Tak! Chyba jaja sobie robisz! Nigdy go nie dostaniesz. I z uśmiechem odszedł. 
Roztrzęsiony Bartek pobiegł szybko po jakiegoś nauczyciela, lecz spotkał panią psycholog i 
powiedział jej co się wydarzyło. Pani psycholog obiecała, że tego tak nie zostawi i dostanie swój 
telefon z powrotem. Pani psycholog poszła po Jasia. Zastała go bawiącego się telefonem Bartka w 
szatni. Zawołała go do gabinetu: 
- Januszu co ty wyrabiasz, czemu zastraszasz kolegów? 
- Nieważne. 
- Ważne. 
- No po prostu. 
- Ja Ci w to nie uwierzę, nigdy takich problemów z tobą nie było. Powiedz mi prawdę przecież Ci 
pomogę. 
- Naprawdę? Mogę pani ufać? 
- Tak 
- Bo po prostu nie daje sobie rady, mój tata pije dzień w dzień. A mamę mnie bije. 
- Dobrze, że o tym mówisz. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Zaraz zadzwonię do Twojej mamy 
i pomogę jej podjąć odpowiednie kroki. 
I tak pani psycholog dowiedziała, że Jaś jest bity razem z mamą przez tatę i jeszcze dodatkowo robi 
to pod pływem alkoholu. Pani psycholog zadzwoniła po mamę Jasia okazał się, że to prawda. Mama 
zgodziła się, zgłosić to na policję. 
Następnego dnia Jasiu przyszedł do szkoły, przeprosił Bartka i oddał mu telefon. Dodatkowo 
przyniósł mu czekoladę. A mu i jego mamie założono niebieską kartę, a tatę zamknięto do więzienia.  
Pamiętajcie o tym, że jak macie jakieś problemy to, porozmawiajcie z kimś, a nie krzywdźcie innych! 
  



 

 
NIE TAKA ZWYKŁA ZEBRA 

 
 W niedalekiej przeszłości żyła sobie pewna zebra. Nie była to zwykła zebra, taka, jaką 
widzimy w zoo. Nie miała ona bowiem pasków i to właśnie było w niej dość wyjątkowe. Wiodła 
spokojne i beztroskie życie, do czasu, aż musiała pójść do szkoły. Inne zwierzęta nie doceniały jej 
niepowtarzalności. Mimo, że zebra nie miała problemów z nauką i z łatwością przyswajała nowe 
wiadomości, nie lubiła chodzić do szkoły. Została okrzyknięta “bezpasiakiem”, wyzywano ją i 
śmiano się z niej, a ona nie wiedziała co złego zrobiła. Kasia, bo tak nazywała się bohaterka, 
nienawidziła szkoły, ale na szczęście pewnego razu wszystko się zmieniło... 
 Jak każdego dnia, weszła do szkoły. Widziała, że wszyscy patrzą na nią i słyszała mnóstwo 
wyzwisk skierowanych w jej stronę. Starała się tym nie przejmować i tylko czekała, aż usłyszy 
wyczekiwany dzwonek. „Dzyń, dzyń” - zabrzęczał bardzo głośno. Kasia, jak i inne zwierzęta, wstała 
i udała się w kierunku klasy. W między czasie została popchnięta przez dużo silniejszego lwa Adama, 
który nie uczył się zbyt dobrze, ale za to był bardzo lubiany w szkole i klasie. Udawała, iż nic się nie 
stało, podniosła się z podłogi i weszła do klasy.   
- Dzień dobry, dzieci - powiedziała pani profesor wilczyca. - Dobierzcie się w pary i usiądźcie razem 
w ławkach, proszę - powiedziała, po czym wszystkie dzieci zaczęły szukać sobie partnerów.  
Nikt nie chciał być w drużynie z Kasią, ale w klasie była parzysta liczba zwierząt, więc zawsze to, 
które nie znalazło sobie towarzysza, musiało pracować razem z nią.  Tym razem wypadło na Adama... 
Zebra niemal się popłakała, gdy usłyszała, że musi pracować ze zwierzęciem, które przed chwilą 
wyrządziło jej krzywdę. Zacisnęła zęby i nie dała niczego po sobie poznać.  
- Dobrze, zadanie domowe przeczyta nam może... Adam! Adamie, proszę, przeczytaj przykład 
pierwszy. Pamiętaj, że jesteś zagrożony, więc ocenie twoją pracę - powiedziała nauczycielka. 
Lew zaczął głośno dyszeć, Kasia wiedziała, że jak zwykle nie odrobił lekcji. Zrobiło jej się szkoda 
kolegi, więc szturchnęła go lekko i pokazała na swój zeszyt.  
- Proszę, przeczytaj - szepnęła do kompana z ławki.  
- Więc tak, w przykładzie pierwszym wyszło 10.  
- Świetnie! Może chcesz przeczytać całe zadanie na ocenę? - rzekła zszokowana nauczycielka.  
- Bardzo chętnie... - odpowiedział szczęśliwy lew.   
Zadzwonił dzwonek na przerwę, lew wyszedł z klasy zadowolony, bo dzięki Kasi miał szansę zdać 
do następnej klasy. Było mu bardzo przykro z powodu tego, co zrobił wcześniej, ale nie wiedział jak 
naprawić swoje szkody. Obiecał sobie tylko, że już nigdy nie wyzwie koleżanki i postara się, aby 
jego rówieśnicy polubili zebrę.  
Następnego dnia, gdy Kasia weszła do szkoły, nie usłyszała żadnego wyzwiska, a wręcz przeciwnie. 
Zwierzęta z jej klasy zgodnie wypowiedziały następujące słowa: 
- Przepraszamy, postępowaliśmy niewłaściwie, źle cię traktowaliśmy. 
Zastanawiała się czy te słowa są kierowane do niej i czy to nie jest przypadkiem sen... Po chwili 
zobaczyła idącego w jej stronę lwa.  
- Kasiu, bardzo chciałbym cię przeprosić. Naprawdę nie wiem czemu byłem taki niemiły. Mam 
nadzieję, że mi wybaczysz... - powiedział z opuszczoną głową. 
Zebra nic nie odpowiedziała, tylko się uśmiechnęła i wyciągnęła rękę w jego stronę. Po dłuższej 
chwili rzekła:  
- Wybaczam ci. Zresztą nie tylko tobie, ale wam wszystkim. Każdy popełnia błędy, a ja bym taki 
popełniła, nie wybaczając wam.   
 
 



 

 
 
 
Od tamtego momentu Kasia nie mogła doczekać się każdego wyjścia do szkoły, chodziła do niej z 
ogromną chęcią! Wreszcie zaczęła się w niej czuć pewnie i bezpiecznie. Miała tam grono przyjaciół, 
z którymi spędzała przerwy, a podczas lekcji wspólnie się wspierali i pomagali sobie. Adam, 
podobnie jak i inne zwierzęta, zaczął uważać brak pasków zebry za coś szczególnego i oryginalnego.  
Wszyscy zrozumieli, że: „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. 
  



 

 
NAUCZKA 

 
Cześć, mama na imię Zosia. Mam 14 lat i chodzę do klasy 8b. Rok temu w klasie 7b miała miejsce 
pewna historia. Chciałabym wam tę historię opowiedzieć, ponieważ wiele mnie nauczyła.  
Rok temu do naszej klasy dołączyła trójka uczniów. Pierwszym z nich była Gabrysia. Była młodsza 
od reszty klasy o rok, czyli miała 12 lat. Nikt zbytnio nie zwracał na to uwagi, lecz jedna dziewczyna 
w naszej klasie o imieniu Julia, która była tu od pierwszej klasy, zaczęła ją „gnębić”. Między innymi 
wrzucała jej pogniecione papierki z obraźliwymi pogróżkami do plecaka pod nieobecność Gabrysi. 
Szantażowała, że jeśli komuś powie, to „gorzko tego pożałuje. Bywało też,  że gdy dziewczyna poszła 
do toalety, tamta wylała na jej krzesło brązową farbę i Gabrysia na tym usiadła. 
Pewnego dnia Julia przerobiła zdjęcie Gabrysi, tak by wyglądała jak najgorzej... Wstawiła je do 
Internetu. Gdy dziewczyna dowiedziała się o zdjęciach, wybiegła ze szkoły i na resztę lekcji nie 
wróciła. Kiedy była już w domu, wykrzyczała swojej mamie prosto w twarz:  
-Nie chcę chodzić do tej głupiej szkoły! - krzyczała. - Cały czas mi dokuczają. A wiesz co dziś nasza 
„poczciwa Juleczka” zrobiła?! Przerobiła moje zdjęcie i wrzuciła je do Internetu!  
Gabrysia powiedziała to przez łzy i pokazała zdjęcie swojej mamie.  
-Oj, już dobrze -zaczęła mama dziewczyny. - Za chwilę nikt nie będzie o tym pamiętał, także daj 
sobie z tym spokój...  
Gabrysia była rozczarowana zachowaniem i nastawieniem mamy do sytuacji, dlatego przestała 
rozmawiać ze swoją mamą na temat szkoły.  
Na drugi dzień cała szkoła wytykała Gabi palcami. Obrażali, poniżali, naśmiewali się. Gnębili ją do 
momentu, gdy do naszej klasy około trzy tygodnie później dołączył kolejny uczeń -Antek.  
Antek miał tyle samo lat, co reszta klasy, czyli trzynaście. Julia w mgnieniu oka zmieniła swój „cel” 
z Gabrysi na Antka. Historia się powtórzyła. I ponownie mimo chęci uzyskania pomocy od innych – 
nikt po raz drugi z tym nic nie zrobił...  
Od tej powtórnej sytuacji minął około miesiąc. Zdążyłam zaprzyjaźnić się i z Gabrysią, i z Antkiem. 
Ze względu na to, że się z nimi przyjaźniłam, wytykali i mnie palcami.  
Po tym miesiącu dołączyła do nas następna uczennica – Klara. Jak to Julia miała w zwyczaju, zaczęła 
gnębić ponownie nową osobę, lecz tym razem nie trwało to tak krótko. Klara była również od nas 
młodsza. Julia robiła te rzeczy co Gabrysi i Antkowi, ale zaczęła robić inne jeszcze gorsze „dowcipy”. 
Inne dzieci podrzucały Julii pomysły, a ona je wykonywała. Gabrysia, Antek, Klara byli moimi 
przyjaciółmi. Chciałam im pomóc, bo przeszli „piekło”. Nakłoniłam, więc ich, by postawili się Julce. 
To tylko  pogorszyło sprawę, ponieważ ona miała „po swojej stronie” całą klasę. Zaczęli robić coraz 
gorsze rzeczy.  
Aż w końcu po około trzech miesiącach ciągłego nękania moich przyjaciół, Julka wpadła na pomysł 
wrzucenia robaków do szafek wszystkich trzech osób. Zrobiła to. Antek nie wytrzymał - poszedł 
prosto do gabinetu dyrektorki.  
-Proszę pani! - zaczął. - Mam tego dosyć.  
Antek opowiedział o wszystkim. Pani dyrektor była ogromnie zaskoczona. Od razu poszła po Julię. 
Wszystko zostało wyjaśnione. Natomiast nie dla każdego ta historia skończyła się szczęśliwie. Julia 
została wyrzucona ze szkoły. Osoby, które pomagały Julce - dostały uwagi, które obniżyły im ocenę 
z zachowania. Za to Gabrysi, Antkowi I Klarze żyło się o niebo lepiej. Ja za to czułam się winna, bo 
powinnam od razu zareagować i zgłosić nauczycielowi o złym zachowaniu Julii. Gdybym to zrobiła 
od razu, taka sytuacja nie powtórzyłaby się jeszcze trzy razy. Mam nauczkę na przyszłość. 



