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O co tutaj chodzi? 
 
Święty Mikołaj – to postać, która kojarzy się nam z kimś, kto przynosi dzieciom prezenty – bo jak głosi legenda żyjący na 
przełomie III i IV wieku biskup Miry – rozdawał potrzebującym (a zwłaszcza dzieciom) swój majątek. Jednak mało kto 
wie, że obecny pop-kulturowy wizerunek Świętego Mikołaja jako sympatycznego nieco grubego staruszka z białą brodą 
w czerwonym stroju został spopularyzowany przez producenta Coca-Coli w latach ‘30. XX wieku, choć zwyczaj dawania 
dzieciom prezentów w okolicy Świąt Bożego Narodzenia sięga już czasów średniowiecza. 
 
W przekazie masowej kultury nieco zapomnieliśmy, że prawdziwy Święty Mikołaj nie tylko dbał o potrzeby materialne 
dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim o ich potrzeby wyższe, rozwojowe i duchowe. 
 
A jak myślicie, co jest najlepszym i najbardziej trwałym prezentem dla dziecka i młodego człowieka? Czy nowy smartfon, 
który zaraz się popsuje? Nowy komputer do gier? Markowe ubrania? Nowy rower? 
 
Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że najlepszym prezentem jaki możemy dać młodemu człowiekowi jest dobre 
wychowanie, jest dobrze ukształtowany charakter, są aktywne postawy myślenia, współpracy, aktywności i wytrwałości, 
jest miłość w rodzinie i wzrastanie w dobrym środowisku, jest szczęśliwe dzieciństwo, w którym zachowana jest 
równowaga pomiędzy obowiązkami i zabawą. 
 
Właśnie dlatego robimy to, co robimy! Czyli zajmujemy się dobrym wychowaniem dzieci i młodzieży oraz pomagamy 
robić to innym osobom: rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, animatorom, kapłanom, działaczom społecznym 
i wszystkim, którzy chcą nimi zostać. Naszym długofalowym celem jest budowanie społeczności oddanej sprawie 
dobrego wychowania młodego pokolenia. Zapraszamy wszystkich, którym sprawa wychowania młodego pokolenia 
w sposób szczególny leży na sercu do współtworzenia takiej społeczności. Można do niej włączyć się na różne sposoby, 
przede wszystkim poprzez wspólną modlitwę, organizowanie kursów, organizowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży.   
 

Nasz zespół tworzy już następujące dzieła służące dobremu wychowaniu dzieci i młodzieży: 
 

- Program Akademia Młodzieżowa – w ramach którego przygotowujemy młodzież w wieku 13-19 lat do służby Ojczyźnie 
i Kościołowi. Program Akademii Młodzieżowej realizowany jest we współpracy z parafiami i partnerami społecznymi 
w coraz nowych miejscach. 
 

- Służba Matce Bożej – w ramach której modlimy się o dobre wychowanie dzieci i młodzieży i polecamy wszystkie 
intencje z tym związane. 

 

- Szkoła Ewangelicznego Wychowania – czyli wspólnota dla wszystkich osób zainteresowanych dobrym wychowaniem 
i rozwijaniem swoich kompetencji w tej przestrzeni. 

 

- Skarbiec Dobrego Wychowania – to fundusz dzięki któremu możemy realizować stypendia dla młodzieży 
zaangażowanej w nasze działania oraz finansować nasze działania wychowawcze i edukacyjne. 

 
- Szkoła Świętego Mikołaja – czyli unikalny, realizowany cyklicznie program rozwojowy dla wychowawców, nauczycieli, 

rodziców oraz osób, które chcą nimi zostać. Szkoła Świętego Mikołaja to szkoła wychowania, przywództwa 
i kształtowania charakteru, której uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji 
edukacji, wychowania, pracy z grupą i drugim człowiekiem. Szkoła realizowana jest przy kościele Świętego Mikołaja 
w Lublinie, który stanowi Centrum Akademii Młodzieżowej i wszystkich naszych działań we współpracy z partnerami 
z społeczności lokalnej. 
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I właśnie dlatego chcemy Was zaprosić do wspaniałej przygody, jaką jest bycie dobrym rodzicem, wychowawcą 
i przyjacielem, na którą składają się: 
- budowanie prawdziwych relacji z ludźmi wokół siebie i uczenie tego innych, 
- bycie autentycznym przywódcą i wsparciem dla innych, 
- kształtowanie charakteru swojego i pomoc w tym innym,  
- uczenie się skutecznego działania i pomoc w tym innym. 
 
Dlatego też przygotowaliśmy dla Was tę Księgę Opowieści, która pomoże Wam zrealizować powyższe cele. Czytanie 
wspomaga rozwój każdego człowieka. Umożliwia poznawanie świata, uczy myślenia, dostrzegania związków 
przyczynowo skutkowych, ale też myślenia krytycznego. Uczy rozumienia innych, dostrzegania ich perspektyw i innego 
patrzenia na świat. Czytanie uczy życia w społeczeństwie, dostrzegania tego, co ważne. Czytanie inspiruje, uczy bycia 
aktywnym i otwartym, buduje przywiązanie i poczucie przynależności, czytanie wreszcie uczy wytrwałości. Niezmiernie 
ważna jest również wspólna lektura rodziców i dzieci, wychowawców i podopiecznych. Jest to bowiem świetna okazja 
do budowania relacji oraz motywowania dzieci i młodzieży do sięgania po książkę.  
 
Dzisiejsza kultura ruchomego obrazu odciąga dzieci i młodzież od czytania. Pomocą niech więc będzie ta Księga 
Opowieści, która składa się z 20 krótkich tekstów napisanych przez osoby z naszej społeczności w dwóch kategoriach: 

- 10 bajek z morałem wykorzystujących personifikację świata przyrody i prostą dla dzieci formę 

- 10 opowiadań dla młodzieży osadzonych w realnym świecie dotyczących problemów młodych ludzi oraz historii ludzi, 
którzy pokonali swoje słabości 

 
Do każdej bajki i opowiadania dodane są odpowiednie pytania dydaktyczne i wyzwania rozwojowe, które wspomagają 
pracę nad wadami, rozwijanie talentów, pomoc innym poprzez wykonywanie dobrych uczynków.  
 
Mamy nadzieję, że Księga Opowieści, którą powierzamy w Wasze ręce, będzie pomocna w skutecznym wspomaganiu 
rozwoju osób, z którymi żyjecie i pracujecie oraz w budowaniu dobrych relacji.  
 
Bardzo prosimy o przekazanie nam opinii o Księdze Opowieści, która pomoże nam poprawić ją i lepiej dostosować do 
potrzeb wychowania i wyzwań współczesności. Z góry dziękujemy! 
 
 
 

Iwona Grzesiak 
z zespołem redakcyjnym 
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Jak wykorzystywać Księgę Opowieści? 
  

 

Wiek uczestników 

Wiek uczestników ma znaczenie. Bajki skierowane są do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a opowiadania 
do młodzieży w wieku ok. 13-15 lat. Nie znaczy to jednak, że należy stosować takie rozgraniczenia. Każdy 
z przygotowanych przez nas historii zawiera pewną uniwersalną prawdę o świecie i o człowieku.  
Pozostawiamy to Twojej mądrości – Ty najlepiej znasz swoje dzieci lub dzieci, z którymi pracujesz. 
Pamiętaj też, że dzieci są o wiele mądrzejsze niż nam dorosłym czasem się wydaje. 

  

 

Jak pracować z dzieckiem? – nasza propozycja 

 
1. Ustalcie wspólnie z dzieckiem, że każda przeczytana bajka lub opowiadanie będzie przez dziecko 

opowiedziana dorosłemu. Podane pytania mogą być pretekstem do wspólnej dyskusji nad problemem 
zawartym w tekście. 

 
2. Spróbujcie przygotowane teksty czytać razem. Warto wcześniej ustalić czas wspólnej lektury, a nawet 

przygotować specjalne miejsce na czytanie, które pomoże czytelnikom skoncentrować się na treści. 
Dzięki temu utrwala się dobry zwyczaj regularnej lektury. 

 
3. Motywacją do wykonywania wyzwań może być forma zdobywania punktów, które będą 

systematycznie zapisywane, najlepiej w widocznym miejscu w domu. 
 
4. Do każdego tekstu możecie dodawać swoje pytania i wyzwania, które pomogą jeszcze lepiej omówić 

dany problem lub rozwinąć jakąś umiejętność. 
 
5. Zapisujcie Wasze refleksje nad tekstem czy wyzwaniami w specjalnie przygotowanym do tego miejscu. 

  

 

Charakter wyzwań 

Pod każdym każdą bajką i opowiadaniem jest zamieszczone jedno wyzwanie. Wyzwania mieszczą się 
w ramach 3 kategorii:  

- refleksja – która polega na zastanowieniu się nad czymś i spisaniu swoich myśli i spostrzeżeń na ten 
temat. Dzięki tego rodzaju wyzwaniom możemy lepiej układać swoją wiedzę. 
 

- rozmowa – ten charakter wyzwania polega na przeprowadzeniu rozmowy, w ramach której poruszamy 
ważny temat. Jakże często nie mamy czasu, okazji, a może nawet chęci do rozmowy – dlatego też ten 
rodzaj wyzwań ma nas do tego zmotywować. 
 

- działanie – prawdziwe życie to nie tylko myślenie i rozmowa, dlatego też duża część wyzwań ma 
charakter działania, czyli robienia czegoś konstruktywnego z innymi i dla innych. Każdy z nas ma taką 
potrzebę budowania czegoś nowego, tworzenia czegoś trwałego i robienia czegoś sensownego – 
właśnie tego dotyczą te wyzwania. 
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Mapa Opowieści 

Na początku Księgi znajdziesz Mapę Opowieści, czyli grafikę obrazującą 10 bajek i 10 opowiadań.  

Możecie razem z dzieckiem zamalowywać pole z bajką czy opowiadaniem, które już przeczytaliście, 
a także łączyć ze sobą pola, aby w ten sposób zobrazować drogę jaką wspólnie pokonaliście.  

Mapę możecie również wykorzystać w taki sposób: wycinacie poszczególne pola symbolizujące bajki lub 
opowiadania, wrzucacie je do pudełeczka, a następnie np. w każdą sobotę, losujecie jedną z karteczek 
i razem czytacie wylosowany tekst. 

Można również kolorować rysunku znajdujące się wokół opowieści, które już przeczytaliście – niech 
Wasza Mapa będzie kolorowa. 

  

 

Rysunki 

W Księdze znajdziecie czarno-białe ilustracje przedstawiające bohaterów z bajek i opowiadań. Ilustracje 
zostały przygotowane w taki sposób, że wspólnie z dziećmi możecie je pokolorować i w ten sposób 
jeszcze bardziej upiększyć Waszą Księgę Opowieści. 
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Część 1. 

BAJKI 
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BAJKA 1 
 

Docenić znaczy kochać 

 
Małpka Monika, uważała siebie za najlepszą małpkę na całym świecie. Oceny w klasie miała najwyższe, potrafiła 

zjeść aż 10 bananów w jedną minutę, najszybciej wspinała się na drzewa i oczywiście była spośród wszystkich małpek 
najpiękniejsza. Wszyscy zazdrościli jej pewności siebie i chcieli się z nią przyjaźnić. Kto by w końcu nie chciał być dobrym 
znajomym najpopularniejszej małpki w całej dżungli? 

Tym wyjątkiem była małpka Malwina. Nie miała ona zbyt wielu znajomych. W zasadzie kumplowała się tylko ze 
słoniem Sebastianem. Bez przerwy spędzali ze sobą czas. Monika nie mogła tego zrozumieć. Nie mogła pogodzić się 
z myślą, że jest choćby jedno zwierzę w dżungli, które nie doceniało jej wspaniałości. Lubiła zatem dopiec trochę 
Malwinie. 

– Ej Malwina, a co to? Kolejna randka z Sebastianem? – drwiła z koleżanki – Może czas na jakieś zmiany? Spójrz na 
mnie, jestem idealna i każdy chce się ze mną przyjaźnić. A ty?... Wszyscy wiedzą, że jesteś dziwna. Czy to, dlatego, Cię 
wszyscy unikają? 

Malwina nie odpowiedziała. Zamiast tego zaczęła płakać. 
– Chodź Malwinko, nie warto tracić na nią czasu – powiedział cicho Sebastian i odeszli w głąb dżungli. 
Monika wielce zadowolona z efektu jaki wywołała zaczęła plotkować o Malwinie ze swoimi najlepszymi 

przyjaciółkami. 
– Widziałyście? Rozpłakała się po jednym wypowiedzianym przeze mnie zdaniu – szydziła z nieszczęsnej małpki. 
– Ale Monisiu, nie uważasz, że trochę przesadzasz? Przecież ona nic Ci nie zrobiła – zapytała niepewnie małpka 

Małgosia. 
– Wystarczy, że jest inna. Patrz, my wszyscy się trzymamy razem, a ona jest zawsze sama. Pewnie uważa się za 

lepszą od nas, a przecież w niczym nie jest dobra. Jestem od niej lepsza i w nauce, i w sporcie. Dlatego nas ignoruje. Po 
prostu nie potrafi przyznać przed sobą, że jest gorsza – odpowiedziała z zadowoleniem Monika. 

Następnego dnia, zawsze punktualna małpka Monika zaspała do szkoły. W pośpiechu ubrała się i ile sił miała 
w nogach pognała z nadzieją, że nie spóźni się na pierwszą lekcję. Była bardzo z siebie zadowolona, gdy po dotarciu na 
miejscu zauważyła, że zostało jej jeszcze 5 minut do lekcji języka polskiego. Podążając w kierunku drzwi, gdzie miały 
odbyć się pierwsze zajęcia, nieoczekiwanie usłyszała swoje imię wypowiedziane szeptem. Natychmiast się zatrzymała. 
Jeśli o niej mówiono to tylko w jej obecności i tylko w dobry sposób.  Postanowiła zatem podsłuchać rozmowę, którą 
prowadziły, jak się okazało jej przyjaciółki – Małgosia i Marlena.  
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– Widziałaś co ona zrobiła wczoraj Malwinie? Tak ją upokorzyła – powiedziała konspiracyjnym tonem Małgosia. 
– No normalnie zmieszała ją z błotem. Za kogo niby uważa się Monika? Niby jest taka świetna, a tak naprawdę to 

nikt jej nie lubi – dodała Marlena. 
– Mam jej już dość. Ciągle tylko mówi o sobie, jaka to ona nie jest najlepsza. O niczym innym nie da się z nią pogadać. 

A jak jej zwracasz uwagę to robi wielką aferę. 
– Chyba przestanę od dzisiaj z nią rozmawiać – postanowiła Marlena. 
– Ja też – przytaknęła Małgosia. 
Monika z płaczem wybiegła ze szkoły. Jej najlepsze przyjaciółki, uważały ją za najgorszą małpę w całej dżungli. A tak 

starała się być idealna! Rozmyślanie przerwała jej Malwina, na która omal nie wpadła. 
– Monika co się dzieje? Czemu płaczesz? – spytała zatroskana. 
– Bo, wszyscy mnie nie znoszą – powiedziała urywanym głosem – ty pewnie też po tym co ci wczoraj nagadałam. 
– Wcale nie – odpowiedziała Malwina – było mi przykro, ale wiedziałam, że może masz jakieś swoje powody. Każdy 

z nas popełnia błędy. 
– Ale ja tak wiele złego Ci wyrządziłam… 
– Pewnie tak, ale najważniejsze, że zrozumiałaś na własnej skórze jakie to nie jest fajnie słyszeć o swoich wadach 

od obcej osoby. A chyba najważniejsze jest być szczerym samym ze sobą i nie udawać nikogo. Lepiej być po prostu sobą, 
a nie przybierać jakąś maskę. 