 

 
ELFOWE PRZEDSTAWIENIE 

 
Nie tak dawno temu żyły sobie elfy. Były to dość miłe stworzonka, ale trzeba pamiętać, że są i 
wyjątki, czyli takie, które są niegrzeczne i lubią po psocić. 
 Miały szkołę w Niegrzecznioninie. Była to dość mała szkoła, więc wszyscy się znali. Chodził 
tam do szkoły Aleks, który od małego nie umiał się wysłowić, przez co strasznie się jąkał. Był to 
bardzo sympatyczny elf i nigdy nikomu krzywdy nie zrobił, nawet muszce. Gnębili go w szkole, gdyż 
nie umiał wymawiać takich głosek jak "ś" albo "ć". Zamiast mówić ćma mówił "czma". Nie mógł on 
nic poradzić na temat swojej wymowy. Chodził na logopedię, ale to nic mu nie dało. 
 Gdy był już w 8 klasie, został powołany do spektaklu, który miał poprowadzić. Gdy usłyszał 
to, zaniemówił i po chwili powiedział: 
- Pppproooosze paaani! 
- Tak co się stało Alku - powiedziała pani wychowawczyni. 
- Ja, ja nieee moooge "wyystonpić" powiedział. 
- A dlaczego ? Świetnie nadajesz się do tej roli - powiedziała nauczycielka. Już od małego próbowała 
mu pomóc przezwyciężyć to jego jąkanie, które cały czas za sobą nosi. 
- Tak, tak proszę pani, Alek nadaje się wręcz idealnie do tego występu - krzyknął Jędrek, 
podśmiewując się. Był to jednocześnie kolega z klasy, jak i dręczyciel Alka. 
 Wychodząc ze szkoły, Alek był załamany, tym co dzisiaj się dowiedział. Nagle podeszli do 
nie go Jędrek ze swoją paczką. 
- Ej, jąkała. Szykuj się na pomidory, będę czekał tuż pod sceną, czekając, aż się pomylisz - powiedział 
Jędrek. 
- Mam nadzieję, że chociaż sny cię oszczędzą i nie będziesz o tym śnił. - odezwał się ktoś z grupy. 
Jędrek był przestraszony, bo nie wiedział, co może się stać w trakcie występów. Na próbach było 
strasznie, a sny nie oszczędziły go, były jeszcze gorsze od prób. Nie mógł dalej przez zwyciężyć 
swojego jąkania. Codziennie wyśmiewali go i przez to jeszcze bardziej nie mógł się skupić i gorzej 
niż wcześniej się wysławiał. Nauczycielka przez cały czas pomagała mu, ale to nie wystarczyło. 
 W dzień występu nikt nie mógł znaleźć Alka. Gdy została jeszcze godzina do występu, Alek 
wyszedł ze składzika. 
- Alku co tam robiłeś! Wszyscy cię szukali! - wykrzyczała wychowawczyni. 
- Kaaazdy to chyyybaaa czeeeka naa moja klenska - powiedział cicho Alek. 
- Nie mów tak mój drogi przyjacielu, wszyscy ci kibicują - powiedział, z kipnął Jędrek. 
-Jędrek czy mógłbyś przestać dokuczać Alkowi - powiedziała pani. 
- Dobrze proszę pani, już nie będę -powiedział ze zwieszoną głową, ale w duchu się podśmiewając. 
 Nadszedł czas na wyjście na scenę Alka, ręce miał spocone, widząc tylu ludzi i tyle par oczu, 
które będą skierowane wprost niego. Wyszedł. 
- Dzień dobry witam wszystkich na przedstawieniu ...... - mówił. 
Schodząc ze sceny, elf był przeszczęśliwy, a Jędrek patrzył na niego z szeroko otwartymi oczami. 
Gdy się otrząsnął, była już jego kolej na wejście na scenę. Gdy wszedł, popatrzył się na widownię i 
powiedział: 
- A teraaz pooraa naa wyyystenp kktóry oddbendzie sie naa zeewnontrz. 
Zbiegł najszybciej ze sceny jak mógł, do oczu napłynęły mu łzy, popatrzył się na Alka, przytulił go i 
powiedział: 
-Przepraszam za wszystko. 
 
 



 

 
 
 
Alek był bardzo zdumiony. 
- Nic się nie stało, mam nadzieję, że już nigdy nie będziesz się z nikogo śmiać - powiedział Alek. 
Nie będę - powiedział Jędrek. Spojrzeli się na siebie i zaczęli się głośno śmiać. 
- koniec tych wygłupów czas zakończyć spektakl -powiedziała nauczycielka. 
Po skończonym spektaklu Jędrek i Alek wyszli ze szkoły. Powiedzieli jednocześnie: 
- Do zobaczenia jutro. 
  



 

 
WIELKIE MARZENIE KROWY ŁACIATKI 

 
 Pewnej krowie o imieniu Łaciatka znudził się wieloletni wygląd i zamarzyła, aby zamiast łat 
posiadać czarne paski. Krowa ta należała do farmy pewnego gospodarza położonej na obrzeżach 
miasta. Od wielu lat niedaleko znajdował się również ogród zoologiczny, który cieszył się wielką 
popularnością i był często odwiedzany przez rodziny z dziećmi. Krowa wraz z końmi i owcami pasła 
się często na łące, z której w oddali widziała zebry. Łaciatka zawsze postrzegała je jako zwierzęta 
lepsze od siebie, dostojne, podziwiane przez turystów. Marzyła, aby stać się takim podobnym 
zwierzęciem.  
 Pomyślała, że czas na zmianę. Poprosiła konia oraz owce, aby jej w tym pomogli. Zwierzęta 
długo zastanawiały się, co tu zrobić? Pewnego dnia wszyscy razem wymyślili, że poszukają u 
gospodarza farby i pomalują krowę. Tak też zrobili. Gospodarz posiadał farby, ponieważ remontował 
stodołę. Zwierzęta wykorzystały więc jego nieuwagę i gdy tylko rano wyjechał do miasta rozpoczęły 
realizację swojego planu. Owce wymieszały farbę, koń chwycił pędzel i najpierw pomalował krowę 
na biało, aby zakryć łaty, a potem namalował jej czarne paski tak, aby upodobnić Łaciatkę do zebry. 
Wszystko wyszło idealnie! Jednogłośnie stwierdzono nawet, że paski ją wychudziły i wyglądała 
zgrabniej. 
 Następnego dnia, gdy gospodarz przechadzał się po farmie, nagle zobaczył zebrę i pomyślał, 
że zaplątała się gdzieś u niego, uciekając z ogrodu zoologicznego. Nie spostrzegł, że była to jego 
przemalowana Łaciatka.  Odwiózł zwierzę do dyrektora ogrodu zoologicznego, a ten wpuścił ją do 
zagrody z zebrami.  Krowa była przeszczęśliwa, bo spełniło się jej marzenie. Chodziła po wybiegu 
codziennie i prezentowała swoje paski przed tłumami turystów. 
 Tak działo się do dnia, aż przyszła ogromna ulewa i burza. Deszcz padał bardzo długo. Zrobiło 
się zimno. Niestety dla Łaciatki była to katastrofa, ponieważ woda zmyła jej piękne paski i odkryła 
krowie łaty, które zdemaskowały zwierzę.  Wszystkie zebry  z zagrody zaczęły ją źle traktować, a 
wręcz wyśmiewać i kazały jej wracać tam, skąd przybyła. Na Łaciatkę wylała się fala hejtu, a niektóre 
zwierzęta zaczęły ją nawet kopać i podgryzać. Zainteresowały się tym faktem również żyrafy, które 
sąsiadowały z zebrami oraz antylopy. Grupa prześmiewcza rosła w siłę. Zwierzęta nagle zrobiły się 
agresywne. Łaciatka początkowo posmutniała na myśl, że to już koniec jej marzeń, a potem zaczęło 
ją przerażać zachowanie zwierząt. Myślała, że tego nie wytrzyma. Chciała uciec. Czuła się poniżana. 
Nagle w  tej rozpaczy zobaczyła w oddali małego cielaczka, który pasł się w zagrodzie z kozami, 
gdzie mali turyści z rodzicami głaskali zwierzątka i karmili je trawą. 
 Obraz ten dał jej do myślenia, że przecież nie musi udawać kogoś innego i nie musi być zebrą, 
a może  być sobą, bo dla takich jako ona w ogrodzie zoologicznym również jest miejsce. Otrząsnęła 
się z resztek farby, wzięła w garść i przemówiła do wszystkich zebr, żyraf i antylop, że mają przestać 
poniżać i wyśmiewać innych oraz przestać być agresywne, bo w życiu każda istota jest ważna. Nie 
można dzielić zwierząt na gorsze i lepsze, bo wszyscy są równi! Dodała też, że warto spełniać 
marzenia i nie wolno się poddawać! Tymi słowami zawstydziła swoich słuchaczy, którzy odeszli do 
zagród w ciszy. 
Łaciatka spełniła swoje marzenie, ponieważ przez kilka dni była w „skórze zebry”, co dało jej miłe 
poczucie i radość. Teraz, gdy zrozumiała, że nie ma podziału na zwierzęta gorsze i lepsze, odnalazła 
swoje miejsce w zagrodzie z kozami, gdzie wraz z cielaczkiem była głaskana i dokarmiana przez 
odwiedzające zoo dzieci. 
  



 

 
NAZWISKO 

 
Pierwszego dnia roku szkolnego, młody chłopiec Jaś Kowalski, nie mógł się doczekać 

pierwszego dnia w szkole i poznania nowych przyjaciół. Gdy był już w szkole i usiadł w ławce jakiś 
chłopiec chciał usiąść z nim. Jaś zgodził się i chłopiec usiadł obok niego. Po pierwszej lekcji wszyscy 
poszli na przerwę. Jaś wraz z nowym kolegą poszli bawić się na przerwę z resztą klasy. Wszyscy po 
przerwie znowu wrócili do klasy na drugą lekcje. Po kilku minutach lekcji Jaś zorientował się, że nie 
zna jeszcze imienia i nazwiska swojego nowego kolegi, a chwilę potem spytał się chłopca:  
- Jak się nazywasz ?  
Chłopiec odpowiedział mu, że na imię ma Henio, a na nazwisko Kiełbasa. Jaś zaśmiał się z nazwiska 
kolegi, a ten obraził się na niego. Od tego czasu chłopcy nie rozmawiali już ze sobą, a nawet nie 
siedzieli razem w ławce. Następnego dnia Pani Agata Nowak – nauczycielka klasy – spytała się 
uczniów, czy przez te trzy dni szkoły zdążyli się już wszyscy poznać. Klasa odpowiedziała, że nie, 
więc Pani Nowak zapraszała na środek klasy po jednej osobie, by coś o sobie powiedzieli. Po kilku 
zapytanych osobach przyszła kolej na Jasia. Jaś opowiedział klasie o tym, że nazywa się Jaś 
Kowalski, ma osiem lat, umie jeździć na rowerze bez bocznych kółek i o swojej rodzinie, o tym że 
ma dwóch braci, którzy mają na imię Aleks i Tadek oraz o tym, że ma jedną siostrę, która ma na imię 
Basia.  
Po Jasiu na środek wyszedł Henio. Zaczął mówić klasie jak się nazywa. Gdy to powiedział cała klasa 
zaczęła się śmiać z nazwiska Henia, które brzmiało dla nich bardzo śmiesznie. Henio po reakcji klasy 
zaczął płakać ze wstydu i poszedł na koniec klasy, aby nie słuchać śmiejących się dzieci. Po tym jak 
Henio zaczął płakać. Jaś pomyślał sobie, że pójdzie przeprosić kolegę za to, że śmiał się z jego 
nazwiska. Henio wybaczył Jasiowi, ale nadal był zły na klasę, że cały czas się z niego śmiali. Pani 
Agata uspokoiła klasę i poszła porozmawiać z Heniem. Jaś w tym czasie wytłumaczył kolegom, że 
nie jest dobrze śmiać się z nazwiska kolegi. Cała klasa poczuła się winna, więc wszyscy przeprosili 
Henia, że się śmiali z jego nazwiska. Henio wszystkim wybaczył, lecz dwóch uczniów, Grześ i Ryś 
nie posłuchali kolegi Kowalskiego, gdy mówił, że nie ładnie śmiać się z kolegi i następnego dnia 
zaczęli znowu śmiać się z kolegi.  
Heniowi nie podobało się, że dwóch kolegów nie daje mu spokoju i ciągle się z niego śmieją. Kolega 
Jasia próbował ignorować Grzesia i Rysia, ale oni ciągle się z niego śmiali. Henio nie wytrzymał i 
poszedł powiedzieć o tym Pani. Grześ i Ryś dostali nauczkę. Musieli pozamiatać wszystkie korytarze 
w szkole i pościerać wszystkie tablice po lekcjach. Musieli także przeprosić Henia za to, że się z 
niego śmiali, lecz cały czas mieli w głowie, by jeszcze pognębić Henia.  
Następnego dnia, po tym jak Grześ i Ryś musieli zapłacić za swoje czyny, podeszli do Henia, który 
powtarzał sobie do dzisiejszej kartkówki z języka polskiego, zabrali mu zeszyt z powtórką i porwali 
go. Henio zapytał:  
- Co wy robicie ?  
Chłopcy nie posłuchali i zaczęli rwać zeszyt z notatkami dalej, aż do całkowitego rozerwania go na 
strzępy, a gdy Henio na to patrzył znowu się popłakał. Na pomoc Heniowi przyszedł Jaś z 
nauczycielką. Pani Nowak zajęła się chłopcami, a Jaś pomógł Heniowi dając mu swój zeszyt z 
notatkami na kartkówkę, zaczął go uspokajać i mówił mu, że już nikt go nie będzie nękał. Pani Agata 
poszła z chłopcami do Pana dyrektora Mariana i wyjaśniła z nim całą sprawę wraz z chłopcami. Grześ 
i Ryś zostali u Pana dyrektora wszystko wyjaśnić, a Pani Agata poszła do Henia spytać się go czy nic 
mu się nie stało. Podchodząc do zrozpaczonego Henia zapytała się czy wszystko gra. Henio 
powiedział, że nic mu nie jest, tylko jest trochę smutny, że był wyśmiewany przez chłopców.  
 