W ten sposób Malwina i Monika stały się najlepszymi przyjaciółkami. Dzięki trudnemu doświadczeniu Monika 
zrozumiała, że nie można się wywyższać ponad innych ani śmiać ze słabości innych, bo prędzej czy później obróci się to 
przeciwko niej.  

Autor bajki 
Iwona Grzesiak 

 
 

Pytania do rozmowy 

 
1. Dlaczego Monika nie lubiła Malwiny? 
2. Dlaczego najlepsze przyjaciółki Moniki – Małgosia i Marlena– postanowiły zakończyć z nią przyjaźń? 
3. Co sprawiło, że Monika i Malwina zaczęły się przyjaźnić? 

Wyzwanie 

 
Zastanów się czy zdarza Ci się uważać się za kogoś lepszego od innych. Pomyśl o osobie, której bardzo nie lubisz 
i spróbuj odnaleźć w niej trzy dobre cechy.  

Miejsce na refleksje 
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BAJKA 2 
 

Kłamstwo ma krótkie nogi 
 

 

 
Koń Kacper od urodzenia był bardzo sprytny. Uwielbiał swojej rodzinie i przyjaciołom płatać figle. Wychodziło mu 

to naprawdę całkiem nieźle. Bliscy i znajomi Kacpra nigdy nie mogli być pewni, kiedy i co młody konik wymyśli. A o jakiego 
rodzaju żarty chodziło? 

Z racji tego, że miał bardzo rozbudowaną wyobraźnię szczególnie lubił wymyślać coś co nie istnieje. Swoje pomysły 
uwielbiał wypróbowywać na młodszym bracie Kubie: 

– Kuba, a wiesz, że jeśli będziesz trzymał przez minimum piętnaście minut przednią prawą nogę i tylną lewą nogę 
nad ziemią to przyjdzie do ciebie wróżka polna? Spełni każde Twoje życzenie! 

– Niemożliwe, kłamiesz – odpowiedział Kuba. 
– Dlaczego mi nie wierzysz? Ja tak zrobiłem i patrz! Dostałem nową piłkę do grania. 
Mając przed sobą dowód w postaci piłki, Kubie od razu zaczęły przychodzić do głowy pomysły na życzenia. Tak wiele 

miał marzeń… Jeśli to, co mówi starszy brat było prawdą to jest to prawdziwa okazja. Postanowił zatem spróbować. 
Oczywiście nie przy Kacprze, przecież wiadomym jest, że brat lubi robić innym kawały. Kuba ukrył się zatem w niewielkim 
zagajniku leśnym, nastawił zegarek na piętnaście minut, a następnie podniósł przednią prawą nogę i tylną lewą nogę. 
Czekał i czekał, ale polna wróżka nie nadchodziła. Nagle z pobliskich krzaków usłyszał coś na kształt śmiechu. W jednym 
momencie zdał sobie sprawę z tego, że nie istnieje żadna polna wróżka. Padł ofiarą kolejnego głupiego żartu Kacpra. 
Mało tego! Cały czas był przez brata obserwowany z pobliskich krzaków. Tego konik Kuba nie mógł już dłużej wytrzymać. 
Z bezsilności rozpłakał się i pobiegł poskarżyć się mamie. 

Konik Kacper lubił płatać figle nie tylko swojemu rodzeństwu, ale także rodzicom.  Dobrze wiedział o ich różnych 
słabościach. Jeśli chciał zrobić żart mamie wystarczyło tylko, że krzyknął: „Mamo, mysz jest na pastwisku!”, a ona 
natychmiast skakała odruchowo 3 metry w górę i biegła, dopóki tata Kacpra jej nie zatrzymał. Co prawda potem Kacper 
dostawał szlaban na opuszczanie rodzinnego pastwiska, ale mało go to obchodziło, grunt, że żart się udał. Tacie 
wystarczyło pokazać zniszczone okulary. Miał on bowiem, z racji sporych gabarytów, tendencję do niszczenia różnych 
przedmiotów, a szczególnie często niszczył własne okulary. Gdy zatem Kacper mówił: „Tato, patrz! Znowu zepsułeś 
okulary” ten od razu wpadał w panikę, bo nowe dosyć dużo kosztują. Mijała dosyć spora chwila zanim orientował się, że 
zniszczony przedmiot w rękach syna nie jest jego. Tata Kacpra miał na tyle słaby wzrok, że bez nich nie byłby w stanie 
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rozpoznać nikogo i niczego. Bardzo się zdenerwował, gdy zrozumiał, że okulary spoczywają bezpiecznie na jego nosie. 
Mocno poirytowany już miał dać szlaban synowi, ale ten jak to zwykle bywało w takich chwilach: rozpłynął się 
w powietrzu. 

Konik Kacper śmiał się do rozpuku we własnej duszy: „Ha, ha, ale oni łatwo dają się nabrać. Tyle razu już ich 
wkręcałem, a oni nadal nie potrafią mnie przejrzeć”. Zadowolony z siebie postanowił zrobić sobie zasłużoną drzemkę 
w małym leśnym zagajniku, gdzie wcześniej jego brat Kuba próbował przywołać za jego namową wróżkę polną. Położył 
obok siebie zniszczone okulary i głęboko usnął. Ponieważ był to środek południa, z nieba lał się niemiłosierny żar. 
Promienie słoneczne szukały tylko sposobności, by przedrzeć się przez liście i dosięgnąć swoimi palcami ziemi. W ten 
sposób natrafiły one na zniszczone okulary taty Kacpra, które leżały na otwartym słońcu. W zetknięciu z promieniami 
słonecznymi, zadziałały one jak soczewka. Nie minęło nawet piętnaście minut jak trawa pod okularami zaczęła dymić, 
a w konsekwencji palić. W ułamku sekundy niewinny dym przerodził się w pożar. Intensywny zapach spalenizny obudził 
konika Kacpra. Przerażony zaczął uciekać w kierunku rodzinnego pastwiska krzycząc: „Pali się! Pali!”. Stała się jednak 
rzecz dziwna. Nikt nie reagował na jego krzyki jakby był co najmniej niewidzialny. Nagle dojrzał przed sobą swojego brata 
Kubę: 

– Kuba! Pali się! – krzyknął przerażony. 
– Tak, na pewno. Pozdrów ode mnie wróżkę polną. Pewnie znowu kłamiesz. – odpowiedział sarkastycznie Kuba. 
Zrezygnowany Kacper pogalopował dalej, mając nadzieję znaleźć rodziców. Gdy już ich zobaczył znowu zaczął 

krzyczeć: „Mamo! Tato! Pali się”. Lecz Ci także zamiast zerwać się do pomocy w gaszeniu ognia, stali spokojnie. 
– Kacprze i co tym razem wymyśliłeś? Pożar? No tym razem przesadziłeś, żeby tego typu żarty sobie stroić. Zobacz, 

wszyscy chodzą przez Ciebie znerwicowani – odpowiedział zdenerwowany tata konik. 
– Tato, ale ja nie kłamię… 
– Tak, jasne. Masz szlaban na dwa tygodnie. 
W ten sposób nikt nie uwierzył Kacprowi. Pożar wygasł na szczęście sam, ponieważ w porę rozpadał się deszcz. Do 

konika Kacpra przywarła jednak już do końca łatka żartownisia i kłamcy. Warto zatem pamiętać, że kłamstwo ma 
naprawdę krótkie nogi, a także o tym, że dobry żart to taki, który nie rani drugiej osoby. 
 