 

 
 
 
Pani powiedziała żeby się tym nie przejmował i, że już nie będzie przez nikogo wyśmiewany. Henio 
poczuł ulgę.  
Po tej rozmowie poszli do klasy na lekcje języka polskiego, na którym miała być kartkówka. Pani 
powiedziała, że wyjątkowo dzisiaj Henio nie będzie pisał kartkówki, ponieważ był jeszcze bardzo 
zestresowany tym co się działo przez te kilka dni. Po lekcji klasa wyszła na przerwę, a Pani 
nauczycielka poszła sprawdzić do Grzesia i Rysia jak poszła rozmowa z Panem dyrektorem 
Marianem. Gdy nauczycielka weszła do pokoju dyrektora, Pan Marian powiedział, że chłopcy czują 
poczucie winy i już tak robić nie będą, lecz i tak będzie potrzebne wezwanie rodziców chłopców, aby 
im wszystko powiedzieć.  
Pan dyrektor wezwał rodziców Grzesia i Rysia i po dwudziestu minutach rodzice przyjechali do 
szkoły. Po usłyszeniu od dyrektora tego, co zrobili, rodzice nie mogli uwierzyć w to, co mówi Pan 
Marian. Rodzice kazali chłopcom jak najszybciej przeprosić Henia za ich nie przyzwoite zachowanie. 
Chłopcy zrobili to i następnie wrócili do domu z rodzicami. Po Jasia i Henia też przyjechali rodzice, 
by odebrać ich ze szkoły. Jaś wraz z rodzicami pojechał już do domu, a rodziców Henia poproszono 
do pokoju dyrektora, by wyjaśnić z nimi tą całą sytuację. Następnego dnia Henia nie było w szkole, 
ponieważ był jeszcze trochę zestresowany po wczorajszym wydarzeniu, więc do szkoły nie przyszedł. 
Po dwóch dniach Henio wrócił do szkoły, bo nie mógł doczekać się spotkania ze swoim najlepszym 
przyjacielem Jasiem. Po tym wszystkim Henio, Jaś, Grześ oraz Ryś zostali najlepszymi przyjaciółmi 
i żyli we wspólnej zgodzie. 
  



 

 
ZAJĄCZEK TYMEK 

 
Dawno, dawno temu, na niedużej polanie mieszkał zajączek Tymek z klapniętym uszkiem. 

Żył samotnie na swej łączce. Pewnego dnia zaszedł nad rzeczkę. Spotkał tam rudą wiewiórkę i 
kolczastego jeżyka. Oba zwierzątka spojrzały na zajączka i zaczęły się z niego śmiać. Był on inny od 
innych zajączków, które znali. Miał klapnięte uszko, a jego futerko było białe w czarne kropki.  
Jeżyk stwierdził stanowczym głosem: “Ale jesteś dziwny, zajączku”, a wiewiórka nie mogła przestać 
się śmiać z klapniętego uszka Tymka.  
Zajączek posmutniał widząc, jak oni się z niego śmieją. A na pytanie Tymka, czemu to robią, usłyszał: 
“Bo jesteś taki inny, taki dziwny”. Nie chciał dłużej ich słuchać i wrócił do swojej norki na polanie.  
Następnego dnia, gdy zajączek przechodził niedaleko rzeczki, usłyszał płacz i krzyki wiewiórki, która 
utknęła, pomiędzy dwoma ogromnymi kłodami. Podszedł do niej i spytał, co się stało. Wiewiórka 
opowiedziała mu całą historię, jak znalazła się między kłodami, a zwinny Tymek wykopał tunel, 
podobny do swojej norki na polanie i ją uwolnił.  
Gdy wiewióreczka opowiedziała jeżykowi, czego dokonał zajączek, oboje przeprosili go za swoje 
zachowanie, za naśmiewanie się z niego i obiecali, że już nigdy nie będą oceniać innych po 
wyglądzie.  
 
 
 
  



 

 
BAJKA O NIESFORNYM DRAPUSIU 

 
Za górami, za lasami w małej chatce żyła sobie pewna rodzina skrzatów. Mama Tosia ,tata 

Teodor i dwóch braci starszy Harpuś i młodszy Drapuś. 
Choć skrzaciki byli braćmi to bardzo się od siebie różnili. Harpuś zawsze rozważny, grzeczny 

a Drapuś energiczny i wszędzie go było pełno. Ponieważ był bardzo wesoły miał wielu kolegów ale 
nie zawsze potrafił bawić się w zgodzie.  

Pewnego dnia razem z innymi rodzinami skrzaty zorganizowały piknik na leśnej polanie. 
Najpierw urządzili konkurs na zbieranie jagód. Dzieci prędko zabrały koszyki i powędrowały do lasu. 
W tym czasie mama Tosia przygotowywała pyszne kanapki. Nagle z lasu zaczęły wybiegać skrzaty. 
Wszystkie szczęśliwe i z pełnymi koszykami jagód. Tylko Drapuś wrócił bardzo rozzłoszczony bo 
nie udało mu się uzbierać pełnego kosza. 
- Pięknie kochane skrzaty, zrobimy jutro pyszne pierogi z jagodami-powiedziała mama Tosia. 
Wymęczone skrzaty zajadały przygotowane kanapki. Tylko Drapuś nie miał ochoty, siedział na 
pieńku i głośno płakał. Starszy brat Harpuś wraz z kuzynem próbowali go pocieszyć ale ten krzyczał 
jeszcze głośniej. W pewnym momencie Drapuś uderzył swojego brata na tyle mocno, że Harpuś się 
popłakał. Starszy brat odszedł od Drapusia i zrobiło mu się bardzo przykro. Przez resztę dnia Drapuś 
musiał bawić się sam ponieważ nikt nie chciał  się z nim bawić. 
- Oj synku, bardzo brzydko postąpiłeś, masz prawo być zły ale nie wolno w ten sposób reagować - 
powiedział tata Drapusia. 
- Tak wiem tato, byłem bardzo zły i smutny, Harpuś chciał mnie pocieszyć a ja go uderzyłem- 
odpowiedział Drapuś 
-Myślisz, że mi wybaczy? -zapytał Drapuś 
- Myślę, że tak ale musisz nam obiecać, że to się więcej nie powtórzy- odpowiedział tata 
- Obiecuję! - odpowiedział Drapuś 
Drapuś przeprosił swojego brata. Harpuś go przytulił i wybaczył. I w ten sposób Drapuś mógł 
dołączyć do zabawy z resztą skrzatów. Dzień się powoli kończył, słońce zachodziło i wszystkie 
skrzaty wracały do swoich chatek. Drapuś nie mógł się doczekać następnego dnia bo miał razem z 
mamą lepić jego ulubione pierogi z jagodami. 
  



 

 
SMUTNA KSIĘŻNICZKA 

 
Dawno, dawno temu były sobie trzy siostry Asia, Basia i Celina. Mieszkały one w pięknym 

dużym zamku. Były one księżniczkami, a najstarsza z nich Celina miała zasiąść na tronie, lecz zanim 
miała zostać królową musiałoby minąć parę lat, ponieważ musiałaby być pełnoletnia. Asia i Basia 
miały po czternaście lat z czego Celina miała szesnaście, chodziły razem do jednej szkoły. Wszystko 
było dobrze do pewnego dnia, lecz nagle wszystko się zmieniło.  

Do klasy Celiny doszedł nowy chłopak, Celina jako przewodnicząca klasy chciała się 
przedstawić, lecz chłopak ją świdrował od góry do dołu wrogim spojrzeniem, nie miała pojęcia o co 
mu mogło chodzić, więc stara się tym nie przejmować. Chłopak ten nazywał się Karol i pochodził z 
zamożnej rodziny, szybko odnalazł się wśród rówieśników, ale nie mógł dogadać się z Celiną non- 
stop miał do niej jakiś problem, często ją popychał lub podstawiał nogę gdy szła lub po prostu ją 
ciągną za włosy, Celina nie wiedziała co ma zrobić, czuła się smutna i pusta w środku, bo przecież 
jest prawie dorosła, a to są tylko głupie docinki czyż nie? 

Po pewnym czasie jednak miarka się przebrała i Karol oblał Celinę od stóp do głów lodowatą 
wodą w klasie a wszyscy się z tego śmiali, Celina wybiegła z klasy plącząc, zupełnie nie wiedząc 
gdzie biegnie i co ma począć. Usiadła w rogu korytarza i zasnęła. Znalazły ją jej dwie siostry, 
zmartwione szybko ją obudziły i spytały się co się stało, Celina opowiedziała im wszytko co się działo 
przez ostatnie tygodnie. Zdumione tym co usłyszały od siostry udały się szybko do swojej mamy by 
wyjaśnić całą sprawę, gdy królowa usłyszała cała historię, szybko udała się do szkoły żeby 
porozmawiać z nauczycielem.  

Celina była bardzo szczęśliwa, że powiedziała o wszystkim, co w sobie dusiła i wypuściła 
wszystkie złe emocje, zrozumiała, że nie można dusić w sobie emocji i że zawsze trzeba powiedzieć 
co nas trapi. Sam Karol zrozumiał, że jego zachowanie było złe i przeprosił Celinę. Od tamtej pory 
szkoła zwracała uwagę na stosowaną przemoc wśród młodzieży i ograniczono ją prawie do zera, od 
tamtego czasu wszyscy żyli długo i szczęśliwie. 

 
 
 
 
 

  



 

 
ILE JESTEŚ WART? 