Autor bajki 
Iwona Grzesiak 

 
 

Pytania do rozmowy 

 
1. Dlaczego nikt nie uwierzył Kacprowi, że pali się las. 
2. Czy żarty, które robił konik Kacper były dobre czy złe? Dlaczego? 
3. Czy widzisz cechy któregoś z bohaterów w sobie? 

Wyzwanie 

 
Zastanów się czy zdarzyło Ci się skłamać w jakiejś sprawie. Jeśli to możliwe, spróbuj przeprosić okłamaną przez 
Ciebie osobę i powiedzieć jej prawdę.  

Miejsce na refleksje 
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BAJKA 3 
 

Pomaganie popłaca 

 

 
Pewnego wieczoru niedźwiadek Norbert siedział w swoim pokoju, czytał ulubioną powieść i zajadał się miodem, 

który dostał w nagrodę za wygranie konkursu wiedzy matematycznej. Cieszył się tym wieczorem i czuł, że zasłużył na 
odpoczynek po długiej nauce do konkursu. Zadowolony z siebie spojrzał w okno i wyobrażał sobie jakby to było, gdyby 
tak jak bohater czytanej właśnie powieści być kimś mądrym i bogatym.  

– Kiedyś taki będę – powiedział pod nosem marzycielskim tonem – będę się uczył, potem dobrze zarabiał 
i codziennie będę mógł czytać powieści, zajadając się przy tym słodkim miodem. I nikt nic nie będzie ode mnie wymagał! 

Wtedy usłyszał pukanie do drzwi swojego pokoju. Odwrócił się poirytowany faktem, że wyrwano go z błogiej chwili 
marzycielstwa i zobaczył swojego małego braciszka – Nikodema – stojącego w progu. 

– Co chcesz? – zapytał Norbert zniecierpliwionym głosem. 
– Norbert, pomożesz mi z matematyką? 
Norbert wywrócił oczami i spojrzał na swoją książkę oraz beczułkę z miodem. Zauważył ją też Nikodem i na jej widok 

rozpostarł szeroko oczy. 
– Masz beczkę z miodem! Mogę trochę? Proszę, proszę! 
– Nie! – krzyknął Norbert– jak się będziesz porządnie uczyć, to też dostaniesz. Ja jakoś daję radę bez niczyjej 

pomocy! Włącz myślenie, a nie tylko ciągle mnie prosisz o pomoc! 
Nikodem patrzył jeszcze na beczkę miodu, po czym wyszedł z pokoju i zamknął drzwi pochlipując cicho. Norbert, 

jak gdyby nigdy nic, wrócił do swojej ulubionej lektury. 
 Następnego dnia w szkole po lekcji matematyki pani nauczycielka rozmawiała z Norbertem na temat konkursu. 
– Jeszcze raz ci gratuluję, jesteś naprawdę bardzo mądry. Czy nie chciałbyś może pomóc kilku kolegom przygotować 

się do podobnego konkursu w najbliższym czasie? 
Norbert pomyślał o swojej wizji siebie, w której jest najmądrzejszym i najbogatszym niedźwiedziem na świecie 

i przestraszył się, że jeżeli pomoże kolegom, to będą od niego lepsi. 
– Proszę pani, bardzo bym chciał, ale dużo się uczę i trochę nie mam czasu – skłamał.  



18 

Wyszedł z klasy trochę zawstydzony swoim kłamstwem, ale nie miał najmniejszej ochoty pomagać innym. Szedł tak 
zamyślony korytarzem, gdy nagle pojawiła się przed nim lisica Lusia niosąca w rękach stertę książek. Nie zauważywszy 
go, zderzyła się z nim, zanim ten zdążył odskoczyć na bok. Wszystkie książki upadły z hukiem na korytarz. 

– Uważaj, jak chodzisz! – krzyknął zdenerwowany Norbert, odwrócił się i poszedł dalej przed siebie. Kiedy chwilę 
później odwrócił się w stronę lisicy zobaczył, że wszyscy z korytarza pomagają jej zbierać książki i patrzą na niego 
nieprzyjaznym wzrokiem. Norbert zdenerwował się jeszcze bardziej i poszedł na lekcję wf–u. 

 W czasie rozgrzewki Norbert wyczyniał cuda z piłką od koszykówki: kozłował obiema łapami, trafiał za każdym 
razem do kosza, i skakał chyba najwyżej ze wszystkich. Kiedy doszło do wyboru drużyn, by zagrać mecz, stał w szeregu 
dumny z siebie i zastanawiał się, w drużynie którego kapitana chciałby być. Jakież było jego zdziwienie, kiedy kapitanowie 
wybrali wszystkich, oprócz niego… Nauczyciel wf–u sam przydzielił go do drużyny wiewióra Witka. Norbert podszedł 
więc do niego i powiedział: 

– Macie szczęście, teraz na pewno wygramy. Ale Witek, czemu nie wybrałeś mnie na samym początku? 
Witek spojrzał na Norberta gniewnie i odpowiedział: 
– Bo zamiast grać drużynowo, popisujesz się przed wszystkimi, jaki to wspaniały nie jesteś! Jak akurat nie ty masz 

zdobyć punkt, to nic, a nic nie pomagasz!  
 – Tak – dodał stojący obok jelonek Jarek – taki z ciebie atleta, a ani razu nie schyliłeś się dzisiaj, żeby pomóc Luśce 

pozbierać książki! 
Norbert zdziwił się jeszcze bardziej. „Dlaczego miałbym pomóc Luśce? Przecież to ona na mnie wpadła! I co oni 

mają do tego, że nie podaję nikomu piłki, skoro zdobywam dla nich punkty?!” Spojrzał na pozostałych członków drużyny, 
którzy patrzyli na niego podobnie, jak tamci. Zawstydził się bardzo. Za zgodą nauczyciela, któremu powiedział, że źle się 
czuje, przebrał się i wyszedł z lekcji. 

 Szedł korytarzem bardzo smutny, nie rozumiejąc, co się w ogóle stało. Gdy zadzwonił dzwonek zobaczył swojego 
brata wybiegającego radośnie z sali. Podszedł do niego i zapytał, jak poszło mu z matematyką. 

– Dostałem piątkę! – wykrzyczał Nikodem. 
Norbert nabrał pewności siebie i powiedział: 
– Widzisz? Mówiłem, że dasz sobie radę sam! 
– Nie… Nie sam, pomógł mi ten twój kolega, Witek. 
 Po powrocie do domu Norbert usiadł przy stole i długo myślał. Mama niedźwiedź akurat zmywała naczynia. 

Spojrzał w jej stronę i zapytał: 
– Mamo, mogę pozmywać za ciebie? 
Mama niedźwiedź odwróciła się i spojrzała ze zdziwieniem na syna. Norbert podszedł, wziął od niej gąbkę i zaczął 

zmywać. Wieczorem przyszedł do pokoju Nikodema. 
– Ej, młody, jak to się stało, że Witek pomógł ci w matmie? 
– On jest w takiej grupie, która pomaga słabszym uczniom. Przyszedłem tam i trafiłem akurat na niego. 
– Co? Od kiedy tam chodzisz? 
– Od kiedy nie chce ci się mi pomagać. 
Norbert westchnął głośno. 
– Dobra. Trzeba ci coś pomóc? 
Nikodem obrzucił Norberta badawczym spojrzeniem, a po chwili uśmiechnął się i krzyknął z entuzjazmem: 
– Tak! Pomóż mi z tymi zadaniami, proszę! 
Resztę wieczoru spędzili na robieniu zadań z matematyki. 
Następnego dnia Norbert wstał rano, pomyślał o poprzednim wieczorze i poczuł się dziwnie szczęśliwy. „To pomoc 

tak działa?” – myślał. Zjadł śniadanie i posprzątał po sobie dokładnie. W szkole podszedł do pani od matematyki. 
– Proszę pani, bo ja chyba jednak mógłbym pomóc tym kilku kolegom w matmie – powiedział. 
– Naprawdę? – zapytała radośnie pani nauczycielka – Nawet nie wiesz, jak bardzo mi pomagasz Norbercie. 

Dziękuję! 
Na te słowa zrobiło się Norbertowi bardzo miło i wyszedł z sali z podniesioną głową. Po drodze natknął się na lisicę 

Lusię, która znowu targała stertę książek – te same, ale tym razem z powrotem do biblioteki. 
– Lusia! – krzyknął i podbiegł do niej – Przepraszam za wczoraj. Mogłem pomóc pozbierać ci te książki. Mogę pomóc 

ci je teraz zanieść, chcesz? 
Lusia uśmiechnęła się, podała Norbertowi część książek i razem poszli do biblioteki. Tam podziękowała mu i dała 

z wdzięczności torebkę miodowych cukierków. Norbert uradowany poszedł do szatni, aby przebrać się na wf. Nikt nie 
zwrócił tam na niego uwagi, dopóki ktoś nie zażartował z niego i wczorajszej sytuacji. 

– Co, Norbert, myślisz, że dzisiaj znowu wybiorą cię jako ostatniego? 
W całej szatni rozległ się śmiech. Norbert spuścił głowę i chciał zapaść się pod ziemię, ale po chwili wyprostował się 

i powiedział głośno: 
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– Słuchajcie, wiem, że zachowywałem się samolubnie. Ale ja naprawdę nie wiedziałem, że trzeba inaczej. 
Przepraszam. 

Wszyscy zamilkli i patrzyli na Norberta szeroko otwartymi ze zdziwienia oczami. 
– Naprawdę przepraszasz? – zapytał stojący obok Witek. 
– Tak, od dzisiaj będę się starał bardziej pomagać. 
Norbert po chwili zastanowienia wyciągnął z plecaka torebkę cukierków od Lusi. Otworzył ją i poczęstował każdego 

kolegę z szatni. 
Od tego dnia często podawał piłkę innym ze swojej drużyny i dawał im pomocne rady dotyczące grania. Zapisał się 

też do koła pomagającego słabszym uczniom i mocno zaprzyjaźnił się tam z Witkiem. Nikodem zaś zyskał starszego 
pomocnego brata, na którego zawsze mógł liczyć. Norbert z kolei dowiedział się jednej ważnej rzeczy – że pomaganie 
jest lepsze od wszelkich zaszczytów, które go kiedykolwiek spotkały. 
 

Autor bajki 
Izabela Grzesiak 

 
 

Pytania do rozmowy 

 1. Dlaczego Norbert nie chciał pomóc swojemu młodszemu bratu Nikodemowi? 
2. Dlaczego Norbert nie chciał pomóc przygotować się kolegom do konkursu z matematyki? 
3. Dlaczego Witek, Jarek i inni koledzy nie chcieli na początku mieć Norberta w swojej drużynie na wf-ie? 
4. Jak czuł się Norbert, kiedy pomógł swojemu młodszemu bratu, pani nauczycielce oraz Lusi? 

Wyzwanie 

 
Pomyśl, w jaki sposób możesz pomóc swojej rodzinie, sąsiadowi lub kolegom i przynajmniej raz zaproponuj taką 
pomoc. 

Miejsce na refleksje 
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BAJKA 4 
 

Talent na wagę złota 
 

 
  

Po wielkim, gęstym lesie przechadzała się Pani Zima. Miała ona długą, srebrną suknię, zdobioną płatkami śniegu 
i lodowymi wisiorkami, a w jej własne włosy wplątane śnieżnobiałe wstążki. Spacerowała między drzewami z wielkim 
wdziękiem i doglądała wszystkiego swoimi błękitnymi oczami. Pozdrawiała po drodze wszystkie ptaszki, kryjące się 
w drzewach: kowaliki, sikorki, dzięcioły, wróble, sójki i inne, które nie odleciały do ciepłych krajów. Zerkała także do 
norek małych leśnych zwierzątek: myszy, ryjówek, a także do dziupli wiewiórek, aby zobaczyć, jak się mają. Wszystkie 
odpowiadały jej grzecznie, choć ospałym, a czasem drżącym z chłodu głosem. 

Nagle naprzeciwko Pani Zimy poruszyło się coś i wydało głośny jęk. Pani Zima ruszyła w tę stronę z myślą, że może 
napotka jakiegoś zagubionego małego wilczka. Jednak po kilku krokach zatrzymała się, bo z zaspy śnieżnej wygramoliła 
się mała istota, opatulona z każdej strony w gruby kożuch, z dwoma kapturami na głowie i w wysokich do kolan butach 
przykrywających potrójną parę skarpetek. 

– Aaaah! – krzyknęła postać, poślizgnąwszy się na lodzie obok zaspy. 
Pani Zima podbiegła do niej i pomogła jej wstać. Ta podniosła się, otrzepała ze śniegu i podniosła nań wzrok. 

Zmierzyła Panią Zimę swoimi zielonymi jak trawa oczami i wykrzyczała prawie: 
– Zima! W końcu cię znalazłam! To ja, Lato! 
Pani Zima uśmiechnęła się szeroko i uściskała o połowę niższą od siebie przyjaciółkę. 
– Lato! Cudownie cię widzieć! Ale ty tutaj? W zaśnieżonym lesie, kiedy akurat ja mam wartę? Jest styczeń! Do 

pojawienia się Wiosny zostały jeszcze dwa miesiące, a na ciebie kolej dopiero w czerwcu! 
Zima i Lato spacerowały przez następne kilka godzin po lesie i rozmawiały. Zima poruszała się swym dostojnym 

krokiem, zaś Lato biegnąc prawie co raz podskakiwała, omijając zaspy lub zamarznięte kałuże. 
– Wiesz – mówiła Lato – za mojej warty biegam tak boso, a tam gdzie staję, ziemia robi się ciepła. Nie jestem 

przyzwyczajona do takich temperatur, brrr. 
Zima zaśmiała się i pogłaskała Lato po głowie. 
– Co tutaj robisz tak wcześnie? Dobrze wiem, że w przeciwieństwie do mnie nie lubisz zimna. 
– Wiesz… Przyszłam nie tylko, żeby cię odwiedzić, ale także o coś zapytać. Wiesz dobrze, że kiedy ja mam wartę, 

wszystko nagle ożywa – przylatują ptaki z ciepłych krajów, rosną piękne zielone liście na drzewach i żywopłotach, 
dojrzewają owoce i zboże na polach… Ptaki fruwają bardzo wysoko, strumyki w wodzie pluskają żywo i wszystkie 
zwierzęta, które obudziła Wiosna, wychodzą na ciepłe polany i grzeją się w słońcu… 
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Zima, słysząc to, posmutniała. Rozejrzała się wokół i pomyślała, że w lecie rzeczywiście świat jest ładniejszy i bardziej 
radosny. Teraz wszystkie ptaki chowają się w dziuplach, większość zwierząt śpi, drzewa pozrzucały liście, a zielona trawa 
przykryta jest warstwą białego, zimnego śniegu. 

– Tak sobie myślałam – mówiła dalej Lato – że mogłabym cię zastąpić raz lub dwa… Nie byłoby zimno, wszystkie 
ptaki zostałyby z nami, a inne zwierzęta nie musiałyby iść spać! Byłoby łatwiej o pożywienie, wodopoje nie zamarzałyby… 
Co o tym myślisz? Nie zechciałabyś odpocząć? 