 
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, na kwiecistej łące pasła się brązowa krowa w 

różowe łatki. Miała na imię Zuzia. Krowa Zuzia była bardzo mądra i pomysłowa. Jednym z jej 
pomysłów było spotkanie leśnych zwierząt. 
Na spotkanie przyszedł lisek-chytrusek, łoś-ktoś, sarenka-Jagienka, zajączek-bączek i wilczek-
milczek. Spotkanie towarzyskie odbyło się na kwiecistej łące po szkole. Zwierzątka wspaniale się 
bawiły do pewnego momentu. Ostatnia zabawa była w kalambury i wtedy się zaczęło... 
Lisek-chytrusek zaczął opisywać śmieszną postać. Mówi tak: 
– Ma długie zęby, spiczaste uszy, brzydki szary kolor, mały nieprzydatny ogon, śmieszne krótkie 
łapki. A ja w odróżnieniu do niego mam puszystą kitę, zgrabne uszka, szczupłe łapki, lśniące futerko 
i bystre oczka. 
Pozostałe zwierzątka szybko odgadły o kogo chodzi: 
– To brzydkie stworzenie to musi być zajączek-bączek. Ha ha ha. Zaczęły się wyśmiewać. 
Zajączkowi zrobiło się przykro i uciekł pod krzaczek. Wówczas krowa Zuzia podeszła do niego i 
mówi: 
– Nie martw się. Lisek-chytrusek jest niemiły. Sprawił Ci ogromną przykrość, ale nie ma racji. Każdy 
z nas jest wartościowy. Twoje uszy zapewniają Ci doskonały słuch. Twoje zęby pozwalają Ci gryźć 
twarde marchewki .Twój ogonek jest piękny i puszysty, a Twój szary kolor pozwala Ci się dobrze 
ukrywać. Pamiętaj każdy jest tyle wart, ile dobra potrafi okazać innym. 
Po tej rozmowie Zajączek zrozumiał, że nie ma się czym przejmować i powrócił do zabawy. 
Natomiast Lisek-chytrusek zrozumiał swój błąd i przeprosił zajączka. Odtąd na łączce zapanowała 
przyjaźń. 
  



 

 
CISZA 

 
Było to dawno, dawno temu – niektórzy do dzisiaj nie wierzą̨, że to naprawdę̨ się̨  wydarzyło. 

A wydarzyło się̨  to za ośmioma górami, czterema rzekami i pięcioma jeziorami. 
W pewnej dolinie żyła sobie rodzina krówek: mama krowa, tata krowa i nowonarodzone cielątko. 
Rodzice bardzo się cieszyli, że doczekali się potomka, którego wychowają̨ na dobrą krowę. Wszystko 
układało się dobrze, do czasu...  
Pewnego dnia mama krowa zabrała swoje dziecko na łąkę na wiosenny spacer. Wokół rosły różne 
gatunki kolorowych kwiatków, zielona, miękka jak dywan trawa, po której biegały małe zajączki. 
Mama krowa zachwycała się̨ otaczającą przyrodą i kiedy zawołała swoje dziecko, aby razem z nią 
cieszyło oczy przepięknym widokiem, zrozumiała, że coś jest nie tak - mała krówka nie słyszała. 
Były to wielkie emocje dla całej rodziny. Zaczęły mnożyć się problemy, rówieśnicy z zagrody nie 
chcieli bawić się z jałówką, ponieważ uważali, że jest ona dziwna i nie pasuje do nich, gdyż nic nie 
mówi i nie słyszy.  
Mała krówka nie mogła wyrazić swoich uczuć, zamknęła się w sobie, nie chciała wychodzić z obórki, 
straciła sens życia. Uwierzyła, że jest inna, gorsza. Starania rodziców, żeby wytłumaczyć jej, że tak 
nie jest, nie odnosiły żadnego rezultatu. Jałówka poddawała się z każdym dniem coraz bardziej. 
Podczas wakacji do zagrody, w której mieszkali, przyjechała rodzina świnek. Mama krowa poznała 
bliżej panią świnkę w kolejce do lekarza i zaprosiła całą rodzinę na pyszny podwieczorek. Rodzina 
świnek przybyła punktualnie na umówioną godzinę w odświętnych strojach.  
Okazało się, że świnki mają córkę w tym samym wieku co mała krówka, która również jest głucho-
niema. Dzieci od razu znalazły swój wspólny ,,język” mimo bariery, która izolowała je od reszty 
zwierząt w zagrodzie. Było widać, że świetnie się rozumieją, a krowie małżeństwo po raz pierwszy 
od dłuższego czasu zobaczyło uśmiech na twarzy swojego dziecka. 
Jałówka zrozumiała, że nie jest sama, że jej problem dotyczy także innych. Głuchota nie oznacza 
życia w klatce nie można dać się lekceważyć i odizolowywać. Życie może mieć różne dźwięki, 
wystarczy je tylko wewnętrznie usłyszeć. 
 
  



 

KROWA 
 

Pewnego słonecznego dnia na małej zielonej łączce, pasła się czarno-biała krówka. Nazywała 
się Barbara. Na jej pastwisku nie było oprócz niej żadnych zwierząt. Czuła się bardzo samotna. 
Marzyła o jakimś przyjacielu. Na pastwisku nieopodal przebywało się stado owiec.  
Pewnego razu Basia postanowiła odwiedzić je i poznać. Kiedy przyszła na ich pastwisko, powiedziała 
cicho: 
- Cześć, mmm… czy mogę się z wami pobawić? 
- A co to za jedna? – powiedziała jedna z owiec, ignorując pytanie Basi. 
- Weź się zdecyduj, czy jesteś biała czy czarna – rzekła inna – nie chcemy takiej wśród nas. 
Basia odeszła zasmucona. Przez następny tydzień cały czas myślała o owcach i była pogrążona w 
jeszcze większym smutku. Któregoś dnia przez jej pastwisko przechodziła kaczka z młodymi. Krowa 
podeszła do nich nieśmiało, ale mama kaczka tylko osłoniła dzieci skrzydłami i odeszła pośpiesznie. 
- Teraz już na pewno nie będę miała przyjaciół – pomyślała Basia. Jednak nie miała racji. 
Następnego dnia przez jej łączkę przechodziły owce. Tak jak poprzednim razem nie chciały z nią 
rozmawiać. Rzuciły tylko w powietrze parę niemiłych słów. W tym czasie przelatywał tamtędy 
pewien wróbel. Zauważył samotną, odtrąconą przez otoczenie Basię. Podleciał do niej i spytał: 
- Dlaczego jesteś smutna? 
- Nikt mnie nie chce – odrzekła Basia – Nie potrzebują mnie… Taka po prostu jestem – dodała 
pogrążona w rozpaczy. 
- Kto taki? 
- Wszyscy… – chlipnęła krowa - …owce i kaczki – dodała niechętnie. 
- Nie martw się owce i kaczki to niezupełnie wszyscy. W gospodarstwie jest wiele innych zwierząt. 
- Na pewno będą takie same jak owce. 
- Nie poddawaj się. Zaprowadzę cię do nich. Zobaczysz, że nie są wcale groźne – powiedział Wróbel 
i wzbił się w powietrze. – Chodź za mną! – zawołał.  
Krowa powędrowała za Wróblem wzdłuż strumienia, potem drogą między polami i łąkami. Droga 
kończyła się przed zagrodami dla kur, gęsi i indyków. W pobliżu widać też było owczarnię.  
- Witajcie, przyprowadziłem nową przyjaciółkę – zaćwierkał wróbel. Wszystkie ptaki zbliżyły się, 
żeby lepiej widzieć Basię 
- Nazywa się Basia – przedstawił ją.  
Basia nie wiedziała co powiedzieć. Tylko się uśmiechnęła. Była bardzo szczęśliwa, że Wróbel nazwał 
ją przyjaciółką. 
- Bardzo miło nam ciebie poznać. Dobrze jest mieć taką dużą koleżankę do zabawy – powiedziała 
gęś. 
- Zagrajmy w berka – zaproponował kogut. 
Basia zobaczyła, że jest ktoś, kto chce być dla niej miły. Chociaż była wiele większa od wszystkich 
ptaków, od tamtej pory bawiła się z ptakami niemal każdego dnia. Niedługo potem wymyślili zabawę 
w krowę. 
Dobrze, że wróbel pokazał Basi, że nie musi się od razu poddawać; to, że owce ją odrzuciły, wcale 
nie oznaczało, że nikt jej nie chce. Wkrótce i one zobaczyły jak Basia świetnie się bawi z gęśmi, 
kurami i indykami. Chciały się przyłączyć, ale było im bardzo wstyd. Basia jednak zauważyła to i 
choć z początku miała do nich duży żal, z czasem zobaczyła, że bardzo żałują swojego zachowania. 
Wybaczyła im. Teraz całe gospodarstwo zaczęło bawić się razem. 
Jeśli kiedyś będziesz miał trudności ze znalezieniem przyjaciół, nie poddawaj się. Pamiętaj, że na 
świecie jest wielu ludzi i zawsze znajdzie się ktoś, kto okaże ci życzliwość i może zostać twoim 
przyjacielem.  



 

 
LIST DO PRZYJACIÓŁKI 

 
Kochana Ewo! 

Na wstępie mojego listu serdecznie Cię pozdrawiam. Bardzo, bardzo tęsknię za Tobą, za starą 
szkołą i za Toruniem, a ta cała przeprowadzka to był fatalny pomysł! 
 Tutaj w Gdańsku jest mi bardzo źle. Rodzice i bracki są bardzo zadowoleni. Mama się cieszy, że 
mieszka w dużym mieście i że ma duży ogródek. Tata się cieszy, że więcej zarabia, a Bartek ciągle 
gada o super imprezach w Trójmieście, a ja tak nie za bardzo. 
Moja nowa klasa liczy dwadzieścia cztery osoby- w tym czternaście dziewczyn i …Olga, która jest 
chyba szefem bandy. Szkoła jest ogromna- już kilka razy w niej błądziłam. Są tu aż trzy klasy III! 
Pierwsze dwa miesiące to był dramat. Ale  zaczynam mieć nadzieję, że powoli wszystko się ułoży.  
Gdy na początku nie mogłam nic znaleźć w tej szkole, ciągle w niej błądziłam i przez to spóźniałam 
się na lekcje, to dziewczyny z mojej klasy się ze mnie naśmiewały. Mówiły, że jestem gapa i że gubię 
się w wielkim mieście. Ciągle  się ze mnie naśmiewały, nie rozmawiały ze mną, namawiały się 
przeciwko mnie i nieraz próbowały mnie w coś wkopać. 

Kiedyś na w-f mieliśmy grać w siatkówkę. Nauczycielka przydzieliła mnie do drużyny z Olgą. 
Tak się złożyło, że nasza drużyna przegrała! No i się zaczęło: kwaśne i obrażone miny, głupie teksty 
i zwalanie winy, że to wszystko przeze mnie. Do szatni przyszłam nieco później niż dziewczyny i 
zobaczyłam, że nie ma moich ubrań. Szukałam wszędzie, pytałam się nawet wuefistki. Nigdzie ich 
nie było! W końcu na kolejną lekcje poszłam w stroju gimnastycznym. Cała klasa zaczęła się ze mnie 
śmiać, a Pani się pytała dlaczego nie jestem przebrana. Powiedziałam, że ktoś schował moje ciuchy. 
Oczywiście te słodkie niewiniątka się nie przyznawały i w ogóle nikt nic nie wiedział. W końcu Pani 
się wkurzyła i powiedziała, ze idzie do Dyrektorki.  
Nie wiem czy to z zimna, czy ze stresu, zaczęłam cała drżeć. Gdy przyszła Pani Dyrektor dała mi koc 
i kazała mi wyjść z sali. Zza drzwi słyszałam dyskusję w sali, a po chwili Pani Dyrektor z tymi 
zołzami poszła w stronę sali gimnastycznej. No i wreszcie dostałam te ubrania z wmuszonymi 
przeprosinami i z wściekłymi minami.  

Gdy wróciłam do domu opowiedziałam o tym zdarzeniu mamie, że jest mi źle w tej nowej 
szkole, że nowa klasa nie chce mnie przyjąć i w ogóle chcę wracać do Torunia. 

Później znajdowałam w plecaku karteczki z tekstem: „skarżypyta”, „wracaj na swoją wieś 
wieśniaro”, „nikt cię tu nigdy nie polubi”. Cały czas też nikt właściwie ze mną nie rozmawia, prócz 
tego Oskara, z którym siedzę w ławce. 

Nie wiem co jest? W poprzedniej szkole miałam dużo kolegów i koleżanek, przyjaźniliśmy 
się. Tutaj właściwie od początku było źle (koszmarnie) mimo, że starałam się, uśmiechałam się do 
nich, próbowałam zagadać, byłam uprzejma. 
Mama  mówi, że wszystko się ułoży, że muszę dać im trochę czasu. Może ma rację? 
Przełomowym zdarzeniem był mój wypadek na wycieczce szkolnej w parku linowym. 

Na jednym z odcinków trasy, gdy szliśmy po linie, Olga mnie poganiała i mnie popchnęła. 
Byłam zapięta w uprząż, więc nie spadłam na ziemię, ale mocno uderzyłam lewą stroną ciała w 
drzewo. Potwornie bolała mnie noga, nie mogłam nią ruszać. Nie mogłam też ruszać ręką. 
Wychowawczyni i opiekun z parku linowego podejrzewali złamanie lub zwichnięcie. Wezwano 
karetkę, powiadomiono moja mamę i pojechałam do szpitala. Tam zrobiono mi różne badania i 
okazało się, że to na szczęście tylko silne zbicie. 

 
 
 



 

 
 
 
Po dwóch dniach kurowania się w domu, wróciłam do szkoły. Tego dnia miałam wszystkie 

lekcje z Panią Basią, to były godziny wychowawcze. Na jednej z nich była nawet dyrektorka szkoły 
i pedagog szkolna. Cały czas mówili o tym popchnięciu z liny i o tym, że mnie tak dziewczyny nękały 
i uprzykrzały życie. Mówili dużo o przemocy. O tym, że przemoc to nie tylko ma wymiar fizyczny, 
ale też jest to krzyk, izolacja społeczna, naśmiewanie się, dokuczanie, zmuszanie do robienia czegoś, 
czego się nie chce, nękanie, rozpuszczanie plotek i wizerunku (także w Internecie). Było tego jeszcze 
bardzo dużo. Mówili też o cyberprzemocy.   

Cała szkoła, aż huczy po tym zdarzeniu. Ktoś nawet mówił, że może Olga będzie miała 
kuratora. Podobno rodzice Olgi są wściekli na nią. Innym dziewczynom też się oberwało. 

Od tego zdarzenia  wszyscy  z klasy normalnie ze mną rozmawiają, dziewczyny są miłe. 
Oby tak było dalej, a myślę, że tak będzie.  
Ewcia odpisz do mnie, czekam na list od Ciebie.   
Ola  
 
 
 
  



 

 
PRZYKRA PRZYGODA 

 
Był piękny słoneczny dzień. Jagoda wstała z łóżka, ubrała się i poszła na śniadanie. 

Mama i Tata już na nią czekali ze świeżymi naleśnikami. Dziewczynka usiadła do stołu i nałożyła 
sobie naleśnika. Wtedy jej mama powiedziała coś zaskakującego: 
- Kochanie – powiedziała mama do Jagody. – My z tatą chcemy Ci powiedzieć, że przeprowadzamy 
się do Gdańska. 
- Co ? - krzyknęła dziewczynka. – Jak to, przecież tu mam szkołę i koleżanki. 
- Skarbie – rzekł tata. – Ja i mama znaleźliśmy tam pracę. 

Tydzień później wszyscy byli już spakowani. Wyjechali bardzo wcześnie rano, aby zdążyć 
przed południem. Kiedy już dojechali, Jagoda była zachwycona wielkością nowego domu. Ich stare 
mieszkanie było małe i ciasne. Jagoda, mama i tata od razu zabrali się za rozpakowywanie bagaży. 
Dziewczynce bardzo podobał się jej nowy pokój, ale następnego dnia miała pójść do nowej szkoły. 
Jagoda bała się tam pójść, ponieważ nikogo tam nie znała. Jak się okazało, jej obawy były słuszne. 
Kiedy weszła do nowej szkoły, usłyszała jakieś krzyki. Były skierowane do niej.   
- Ej, nowa – wrzasnął ktoś przeraźliwie. Jagoda zaraz zobaczyła, że był to dość gruby chłopak. - Nikt 
ci nie powiedział, że to moja szkoła? 
- Nie – odpowiedziała po cichu dziewczynka. Wszyscy przyglądali im się, ale nikt nic nie zrobił. W 
tłumie stała Iza, która była w klasie Jagody. Cała się trzęsła, ponieważ jej też Bartek groził. 
Dziewczynka chciała iść do pani wychowawczyni, ale bardzo się bała. 
- To teraz już wiesz – burkną gruby chłopak. – Jestem Bartek i albo trzymasz ze mną, albo masz 
przechlapane.  
- Czemu miałabym z tobą trzymać ? - rzekła po cichu dziewczynka. Wszyscy dookoła umilkli.  
- Sprzeciwiasz mi się? - wrzasnął stanowczo Bartek. – To teraz, jak nie będziesz przynosiła mi 
codziennie 20 zł, to wylądujesz w szpitalu.  
Jagoda bardzo się przestraszyła. Na szczęście zadzwonił dzwonek. Weszła do sali i wtedy przeżyła 
szok. Bartek był w jej klasie. Na przerwie Bartek znowu podszedł do niej i powiedział:  
- Proszę, proszę, proszę – powiedział zagadkowo. – Jesteś w mojej klasie, dlatego muszę od ciebie 
zażądać 40 zł. 
 Wtedy Izabela zdobyła się na odwagę i poszła do Pani Sandry, wychowawczyni klasy Jagody. Po 
jakimś czasie wszyscy usłyszeli stanowczy głos Pani Sandry: 
- Bartku – powiedziała stanowczo. – Idziesz ze mną do dyrektora, słyszałam wszystko. 
Pani zaprowadziła chłopca do dyrektora, a kiedy wróciła do klasy, podeszła do dziewczynki:  
- Jagodo, nie musisz się już bać – powiedziała łagodnym głosem. – Bartek zostanie ukarany. Gdyby 
nie Izabela, nie dowiedziałabym się o tej sytuacji. 

Dziewczynka podziękowała Izie za pomoc. Okazało się, że Bartek groził obu dziewczynkom. 
Izabela i Jagoda stały się najlepszymi przyjaciółkami. Jagoda powiedziała o wszystkim rodzicom, 
którzy od razu wybrali się do rodziców Bartka. Od tamtej pory dziewczynka miała spokój. Pokochała 
nowy dom, znalazła przyjaciół i oswoiła się ze szkołą. 
  



 

 
KAMIEŃ PRZYJAŹNI 

 
Pewnego razu był sobie Grześ. Jak co dzień rano wstał o 8.00. Kiedy wyszedł z domu, spotkał 

swojego najlepszego przyjaciela Zygfryda. 
- Cześć!- powiedział Grześ. 
- Witaj!- odpowiedział Zygfryd. 
- Masz plan, jak możemy dzisiaj zarobić pieniądze?- zapytał Zygfryd. 
Grześ spojrzał w niebo, zamyślając się. 
- Tak! Pójdziemy do parku pozbierać puszki. 
- Świetny pomysł - odparł- posprzątamy Ziemię a zarobione pieniądze przekażemy na schronisko. 
Jak powiedzieli, tak zrobili. 
W parku natknęli się na tajemniczy kamień. 
- Co to jest?- zapytał Grześ. 
- Nie wiem, ale wygląda niesamowicie. Mam wujka, który zna się na różnych skałach, później go 
odwiedzę i zapytam, czy widział już kiedyś coś podobnego – mówiąc to Zygfryd schował kamień do 
kieszeni. 
Zbierając puszki chłopcy napotkali Tytusa i Oskara (dwóch łobuzów szkolnych). 
- Jaka żenada, zbierają śmieci! -powiedział Tytus. 
- Beka z nich!- odpowiedział Oskar. 
- Zróbmy im zdjęcie i wstawmy do neta, niech wszyscy zobaczą naszych osiedlowych śmieciarzy. 
Grześ się zasmucił, ale Zygfryd nie dał za wygraną. 
- Zostawcie nas w spokoju! 
Szybko podbiegł do Tytusa i wyrwał mu telefon, po czym powiedział: 
- Nie oddam ci go, dopóki nas nie przeprosisz. 
Tytus ze złością na twarzy zamachnął się i uderzył Zygfryda pięścią w twarz. 
Gdy Zygfryd poleciał w krzaki, przestraszeni chłopcy uciekli, nie oglądając się za siebie. 
Grześ od razu podbiegł do Zygfryda, pomógł mu wstać i spytał - Jak się czujesz? 
- W porządku, nic mi nie jest. Uderzyłem głową w kamień i nabiłem sobie guza, a po chwili ten guz 
znikł. 
- To chyba jakieś czary - rzekł Grześ - może ten znaleziony kamień ma magiczną moc? 
- Nie, to niemożliwe – ze zdziwieniem odparł Zygfryd. 
Minęło kilka dni, chłopcy zastanawiali się, czy powiedzieć o bójce w parku rodzicom. W końcu Grześ 
i Zygfryd zwierzyli się swoim mamom, a one obiecały spotkać się z rodzicami Tytusa i Oskara. Na 
spotkaniu rodzice dowiedzieli się o wypadku Tytusa. 
- Grzesiu! Tytus miał wypadek na rowerze, złamał rękę i nogę - powiedziała mama. 
Grześ z niedowierzaniem pobiegł do Zygfryda. 
- Słyszałeś co się stało?- zapytał Grześ? 
- Tak słyszałem! Dobrze mu tak- odpowiedział Zygfryd. 
- Nie możesz tak mówić, musimy mu pomóc. 
Zygfryd po zastanowieniu się pobiegł z kolegą do szpitala, aby odwiedzić Tytusa. 
- Co wy tu robicie?- zapytał zawstydzony Tytus. 
- Przyszliśmy zapytać, jak się czujesz- powiedział Grześ. - Dobrze, ale będę musiał mieć rehabilitację, 
żeby wrócić do pełnej sprawności. 
- Możemy ci jakoś pomóc? - zapytał Zygfryd. 
- Po tym wszystkim co wam zrobiłem, chcecie mi pomagać? - zapytał Tytus. 
- Tak, bo uważamy, że warto pomagać – rzekł Grześ. 



 

 
 
 
Tytus się wzruszył i przeprosił chłopaków za swoje wcześniejsze zachowanie. 
- Chyba wiem, co trzeba zrobić - rzekł Zygfryd. Wyciągnął kamień z kieszeni i podał Tytusowi. 
Niesamowity blask ogarnął całą salę, a Tytus bez żadnych obrażeń wstał z łóżka. 
- To niemożliwe, to naprawdę niemożliwe – krzyknęli wszyscy razem. 
Wiwatom i okrzykom nie było końca. 
  



 

 
NIE LUBIANY 

 
W pewnej Warszawskiej szkole była klasa 5a, do której niedługo miał dołączyć nowy kolega. 