Zima posmutniała jeszcze bardziej. Nie, nie chciałaby odpocząć – bardzo lubiła doglądać wszystkiego przez te kilka 
danych jej miesięcy. Myślała jednak: „Może rzeczywiście jestem niepotrzebna? Może mogę dawać jedynie chłód 
i ospałość?”. 

– Masz rację, Lato – powiedziała Zima – odpocznę sobie, ty na pewno sprawisz, że będzie cieplej i weselej. 
Lato i Zima pożegnały się mocnym uściskiem i zaraz po tym Lato zaczęło wprowadzać swoje porządki.  
W przeciągu kilku tygodni las wyglądał jak podczas słonecznego sierpnia, chociaż był dopiero luty. Wszystkie ptaki 

wyleciały ze swych dziupli i tańczyły w powietrzu, wiewiórki bawiły się w berka na gałęziach drzew, które zapuściły 
piękne, gęste, zielone liście. Słońce grzało wylegujące się na polanach zwierzęta, wokół których kicały wesoło zające. 
Wszystko to pośród śpiewu ptaków i połaci zielonej, błyszczącej w słońcu trawy. Wobec tego Zima schowała się w swojej 
chatce i nie wychodziła przez pewien czas, ponieważ czuła się niepotrzebna. Trwało to bardzo, bardzo długo. 

Pewnego dnia ktoś jednak zapukał do jej drzwi. Otworzyła, a jej oczom ukazała się rodzina niedźwiedzi. Przywitała 
ją i zaprosiła do siebie. 

– Pani Zimo – odezwał się Tata Niedźwiedź – dlaczego Pani już nas nie odwiedza? Tęsknimy za Panią. 
Pani Zima zarumieniła się, jednak trudno jej było zrozumieć, dlaczego Tata Niedźwiedź tak powiedział – przecież 

Lato świetnie daje sobie radę i chyba wszyscy się cieszą, że Zimy już nie ma… 
– Wie Pani, lubimy, kiedy jest z nami Lato, ale jesteśmy trochę zmęczeni. Zawsze dużą część roku przesypialiśmy 

i dokładnie wiedzieliśmy, co kiedy robić. Teraz też nie musimy gromadzić zapasów na zimę, a to zawsze była dla dzieci 
bardzo duża frajda – najmłodszy z nich wcale nie wie, co to znaczy, bo nigdy nawet nie widział śniegu! 

Innego dnia przyleciały do niej bociany. 
– Pani Zimo, od kiedy Pani nie ma zupełnie pogubiliśmy się w rachubie i nie wiemy, kiedy wylecieć, aby odwiedzić 

swoich krewnych w dalekich krajach! Czy może wróci Pani do nas? 
Jeszcze innym razem przyszły do niej wilki. 
– Pani Zimo, Pani nie ma, ale nasze zimowe futro i tak rośnie. Jest nam w nim bardzo gorąco, czy wróci Pani jeszcze 

do nas? 
W końcu przyszła do niej sama Lato. 
– Zimo… 
– Tak, Lato? 
– Chyba źle zrobiłam, że chciałam wszystko zrobić sama… Wszędzie jest bardzo gorąco i robi się już trochę za sucho. 

Byłam też na wybrzeżu – przez roztopy podniósł się poziom wód i boję się, że może nas zalać… Czy nie zechciałabyś 
w tym roku normalnie przejąć swojej warty? 

Zima rozważając wszystko, co powiedziały jej zwierzęta i Lato, nabrała entuzjazmu i raptownie zgodziła się na 
propozycję. ,,Jednak jestem potrzebna” – pomyślała. Rozpoczęła swoją pracę z zapałem i już wkrótce oglądała, jak leśne 
zwierzęta, które czekały upragnionej zimy organizują bitwy na śnieżki, wyścigi zjeżdżania z pagórków na korach drzew 
oraz wyciągają z dziupli, nor i innych kryjówek zakurzone łyżwy, by jeździć po lodzie.  

Wszystko wróciło do normy, a Zima już zawsze wiedziała, że każdy ma coś, dzięki czemu może dać innym radość. 
 

Autor bajki 
Izabela Grzesiak 
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Pytania do rozmowy 

 
1. Jak się czuła Zima, kiedy Lato zaproponowała jej, że ją zastąpi? 
2. Dlaczego Zima ustąpiła miejsca swojej przyjaciółce – Lato? 
3. Co sprawiło, że Zima powróciła do Lasu? 
4. Jakie zdolności miała Lato, a jakie zdolności miała Zima? 
5. Jak myślisz – jakie ty masz zdolności? 

Wyzwanie 

 
Stwórz listę swoich umiejętności (na przykład: rysowanie, śpiewanie, liczenie, pisanie opowiadań, pieczenie 
ciastek). Wybierz jedną z nich i zrób przy jej pomocy miłą niespodziankę komuś z twoich bliskich lub kolegów. 

Miejsce na refleksje 
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BAJKA 5 
 

Pozory mylą 
 

 

 
Zaczął się rok szkolny. Jelonek Jasiek i cała jego rodzina niedawno się przeprowadzili. Jasiek miał iść do zupełnie 

nowej szkoły. Szedł on do trzeciej klasy, w której wszyscy znali się już od dwóch lat – to go bardzo stresowało i zależało 
mu na tym, aby zdobyć jakichś nowych kolegów. Pierwsze kilka dni szkoły rozpoczynało się od wspólnej wycieczki na 
kształt biwaku – martwił się, że będzie tam bardzo samotny. 

Nadszedł dzień wycieczki. Mama odprowadziła Jaśka na miejsce zbiórki. 
– Wszystko będzie dobrze. Bądź miły, uśmiechnięty, inne dzieci na pewno cię polubią. 
Te słowa dodały Jaśkowi otuchy. Pożegnał się z mamą, wziął głęboki oddech i wszedł na wydeptane podwórko 

przed szkołą, która mieściła się we wnętrzu ogromnego dębu. Panował tam jeden wielki harmider – przeróżne dzieci 
skakały po drzewach, biegały, bawiły się w chowanego wśród krzaków i kęp wyższej trawy. Kilka młodych wilczków 
usiłowało wdrapać się na gałęzie zajęte przez grupkę sikorek, aby wykazać się swoimi umiejętnościami. Sikorki zaś 
naśmiewały się z ich nieudolnych prób. 

Jasiek wszedł niepewnie w radosny tłum dzieci i czuł się nieco zagubiony. Nie wiedział, do kogo podejść ani co 
powiedzieć. Nagle poczuł, że ktoś obok niego stoi. Odwrócił się i zanim zdążył przyjrzeć się postaci usłyszał: 

– Cześć! Ty musisz być Jasiek, ten nowy, co? – lis uśmiechnął się do niego szczerząc swoje śnieżnobiałe zęby i podał 
łapę na przywitanie. Sierść na głowie miał on ułożoną bardzo starannie i aż onieśmielał błyskiem swoich ciemnozielonych 
oczu. 