Dzieci były bardzo niezadowolone z tego faktu, ponieważ czuły się dobrze w swoim gronie i uważały 
że nowa osoba w klasie może to popsuć. Jednak byli bezsilni w tej kwestii. Kilka dni później na lekcji 
wychowawczej Pani wprowadziła do sali drobnego chłopca o blond włosach:  
- Cześć wszystkim, jestem Antek i będę z wami od dziś chodził do klasy-powiedział nieśmiało 
blondyn. 
Kiedy przyszedł kolejny dzień, chłopiec wszedł do sali, przywitały go wrogie spojrzenia a nawet 
kilka wyzwisk:  
- Dlaczego mnie tak traktujecie, przecież nie zdążyliście mnie nawet poznać-wyrzekł 
zdezorientowany oraz przestraszony tym zdarzeniem Antek. 
Przez resztę dnia nikt się do niego nie odzywał, jednak widział jak koledzy go wyśmiewają oraz 
obgadują za plecami. Gdy chłopiec wracał do domu, czuł smutek, dalej nie rozumiał, czemu inni go 
tak traktują. Jednak zawsze, kiedy czuł się źle, pojawiała się jego wróżkowa przyjaciółka o imieniu 
Kwiatuszek. Teraz nie było inaczej: 
- Antku, co się stało? Czemu jesteś przygnębiony?-zapytała zmartwiona wróżka. 
- Wszyscy w klasie mnie nienawidzą, chociaż nic im nie zrobiłem-powiedział zasmucony. 
- Nie przejmuj się nimi, często tak jest, że nowe osoby są wyśmiewane, ale kiedy przestaną i cię lepiej 
poznają, na pewno polubią cię tak bardzo jak ja-odpowiedziała wróżka. 
Przyjaciółka jak zawsze poprawiła humor chłopcu. Pomimo upływu czasu gnębienie nie ustępowało, 
ale chłopiec dzielnie to znosił. Któregoś dnia jednak coś się zmieniło. Antek przyszedł do szkoły i 
tak jak codziennie był przywitany głośnym śmiechem oraz wytykany palcami.  
Jednak niespodziewanie na przerwie podeszła do niego koleżanka z klasy o imieniu Martyna:  
- Hej, Antek! Myślę że to niesprawiedliwe, że ciągle się z ciebie śmieją. Może chciałbyś przyjść do 
mnie po szkole, pouczyć się?-zapytała koleżanka. 
Antek uradowany się zgodził. Po szkole razem poszli do domu Martyny i przysiedli do nauki. Uznali, 
że trochę o sobie nawzajem powiedzą. Po dłuższych rozmowach” Blondyn” wyjawił dziewczynie: 
- Może i w klasie mnie nie lubią, ale wiem, że zawsze mogę liczyć na swoją przyjaciółkę wróżkę-
pierwszy raz komuś to wyjawił. 
- Ty też masz przyjaciółkę wróżkę?-odpowiedziała bardzo zdzwiona Martyna.  
Przyjaciele zrozumieli, że obaj mają przyjaciółki wróżki, ale postanowili nikomu o tym nie mówić.  
Następnego dnia dziewczynka postanowiła pogadać z klasą, żeby dali szanse chłopcu. Klasa 
niechętnie się zgodziła. Antek był bardzo wdzięczny przyjaciółce za pomoc. Drwiny natychmiastowo 
ustały, kiedy klasa zrozumiała, że chłopiec jest szczerą i zabawną osobą.  
Martyna i Antek zostali najlepszymi przyjaciółmi, którzy zawsze mogą na siebie liczyć. 
  



 

 
DAJCIE MI SPOKÓJ! 

 
Pewnego poniedziałkowego poranka Adaś szedł jak zawsze do szkoły. Był bardzo dobrym 

uczniem, a tych w klasie było nie wielu. Z tego względu, że dobrze się uczył, wszyscy chcieli od 
niego ściągać i męczyć go pracami domowymi. Chłopiec zawsze był gnębiony przez swoich kolegów 
z klasy i ze szkoły, zawsze siedział sam odrzucony, wyśmiewany. Jeden z jego rówieśników - Piotrek 
podszedł do niego na przerwie i zaczął udawać, że mu współczuje i ma zamiar się z nim zakolegować, 
ale w pewnym momencie zawołał resztę dzieci: 
- Ej, chłopaki, chodźcie zobaczyć, jaki Adaś jest zadowolony, chyba myślał, że mówię naprawdę!  
Zaczęli rzucać plecakiem i zabrali okulary chłopca. Ukradli też bardzo cenną i ważną rzecz dla 
Adasia. Był to magiczny naszyjnik od jego mamy Agaty, który nosił ze sobą zawsze i wszędzie. Ten 
prezent był bardzo wyjątkowy, ponieważ gdy tylko Adam chciał na chwilę zniknąć z tego świata, 
nagle przenosił się w cukierkowy świat z jego marzeń. Chłopiec natychmiast pobiegł za Piotrkiem i 
jego bandą, ale niestety nie zdołał ich dogonić. 
Kolejnego dnia, kiedy przyszedł do szkoły, od razu zaczęli go wytykać palcami, że nie ma już 
okularów i, że nosi ze sobą jakieś dziecięce naszyjniki. Adam miał już dość tego dokuczania, 
wytykania palcami, szantażowania i bicia. 
- Dajcie mi spokój!-krzyknął wreszcie. 
- Dobra, dobra, nie denerwuj się tak, kujonku-wyśmiał go Olek-jeden z jego kolegów. 
Wszyscy stali jak wryci i byli zaskoczeni krzykiem chłopca. Adamowi ulżyło, że nareszcie coś zrobił, 
lecz za wiele to nie dało. Do sali weszła pani nauczycielka, która nie wiedziała, co się dzieje i spytała 
Adasia, dlaczego tak krzyknął, ale ten tylko odpowiedział: ,,Proszę pani, czy mógłbym wyjaśnić tę 
sprawę podczas przerwy?”. Nauczycielka zgodziła się na rozmowę z chłopcem, ten wyjaśnił jej 
wszystko i powiedział całą prawdę. Pani zawołała dzieci i pedagoga szkolnego, który porozmawiał z 
nimi i wytłumaczył im kwestię przemocy. Dzieci zrozumiały swoje błędy, chłopcy oddali Adamowi 
naszyjnik i przeprosili. 

Od tej pory w tamtej szkole już nigdy nie pojawiła przemoc, a wszystkie dzieci zrozumiały, 
że to naganne zachowanie. 
  



 

 
NOWY CZŁONEK RODZINY 

 
Za górami, za lasami, w odległej krainie żyła sobie pewna rodzina kotów. Należeli raczej do 

tych spokojnych kotów, sąsiedzi bardzo ich lubili, nie sprawiali żadnych problemów.  
Z nowym rokiem przyszło na świat nowe kociątko. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że będą mieli z nim 
sporo problemów. 
Nowe kociątko rosło i rosło, aż urósł z niego dość duży kot. Rodzice nazwali go Aleks. Na pierwszy 
rzut oka wydawał się być porządnym, dobrym i bezproblemowym kotem. Jednak    z dniem 
rozpoczęcia kociej szkoły wszystko się zmieniło. Kot, wchodząc do budynku, już czuł się pewniejszy 
siebie i lepszy od innych. Chciał robić wszystko najlepiej, a jak coś mu nie wychodziło, to załatwiał 
to przemocą.  
Pewnego czwartku, jak zwykle poszedł do szkoły. Wchodząc do klasy, zobaczył, że na jego 
ulubionym miejscu usiadła kotka Magda – jego koleżanka z klasy. Rozwścieczony powiedział do 
niej: 
- Masz się natychmiast przesiąść albo inaczej będziemy rozmawiać. 
- Byłam tu pierwsza, więc nie mam zamiaru się przesiadać, nie boję się ciebie. – odrzekła spokojnie 
kotka Magda. 
- Popamiętasz to sobie! – powiedział kot, rzucając się na nią i drapiąc ją boleśnie. 
- Ała! Zostaw mnie w spokoju! – krzyknęła kotka 
- A mówiłem, żebyś się przesiadła – odrzekł, puszczając oczko w jej kierunku. 
Od tamtego dnia wszystkie koty zaczęły bać się Aleksa. Nikt nie spodziewał się, że ktoś z tak 
porządnej rodziny wyrośnie na takiego samca alfę. Nikt go w klasie nie lubił, wszyscy stronili od 
niego. Aleks nie wiedział, co robi źle, cały czas się zastanawiał, czemu taka wspaniała osoba jak on 
nie ma kolegów. Rodzice zauważyli, że kot zrobił się ostatnio jakiś nieswój. Postanowili 
porozmawiać z nim i dowiedzieć się, o co chodzi. Aleks streścił wszystko rodzicom, na co oni 
odpowiedzieli: 
- Ależ skarbie, wiesz o tym, że nie można tak postępować. Mogłeś ją ładnie poprosić albo usiąść 
gdzieś indziej. Musisz przeprosić Magdę. 
- No dobrze mamo, przeproszę ją jutro i obiecuję, że już nigdy tak nie postąpię. Postaram się też nie 
być taki zapatrzony w siebie – odpowiedział Aleks. 
- Wspaniale synku, wiemy, że jesteś dobrym kociątkiem, ale staraj się nie ponosić emocjom – 
powiedzieli rodzice kota. 

Następnego ranka Aleks dotrzymał obietnicy i przeprosił kotkę. Magda była bardzo 
zaskoczona, ale wybaczyła mu. Wspólnie z klasą postanowili zrobić przedstawienie o zapobieganiu 
przemocy rówieśniczej, a Aleks po tych wszystkich zdarzeniach miał nauczkę na przyszłość. Od tej 
pory będzie wiedział, jak w takich sytuacjach ma reagować. 
  



 

 
STARSZA PANI I JEJ KOTKI 

 
Dawno temu za czarnym lasem w domku starszej pani żyła sobie rodzina kotów. Rodzina 

składała się z mamy i taty kotów oraz jedenastu małych kotków. Mama miała piękną długą brązową 
sierść, a tata miał puszystą, lecz krótką białą sierść. Ich kocięta odziedziczyły długość sierści po 
mamie natomiast po tacie puszystość. Były koloru białego i miały brązowe łatki z wyjątkiem Tofika, 
który był rudy. Z powodu koloru sierści Tofika reszta małych kotków śmiała się z niego poza jednym, 
który nazywał się Łatek.  

Pewnego dnia starsza pani dawała całej rodzinie kotów jedzenie, każdy dostał swoją porcję. 
Tofik chciał w spokoju zjeść swoje jedzenie, lecz jego rodzeństwo mu na to nie pozwoliło, zaczęło 
go popychać, nadgryzać i drapać, więc biedny kotek nie mógł zjeść w spokoju. Jego rodzice nie 
reagowali, ponieważ myśleli, że to zabawa, ale dla małego kotka nie było to śmieszne. Jak Łatek 
zauważył, że rodzice nie zwracali na to uwagi postanowił wziąć sprawę w swoje ręce: 
- Hej zostawcie go! 
Kotki jednak zignorowały zdanie Łatka. Więc kotek krzyknął jeszcze raz. Kiedy zobaczył, że 
rodzeństwo ignoruje go postanowił pójść do rodziców. Powiedział: 
- Mamo, tato! Patrzcie co oni robią Tofikowi. 
- Spokojnie oni się tylko bawią – Powiedziała mama kotów  
- Dla niego to nie jest zabawa, go to boli 
- Dlaczego mieli mu sprawiać ból - odpowiedziała 
- Nie wiem może przez jego kolor sierści 
Po tych słowach mama podeszła do kotków i odepchnęła ich od Tofika. Po czym dopilnowała, żeby 
kotek dokończył jedzenie. Zapłakany kotek był bardzo wdzięczny za to co zrobił Łatek. Rodzice 
zaczęli rozmawiać z kociętami: 
- Słuchajcie dzieci! Nie wolno się śmiać z innych kotów z powodu na ich odmienność  
Kotki po rozmowie z rodzicami zrozumiały, że to co robiły Tofikowi było niemiłe wobec niego, więc 
przeprosiły brata za wszystko co mu robili. 
  



 

 
KRAINA WRÓŻEK 

 
Dawno, dawno temu w magicznej krainie wróżek dzień wyglądał jak zawsze. Wróżki latały, 

bawiły się i rozmawiały. Lecz jedna z nich, Nina była inna. Nie miała skrzydeł. Przez to inne osoby 
nie chciały z nią rozmawiać i nie akceptowały jej w swoim otoczeniu. 
- Hej Nina! - krzyknęła Ola, jedna z wróżek, które jej nie lubiły. - Lecisz z nami do Marty? 
Zapomniałam przecież nie masz skrzydeł ha ha ha 
Ninie było przykro. Chciała coś zmienić, żeby ktoś się z nią zaprzyjaźnił 
- Co mogę zrobić, aby mieć skrzydła - myślała Nina. - To moje największe marzenie.  
Wtedy przypomniała jej się legenda, o wróżce takiej jak ona, bez skrzydeł. Wróżka z opowieści 
poszła do zaczarowanej jaskini i dostała skrzydła. 
- Może ta legenda jest prawdziwa? - myślała dziewczyna.  
Zdecydowała się, że zrobi to, co było opisane w legendzie. Bez słowa znikła i udała się do 
zaczarowanej i również niebezpiecznej jaskini.  
Dotarła na miejsce. Nina bardzo się stresowała. Przecież nie wiedziała co spotka ją w środku. Jednak 
weszła. Wędrowała korytarzem aż dotarła do jeziora. 
- W legendzie było powiedziane o jeziorze, co zrobiła wróżka? - Zastanawiała się. 
Nagle usłyszała głos. Przestraszona Nina rozejrzała się dookoła i była przerażona tym, co zobaczyła. 
Był to duch. W Ninie zamarło serce. Nie mogła ruszyć się z miejsca. W końcu odważyła się odezwać.  
- Kim jesteś? - spytała drżącym głosem. 
- Strażnikiem jeziora życzeń - odpowiedział duch. - Pilnuję jeziora od czasu, aż jakaś niemądra 
wróżka bez skrzydeł, taka jak ty weszła tu i spełniła swoje życzenie. 
Nina zdziwiła się słysząc to, co mówił duch. Przecież co było złego w spełnieniu życzenia? 
- Myślałaś, że miała dobre zamiary? Oprócz tego, że dostała skrzydła, dostała również władzę nad 
innymi wróżkami, aby się zemścić. Mogłoby dojść do katastrofy, lecz duchy strażnicy zbudzili się i 
cofnęli czar, a wróżka została taka jaka była wcześniej a w dodatku wygnano ją. 
-Więc nie pozwolisz mi spełnić życzenia? - spytała Nina. 
- Nie - odpowiedział duch. 
- Proszę. Nie wiesz jak mi zależy. Po prostu chce mieć skrzydła, żeby mieć przyjaciół.  
Wtedy Nina poczuła jak ziemia pod jej nogami się trzęsie i zrozumiała, że jaskinia się wali.   
Biegła jak najszybciej, nie myśląc o niczym. Już widziała spadające głazy zasypujące wyjście. W 
ostatniej chwili wybiegła. Cieszyła się, że nic jej się nie stało i zarazem wiedziała, że jej marzenie się 
nie spełni. Wtedy stanęła na kanciastym kamieniu, lecz nie był to zwykły kamień. Po dotknięciu go 
poczuła się inaczej niż zwykle. Spojrzała do tyłu i zobaczyła, że ma skrzydła. Szczęśliwa wróciła do 
domu.  
Nikt nie mógł uwierzyć w to, że Nina ma skrzydła. Wtedy przyleciała Ola.  
- Nina wybacz mi. Wiem że była dla ciebie niemiła.  
- Wybaczam ci Ola - powiedziała Nina z uśmiechem na twarzy. 
Wspólnie poleciały do innych wróżek, a Nina była szczęśliwa jak nigdy dotąd. 
  



 

 
NOWY UCZEŃ 

 
Pewnego słonecznego poranka w szkole uczniowie klasy siódmej udali się do sali. Gdy 

wszyscy zajęli swoje miejsca, nauczycielka ogłosiła uczniom nową wiadomość. 

- Kochani, dziś do naszej klasy dołączy nowy uczeń – powiedziała. 

Wszystkie dzieci były podekscytowane nowym kolegą. Po chwili usłyszały pukanie do drzwi, do 
klasy wszedł nowy uczeń. 

- Przywitajcie się z waszym nowym kolegą Antonim – powiedziała nauczycielka. 

Nowy chłopak wyróżniał się z tłumu. Miał ciemniejszą karnację oraz bardzo ciemne włosy i 
markowe ubrania. Jeden z uczniów klasy siódmej poczuł w Antku rywala. Był to Arek. 

- Cześć, jestem Antek, mam 13 lat i przeprowadziłem się z Anglii do Polski. Umiem mówić po 
polsku, bo moja mama to Polka a mój tata pochodzi z Anglii i tam się wychowywałem – 
zaprezentował się nowy uczeń. 

Pierwsza lekcja dobiegła końca, opierała się ona głównie wokół Antoniego, pani nauczycielka 
tłumaczyła mu jak wyglądają zajęcia. 

Chłopaki z klasy za namową Arka postanowili, że porozmawiają z nowym uczniem. 

- Ty nowy! – krzyknął do chłopaka Arek. 

- Tak, o co chodzi? – zapytał Antek. 

- Wow! Nie spodziewałem się, że umiesz mówić po polsku – głupio podśmiechiwał się Arek. 

-Na jutro masz nam przynieść 200 zł i ani grosza mniej, zrozumiałeś?! – wykrzyczał chłopak. 

Koledzy Arka pomyśleli, że chłopak tylko sobie żartuje z nowego ucznia, bo nigdy wcześniej nie 
widzieli, żeby się tak zachowywał. Nie tylko oni tak pomyśleli, Antek też miał takie wrażenie. 

Na drugi dzień uczniowie znowu udali się do swojej sali. Lekcje przebiegły spokojnie. Antek 
poznał koleżankę Alicję. Razem spędzili wszystkie lekcje. Gdy chłopiec chciał zwyczajnie po 
lekcjach udać się do domu, drogę zagrodził mu Arek. 

- Gdzie moje dwie stówy – głośno powiedział Arek trzymając Antka za koszulkę. Chłopak już 
chciał zacząć się tłumaczyć, lecz nagle zobaczyła go Alicja. Dziewczyna bez wahania chciała 
pomóc Antkowi. Żaden nauczyciel tego nie widział, a gdyby po kogoś poszła mogłoby być już za 
późno. Jedyne co jej zostało to… 

- AAAAAA! Pomocy – wykrzyknęła Alicja. 

W taki sposób nauczyciele natychmiast przybiegli w miejsce akcji, a Arek z przerażeniem uciekł. 

Antek z wielkim przerażeniem opowiedział wszystko Alicji. Następnie razem udali się do 
nauczycieli i wszystko opowiedzieli im ponownie. 

Kolejnego dnia w szkole chłopcy porozmawiali ze sobą. Arek wytłumaczył koledze, dlaczego tak 
postąpił i że był o niego zazdrosny, a pani nauczycielka oznajmiła, że mogli rozwiązać to w inny 
sposób. Od tego wydarzenia Arek już wie, że postąpił źle i mógł porozmawiać z Antonim, zanim 
użył siły.  



 

 
LEŚNA SZKOŁA 

 
Dawno, dawno temu za górami, za lasami…Tak zaczyna się każda bajka, którą czytałam, lecz 

ta zacznie się inaczej, bo wcale nie tak daleko i całkiem niedawno. 
W małej, leśnej szkole, gdzie uczyły się wszystkie małe zwierzaki, pani Sowa sprawdzała 

obecność : 
- Lis Krzysio ? 
- Jestem!  
- Zając Dyzio ? 
- Jestem! 
- Jaskółka Sonia?  
- Jestem! 
- Ślimak Bartek?  
- Nie ma proszę pani - zaćwierkała mała jaskółeczka. 
- Ha! Ha! Ha!  pewnie znowu się ślimaczy do szkoły - zachichotał mały zajączek Dyzio. 
- Nie wolno tak się śmiać z kolegów - powiedziała groźnym głosem pani Sowa. 
- Ale on nigdy i nigdzie nie dociera na czas - odpowiedział lis. 
Chwilę później do klasy wszedł mały, zmęczony ślimaczek Bartek. 
- Przepraszam za spóźnienie, pani Sowo, ale nie dałem rady wcześniej. 
- Siadaj do ławki, Bartku i wyciągnij podręczniki - powiedziała pani Sowa miłym głosem i zaczęła 
się lekcja.  

Zajęcia minęły bardzo szybko. Gdy zadzwonił dzwonek na przerwę, wszystkie zwierzątka 
wyszły na plac zabaw się pobawić . 
- Idziesz z nami Bartku na zjeżdżalnię?-  zapytał mały lis.  
- Tak! - krzyknął z entuzjazmem ślimak. 
- Ha! Ha! to dogoń nas - zaćwierkała jaskółeczka. 
- Lepiej niech z nami nie zjeżdża, bo jest taki wolny, że zablokuje nam ślizgawkę - powiedział mały 
jelonek biegnąc szybko na zjeżdżalnię z innymi zwierzakami.  

Mały ślimak się rozpłakał i skrył w  dziuplę, gdzie nikt nigdy mu nie przeszkadzał. Lecz nie 
szło dzisiaj nic po jego myśli i gdy się chował akurat przelatywała jaskółeczka, która zauważyła 
Bartka i powiedziała liskowi oraz zającowi, gdzie on się chowa i koledzy szybko przybiegli. 
Wyciągnęli siłą ślimaka z dziupli i przenieśli go na rękach na drugi koniec korytarza,  przez co ślimak 
spóźnił się na drugą lekcję. Po skończonych zajęciach z panią Sową zwierzątka udały się nad rzeczkę.  
Bartek również się tam wybrał, lecz jego koledzy, chcąc zrobić mu przykrość, wrzucili go do 
głębokiej wody i zaczęli się śmiać z niego. Mały ślimak o ostatnich siłach dotarł do brzegu cały 
mokry i zmęczony. Rozpłakany wrócił do domu i schował się w swoim pokoju pod kołdrą tak, aby 
nikt go nie widział. 

Tak mijały dni w szkole. Bartek codziennie wracał do domu smutny. Dzień w dzień ktoś się 
z niego śmiał. Wszystko posuwało się coraz dalej, zamykano go w łazience, w sali. Któregoś dnia 
nawet na całą noc.  Bartek szukał pomocy, ale  niestety nikt mu jej nie udzielił. Musiał ze wszystkim 
sobie radzić sam.  

Mijały lata. Bartek chodził do pierwszej, drugiej, trzeciej klasy. Bardzo mało mówił i nikt nic 
o nim nie wiedział. Dalej się naśmiewano z biednego ślimaczka.  

 
 
 



 

 
 
 
Pewnego dnia Bartek nie pojawił się w szkole. Nie zrobiło to wrażenia na nikim. Minął już 

tydzień, a ślimaczek nie zjawił się na zajęciach. Pani Sowa bardzo się zmartwiła, bo nigdy nic takiego 
się nie zdarzyło. Bartek był wzorowym uczniem i nie opuszczał nigdy zajęć. 
 -He! He! Pewnie jeszcze nie wyszedł z tego lasku, do którego go zaprowadziliśmy!  
- O czym ty mówisz jelonku? -  zapytała pani Sowa.  
- Nie, nie, o niczym - odpowiedział uczeń. 
- Czy wy zaprowadziliście go do lasu? - dopytywała nauczycielka. 
- Tak, ale do takiego małego, nic mu się nie stanie - odpowiedziała jaskółka. 
- Kiedyś wróci - zaśmiał się lisek. 
- To wcale nie jest śmieszne! Szybko powiedzcie mi, gdzie ten lasek jest i gdzie go zaprowadziliście! 
SZYBKO!   
Uczniowie nie wiedzieli co się dzieje, lecz postąpili tak jak pani Sowa kazała.  
- BARTKU! BARTKU! - Zewsząd rozchodziło się wołanie, lecz nikt się nie odzywał.  
Po długich poszukiwaniach znaleziono małego ślimaczka. Był bardzo osłabiony i głodny. Zabrano 
go od razu do doktora Wilka i na szczęście był zdrowy, tylko musiał odpocząć. Jego koledzy dostali 
surową karę, gdy pani Sowa dowiedziała się, jak dokuczali małemu ślimaczkowi. 
- Przepraszamy cię, Bartku -  powiedziały zwierzątka. 
Jednak nie zawsze słowo przepraszam wystarczy. To jest tak, jak z ulubionym kubeczkiem - jak go 
raz potłuczemy, już nie pozbieramy go tak, aby móc w nim znowu pić.  