– Tak, to ja – wymamrotał niepewnie Jasiek. 
– Nazywam się Ludwik. Jestem przewodniczącym tej klasy i cieszę się, że do nas dołączysz! Zapewniam cię, że to 

będzie najfajniejszy biwak, na jakim kiedykolwiek byłeś! 
Jasiek poczuł się o wiele lepiej i pomyślał, że mama miała rację – wcale nie jest tak źle. Ludwik zapoznał go prawie 

ze wszystkimi dziećmi, które zjawiły się na miejsce zbiórki. Ze wszystkimi, oprócz jednego, o którym jeszcze wspomnimy. 
Pojawił się pan Ryszard – był największym rysiem, jakiego Jasiek kiedykolwiek widział. Ludwik powiedział mu na 

ucho, że nie musi się go bać, bo pan Rysio to bardzo porządny gość. Wkrótce wszyscy znaleźli się na brzegu rzeki 
i wchodzili kolejno na solidnie zbudowaną tratwę, którą mieli popłynąć w dół rzeki, aż do miejsca biwakowania. Na 
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tratwie działy się takie cuda, o jakich Jaśkowi się nie śniło. Masa gier i zabaw, przeróżne opowiastki innych dzieci o swoich 
przygodach, żarty pana Rysia i wymyślne figle płatane sikorkom przez zgraję wilczków, która ostatecznie nie dała rady 
wspiąć się na drzewa. Ludwik był wszędzie, w każdej zabawie – przewodniczył im, rozmawiał ze wszystkimi i ciągle był 
uśmiechnięty. Jaśkowi bardzo schlebiało to, że Ludwik co chwila podchodził do niego i rozmawiał z nim. Poczuł się tak, 
jakby ten popularny lis z niewiadomego powodu bardzo Jaśka polubił. Nasz jelonek zauważył jednak jedną dziwną postać 
– tę, której Ludwik mu nie przedstawił. W kącie tratwy przesiadywała mała sowa, bardzo cicha, w ogóle nie reagowała 
na to co się dzieje. Jasiek ocenił, że musiała być bardzo zaniedbana – pióra miała jakieś niepoukładane, chyba czymś 
sklejone, oczy niesymetryczne, a dziób jakiś wykrzywiony. Patrząc na nią czuł się nieswojo. 

– Nie zwracaj na nią uwagi, to dziwoląg – powiedział mu Ludwik, który zauważył, że Jasiek przygląda się sowie – 
nazywa się Sonia. Nikogo nie lubi, jest niemiła i przemądrzała. 

– Tak też wygląda – powiedział Jasiek, który od razu uwierzył Ludwikowi. 
– Masz absolutną rację – odparł Ludwik, patrząc na Sonię z wrogością – a tak poza tym, zapłaciłeś już panu Rysiowi 

za biwak? 
– Co? – Jasiek spojrzał na Ludwika zdziwiony – Mama nic mi nie mówiła, że mam coś zapłacić… 
Ludwik poklepał Jaśka i mrugnął do niego. 
– Nie ma sprawy, pewnie pan Rysio zapomniał jej powiedzieć. W każdym razie nie musisz z tym iść do pana Rysia, 

ja przekażę mu pieniądze. 
Zakłopotany Jasiek wyciągnął ze swojej torby wszystkie pieniądze, jakie miał i pokazał je Ludwikowi. 
– Tyle wystarczy? – zapytał zaniepokojony. 
– Pewnie, akurat wyliczone! – Ludwik zgarnął pieniądze i dodał – Idę to przekazać panu Rysiowi – i zniknął 

w mgnieniu oka.  
Wieczorem, gdy wszyscy po mocy zabaw, konkursów i porządnym posiłku leżeli rozłożeni na swoich posłaniach 

wokół ogniska, Jasiek patrzył w rozgwieżdżone niebo i uśmiechał się wspominając ten cały długi, wesoły dzień. Nagle coś 
mignęło mu przed oczami – jakiś ciemny kształt przemknął pod gwiazdami i wylądował na ziemi gdzieś nieopodal. Jasiek 
zaciekawiony wstał i poszedł w tamtą stronę. Nie odważył się jednak wyjść poza krąg światła rzucany przez ognisko. 

– Co tutaj robisz? 
Jasiek stanął dęba słysząc ten tajemniczy głos. 
– Nie bój się – powtórzył głos i Jasiek nie ruszał się z miejsca, choć w każdej chwili był gotów rzucić się do ucieczki. 

Nie było jednak takiej potrzeby – z cienia wyszła Sonia, ta nielubiana sowa, o której mówił Ludwik. 
– To ty – powiedział Jasiek – to trochę straszne, że się tu tak ukrywasz. 
– Tak, wiem, ale jestem przecież sową i wolę ciemniejsze miejsca. Ale wyjdźmy do światła jeżeli chcesz. 
Jasiek był zdziwiony – Sonia rzeczywiście wyglądała na kogoś nieprzyjaznego, ale wcale się tak nie zachowywała. 
– Dlaczego nie lubisz swojej klasy? – zapytał Jasiek. 
– Kto powiedział, że nie lubię? Pewnie Ludwik, co? On wygaduje różne nieprawdziwe rzeczy na mój temat. 
– Ludwik? Niemożliwe. Przecież on jest miły i taki przyjacielski. Wszyscy go lubią. 
– Prosił cię o pieniądze? – Sonia spojrzała na Jaśka – A gdybym ci powiedziała, że nie ma żadnej opłaty za biwak? 

Ludwik cię oszukał, jak zresztą każdego. 
– Co? Niemożliwe, pan Rysio kazał mu zebrać pieniądze. On nie mógłby… 
– Jak chcesz to zapytaj pana Rysia, będzie równie zdziwiony, co ty. Ludwik pewnie nawet nie powiedział, ile masz 

zapłacić, tylko wziął wszystko, co mu pokazałeś. On tylko wygląda na porządnego lisa. Wszyscy go lubią, bo świetnie 
wygląda i jest popularny. Ale on to niecnie wykorzystuje. Nastawił całą klasę przeciwko mnie, bo na pierwszym biwaku 
chciałam dać pieniądze samemu panu Rysiowi, a nie jemu. 

Sonia opowiedziała Jaśkowi, że próbowała zaprzyjaźnić się z kimś z klasy, ale wszyscy zbytnio boją się tego, co 
Ludwik by na to powiedział. „Poza tym – mówiła – wygląd wcale mi nie pomaga, a taka się po prostu urodziłam i nic nie 
poradzę. Inne dzieci oceniają mnie, w ogóle mnie nie znając”. Jasiek słuchał Soni i zrobiło mu się okropnie wstyd – sam 
przecież bezpodstawnie ją ocenił. Kiedy Sonia mówiła, nagle z oddali dobiegł ich krzyk. Oboje ruszyli w stronę ogniska. 
Okazało się, że Ludwik chciał pochwalić się wszystkim, jak to wysoko nie potrafi on skoczyć i przeskoczył nad ogniskiem… 
Jednak przy tej próbie przypalił sobie nieco futro. Leżał teraz, jęczał i skarżył się na pieczenie brzucha. Pan Rysio kazał 
wilczkom pobiec nad rzekę i przynieść trochę wody. Zanim jednak te wybiegły, Sonia wylądowała znienacka obok 
Ludwika z drewnianą miską napełnioną wodą i wylała mu ją na brzuch. Ten odetchnął z ulgą. Wszyscy milczeli i patrzyli 
na Sonię z niedowierzaniem. 

Po tym biwaku wiele się zmieniło. Inne dzieci zaczęły podchodzić do Soni i zagadywać ją, a kiedy zorientowały się, 
że jest bardzo miłą sówką, zaczęły bawić się z nią. Ona zaś zaczęła się więcej uśmiechać, a najbardziej zaprzyjaźniła się 
właśnie z Jaśkiem. Co zaś tyczy się Ludwika… Pan Rysio dowiedział się o pieniądzach i srogo go ukarał. 
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Po tym wszystkim lis zmądrzał nieco i nabrał pokory. Zaś Jasiek wrócił z biwaku jako najszczęśliwszy jelonek na 
świecie. Kiedy mama zapytała go, co mu się najbardziej podobało odpowiedział: „Nauczyłem się nie oceniać innych po 
pozorach”.  
 