Następne tygodnie mijały spokojnie, lecz mały ślimaczek często nie przychodził do szkoły.  
Praktycznie nic nie mówił i bardzo mało udzielał się na lekcjach. Pani Sowa była zaniepokojona jego 
zachowaniem, lecz po jego przeżyciach wydawało się to normalne. Niedługo po tym wydarzeniu, 
pewnej nocy, z pozoru zwyczajnej, lecz nie dla małego ślimaczka, do Bartusia przyleciała czarna 
wróżka. Była bardzo miła. Miała czarną sukienkę oraz duże przezroczyste skrzydełka.  
- Chodź, Bartku ze mną, do świata, gdzie nikt ci nigdy nie będzie dokuczał i będzie lepiej niż 
gdziekolwiek - zanuciła dźwięcznym głosem. 
- Aaa a….. gdzie to jest? - spytał zaciekawiony ślimaczek.- Czy na pewno będę tam szczęśliwy i nikt 
nigdy nie będzie się ze mnie śmiał? 
- Na pewno,  Bartusiu, podaj mi rękę i polecimy tam razem . 
Bartuś bez zastanowienia podał rękę wróżce i poleciał z nią tam, gdzie był świat idealny.  

Następnego dnia wszyscy byli zrozpaczeni, tym co się stało. Nikt nie wiedział jak będzie mu 
tam, w nowym świecie. Wszyscy mieli nadzieję, że po tym, co zastał na Ziemi znajdzie kolorową 
krainę, gdzie będzie miał długie i szczęśliwe oraz bardzo kolorowe życie. Nikt już nigdy nie będzie 
się z niego śmiał. 
  



 

 
NIEZWYCIĘŻONA KROWA WIOLA 

 
Pewnego słonecznego dnia, poranną porą, krowa Wiola przechadzała się, jak to w zwyczaju 

miewała, po osiedlu. Spacerując usłyszała jadący z naprzeciwka samochód. Za kierownicą siedział 
kogut. Zdziwiona Wiola postanowiła podejść i zagadać do nowego (być może) sąsiada. Pewnym 
krokiem powędrowała więc w stronę samochodu.  
- Dzień dobry - powiedziała krowa.  
- Dobry! - odkrzyknął kogut.  
- Jestem krowa Wiola, co pana tu sprowadza? - zapytała.  
- Będę tu teraz mieszkał - odparł kogut.  
- Jak pan się nazywa? - zapytała Wiola.  
- Mam na imię Jacek - odpowiedział.  
Nastała cisza. Z dala było słychać śpiew skowronków, a słońce mocno świeciło.  
- Dobrze, to do zobaczenia wkrótce – odparł nagle kogut. 
Następnego poranka kogut Jacek postanowił odwiedzić sąsiadów. Na początek zaszedł do świnki 
Balbinki. Zastał ją w swoim ogródku, gdzie sadziła piękne kwiatki i warzywa, w tym marchewkę. 
Bez zastanowienia zawołał:  
- Hej świnia! Nie pomyliłaś może osiedla? Powinnaś się znaleźć na osiedlu „Oaza błotna”, a nie 
„Oaza spokoju”.  
Świnka nic nie odpowiedziała i ze schyloną w dół głową wróciła do domu. Nazajutrz świnka poszła 
do Wioli, swojej najlepszej przyjaciółki.   
- Cześć Wiolu. Wiesz co, wczoraj podszedł do mojego ogródka jakiś kogut, chyba nowy w naszej 
okolicy, i zaczął do mnie krzyczeć, że moje miejsce jest na osiedlu „Oaza błotna”. Przejęłam się tym 
i trochę mnie to zdołowało – opowiedziała Balbinka.  
- Co za bezczelny typ! – krzyknęła Wiola - Jeśli jeszcze raz się powtórzy taka sytuacja, to natychmiast 
do mnie przyjdź i coś na pewno zaradzimy – dodała po chwili.  
Dzień później kogut Jacek wracał ze sklepu spożywczego do domu. Niósł wielkie siatki z zakupami. 
Nagle zza rogu na rowerze pojawiła się jego sąsiadka owca Ola. Jadąc bardzo szybko z górki, nie 
zauważyła koguta i niechcący strąciła jego siatki z zakupami. Wypadły z nich produkty, w tym 
marchewka, pietruszka, seler i por. Jacek, mocno poddenerwowany, nakrzyczał na sąsiadkę:  
- Co Pani robi? Czy nie może Pani uważać?  
- Przepraszam bardzo, nie widziałam Pana – odpowiedziała drżącym głosem Ola.  
- Następnym razem lepiej uważaj jak jeździsz puchatku! – krzyknął z zażenowaniem kogut.  
- Dobrze…- odparła nieśmiało owca i z płaczem odjechała do domu.   
Po długich rozmyślaniach w swoim pięknym malutkim domku nad rzeką, Ola zadzwoniła do Wioli, 
aby poinformować ją o zdarzeniu. Wzięła więc słuchawkę do ręki i zadzwoniła do krowy.  
- Dzień dobry Wiolu. Dzwonię do Ciebie, aby poinformować Cię o tym co się dzisiaj wydarzyło.  
- Hej Olu. Co się stało? – zapytała zaciekawiona Wiola.  
- Wyobraź sobie, że wracałam do domu na rowerze po długiej przejażdżce, a tu nagle zza rogu 
wyszedł nasz nowy sąsiad. Nie zauważyłam go i wytrąciłam mu zakupy z rąk. Natychmiast zaczęłam 
go przepraszać, ale on nakrzyczał na mnie i nazwał „puchatkiem”. Odjechałam do domu z płaczem, 
ale teraz tak sobie myślę, że troszeczkę przesadził.  
- Oczywiście, że przesadził – odpowiedziała Wiola - Nie zrobiłaś przecież tego specjalnie, to był 
wypadek. Jesteś już drugą osoba, która żali się na naszego sąsiada. Wcześniej przyszła do mnie 
Balbinka, ją też wyzywał i był niemiły w stosunku do niej. Postanowiłam, że tak już być nie może. 
Musimy działać, zanim będzie na to za późno – dodała Wiola. 



 

 
 
 
- No dobrze, ale co chcesz zrobić? – zapytała Ola.  
- Wiem co zrobię! – z zachwytem krzyknęła Wiola.  
Gdy Ola poszła do siebie, Wiola wyciągnęła z ogromnej szafy wielki notatnik. Był to spis kontaktów 
do różnych osób. Wertując książkę znalazła numer kontaktowy do Komendy Policji w 
Zwierzogrodzie. Nie wahając się ani chwili, zadzwoniła pod wskazany numer.  
 - Dzień dobry, tutaj komenda policji w Zwierzogrodzie. Policjant wąż Marcin. W czym mogę 
pomóc? – zapytał policjant.  
- Dzień dobry, jestem krowa Wiola i chciałabym zgłosić przestępstwo. Nasz nowy sąsiad gnębi moje 
koleżanki, wyzywa je i notorycznie nachodzi podczas wykonywania codziennych czynności – 
odpowiedziała Wiola.  
- Dobrze, proszę mi odpisać wygląd podejrzanego i podać dokładny adres zamieszkania – poprosił 
policjant.  
- No to tak, sąsiad jest kogutem, ma czerwony grzebień na głowie, zielone oczy i kolorowe pióra. 
Nazywa się Jacek i mieszka na osiedlu „Oaza spokoju”, dom numer 15 – odparła Wiola - Chociaż 
już nie taka spokojna ta oaza przez niego – pomyślała sobie krowa.  
- Zgłoszenie przyjęte, proszę poczekać parę godzin, a my rozpatrzymy porządnie sprawę i 
zadzwonimy – powiadomił policjant Marcin.  
Wiola zadowolona odłożyła słuchawkę. Usatysfakcjonowana, pobiegła przez osiedle do świnki 
Balbinki. Wchodząc do jej domu, zauważyła w korytarzu damskie buty. Weszła do salonu, a przy 
stole siedziały Ola i Balbinka.   
- Hej Wiolu, chcesz może z nami usiąść? – zapytały obie na raz.  
- Tak, chętnie – radośnie odpowiedziała Wiola.  
- Mam dla was dobrą wiadomość dziewczęta – kontynuowała Wiola.  
- Jaką to wiadomość dla nas masz Wiolu? – zapytała Ola.  
- A taką, że udało mi się załatwić sprawę z naszym uporczywym sąsiadem Jackiem. Zadzwoniłam na 
Komendę Policji w Zwierzogrodzie i taki przemiły pan Marcin powiedział, że go namierzą – 
opowiadała dalej krowa.  
- Ale kiedy? – zapytała Balbinka.  
- Za parę godzin zadzwonią – odparła Wiola.  
Czekając na telefon od policji, dziewczyny piły sobie herbatkę i zagryzały ją pysznymi 
marchewkowymi ciasteczkami. Plotkowały na różne tematy, śmiejąc się przy tym i nie myśląc ani o 
telefonie, ani o dokuczliwym sąsiedzie.  
Tymczasem kogut Jacek siedział spokojnie w swoim domu, gdy nagle usłyszał gwałtowny huk i 
pukanie do drzwi jego mieszkania.  
- Halo! Otwierać! Tu policja, jesteś zatrzymany pod zarzutem gnębienia i psychicznego znęcania się 
nad niewinnymi obywatelami Zwierzogrodu – krzyknął jeden z policjantów.  
Krzyk wydobywał się z dworu. Przestraszony kogut wyjrzał za okno, zauważył tam dwóch 
policjantów. Jeden był to wąż Marcin, który wcześniej rozmawiał z krową Wiolą, a drugi był 
tygrysem.   
Po 2 minutach stania w bezruchu drzwi zostały wyważone z hukiem.   
- Na ziemię, ręce za siebie!– krzyknął tygrys.  
 
 
 



 

 
 
 
Po aresztowaniu koguta, na komendzie pojawiły się sąsiadki zawiadomione przez policjanta Marcina: 
Wiola, Ola i Balbinka. Wszystkie złożyły zeznania przeciwko kogutowi. W sądzie Jacek usłyszał 
zarzuty popełnienia przestępstwa - gnębienia kobiet. Kogut był załamany, dopiero w sądzie dotarło 
do niego to, jakie okropne rzeczy robił innym.   
  Zanim zapadł wyrok Jacek zgłosił się, że chciałby coś powiedzieć:  
- Przepraszam wszystkich za moje czyny, proszę mi wybaczyć. Zrozumiałem moje błędy. Błagam 
wysoki sąd o prace społeczne przez określony czas – ze smutkiem w głosie wypowiedział się kogut.   
- Dobrze, zgadzamy się na prac społeczne przez 10 miesięcy – odparł sąd.   
Rozprawa zakończyła się, a kogut dostał 10 miesięcy prac społecznych za swoje bezmyślne 
postępowanie.  
Morał tej bajki jest następujący: szanuj innych ludzi za to, kim są, a sam będziesz szanowany. Kogut 
nie szanował swoich sąsiadek i poniósł tego konsekwencje. 