Autor bajki 
Izabela Grzesiak 

 
 

Pytania do rozmowy 

 1. Dlaczego wszystkie dzieci lubiły Ludwika? 
2. Jaki w rzeczywistości był Ludwik? 
3. Dlaczego dzieci nie lubiły Soni? 
4. Jaka w rzeczywistości była Sonia? 
5. Dlaczego Jasiek na początku bał się Soni? 

Wyzwanie 

 Pomyśl o osobach wokół siebie, które nie są bardzo lubiane albo popularne. Spróbuj porozmawiać z chociaż jedną 
z nich i czegoś się o niej dowiedzieć. 

Miejsce na refleksje 
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BAJKA 6 
 

O tym, dlaczego warto polubić coś, czego się nie lubi 
 

 
Sikorka Sara nigdy się nie lubiła za bardzo uczyć. W szkole godzinami wpatrywała się w okno, myśląc tylko o tym co 

ją czeka po lekcjach. Były oczywiście przedmioty, które nawet lubiła np. muzyka. Zawsze podczas tej lekcji uważnie 
słuchała nauczyciela. Potrafiła rozpoznać każdą nutę na pięciolinii i nie było piosenki, której by nie znała.  

Sikorka Sara nienawidziła jednak czytać. Sam widok książki napawał ją bólem głowy. Panicznie unikała sytuacji, gdy 
musiała coś przeczytać na głos. Miała ku temu niezawodne rozwiązanie. Gdy nauczycielka zamierzała ją wyznaczyć do 
czytania, natychmiast podnosiła rękę i prosiła o możliwość wyjścia do toalety. W ten sposób mogła unikać niewygodnej 
sytuacji przez długi czas. 

Sara nie rozumiała po co w ogóle musi uczyć się czytać. Podczas jednej ze spokojniejszych lekcji utkwiwszy wzrok 
w oknie rozmyślała nad tym intensywnie: „A gdyby tak zastąpić pismo obrazkami? Nikt nie musiałby wtedy tracić czasu 
na naukę jakichś dziwnych znaczków. Każdy przecież wie, jak wygląda liść. Dlaczego zatem zamiast używać do tego 
jakichś pięciu różnych liter nie lepiej po prostu wziąć zieloną kredkę i go narysować?”. Jak pomyślała tak zrobiła i od tego 
momentu zamiast pisać słowa zaczęła rysować różne symbole. Jej zeszyty przypominały dzieła sztuki, pełno w nich było 
kolorów i różnych dziwnych znaczków. Nauczyciele i rodzice łapali się za głowę nad tym co Sara sikorka wyczyniała. Każdy 
z nich mówił to samo: „Sara przecież ty zaraz się w tym wszystkim pogubisz”. Ale ona wiedziała lepiej, bo jeśli coś da się 
zrobić szybciej to po co komplikować sobie życie? 

Zdarzyło się pewnego razu, że nauczycielka poprosiła ją, aby przeczytała fragment notatki ze swojego zeszytu. 
Zawsze w takich sytuacjach prosiła o wyjście do toalety, lecz tym razem nie mogła tego zrobić. Nauczycielka widziała jak 
z niej przed chwilą wraca. Cała się zestresowała, do tego stopnia, że oblał ją zimny pot. Przy czytaniu na głos jej język 
w niewiadomy dla niej sposób zawsze odmawiał posłuszeństwa. Drżącymi rękami otworzyła zeszyt i chciała już zacząć 
czytać, gdy nagle zobaczyła, że nie do końca pamięta co znaczą poszczególne symbole, które namalowała. No bo co 
miało znaczyć tych pięć tajemniczych rysunków: kot, drzewo, kot czający się do skoku, mysz, puchar? Zaczęła zatem na 
bieżąco wymyślać:  

– Kot-t-t zało-założył b-b-buty, p-p-potem zaczaił się na mysz, u-u-udało mu się ją złapać, więc d-d-dostał od króla 
p-p-puchar – z trudem wyjąkała przed całą klasą. Nagle w jednym momencie wszyscy zaczęli się z niej śmiać. Nauczycielka 
z trudem opanowała klasę. 

– Saro, miałaś w ramach pracy domowej opisać ciekawe wydarzenie ze swojego życia, którego byłaś świadkiem. 
Czy zrozumiałaś polecenie?  
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Sikorka Sara nic nie odpowiedziała. Jej jedynym marzeniem było tylko wylecieć przez uchylone okno i nigdy nie 
wrócić już do swojej klasy. Z ulgą przyjęła dźwięk dzwonka zwiastujący koniec lekcji. Natychmiast wyfrunęła 
z pomieszczenia i bez oglądania się za siebie poleciała do domu. Chciała opowiedzieć wszystko mamie, ale tak była zajęta 
doglądaniem jej młodszego rodzeństwa, które akurat było chore. 

– Saro, poleć do apteki. Potrzebny nam lek na przeziębienie „Apikon” – poprosiła Sarę mama. 
 Sara niechętnie się zgodziła i poleciała do pobliskiej apteki. Gdy otworzyła drzwi do sklepu zrozumiała, że znalazła 

się w ogromnym kłopocie. Nie było żadnej ekspedientki, która pomogłaby jej znaleźć potrzebny lek. Zresztą i tak bałaby 
się spytać kogokolwiek o pomoc. Zaczęła krążyć między półkami i z trudem odczytywać poszczególne nazwy: 

– Aaaa-klon… Nie to nie to… Brzeeebóóorka….. Miiłoownik.. Nigdzie tego nie widzę! – krzyknęła w rozpaczy sikorka.  
Jej krzyk usłyszała inna klientka sklepu – p. Wilga, bliska przyjaciółka mamy Sary. 
– Saro! Co się stało? Czemu płaczesz? – zapytała zatroskana. Sara przez łzy jej odpowiedziała: 
– Bo ja, szukam takiego leku, ale nie umiem dobrze czytać i przeze mnie moje rodzeństwo nie wyzdrowieje. Ach, 

czemu zamiast liter nie można używać obrazów?! – odpowiedziała pochlipując.  
– Sarusiu, po pierwsze czy potrzebujesz może leku „Apikon”? Twoja mama poprosiła mnie, abym się upewniła czy 

na pewno dasz radę go odnaleźć. – Sara przytaknęła – Po drugie są pewne rzeczy, których nie lubimy robić i sprawiają 
nam trudność. Słyszałam, że ty lubisz muzykę. Pewnie z łatwością zapamiętujesz wszystko co nauczyciel o niej mówi? 

– Tak, ale czytanie to dla mnie prawdziwy koszmar – wtrąciła Sara. 
– No tak, ale jak pewnie się sama już przekonałaś, jeśli się nie nauczysz czytać dobrze to nie będziesz w stanie 

poradzić sobie z wieloma rzeczami – tak jak dzisiaj. Może nie lubisz czytać, ale ten brak umiejętności czytania da o sobie 
znać prędzej czy później i nie ma tutaj drogi na skróty. 

– Ale Pani Wilgo, to takie trudne. 
– I będzie trudne, dopóki się tego nie nauczysz. Czego się nie nauczysz tego nie będziesz umiała. A każda wiedza 

może przydać się w naprawdę nieoczekiwanym momencie. Jeśli nauczyłabyś się czytać potrafiłabyś pomóc cierpiącemu 
rodzeństwu. Pomyśl o tym. 

Sara wzięła sobie do serca słowa p. Wilgi. Myślała: „P. Wilga miała rację. Gdybym nauczyła się czytać, nie 
pogrążyłabym się podczas lekcji, a kupienie leku byłoby dla mnie pestką. Muszę nauczyć się czytać nawet, jeśli tego nie 
lubię”. Sara wypełniła daną sobie obietnicę i już wkrótce potrafiła czytać najlepiej z całej klasy. Nauczyciele zaczęli 
wysyłać ją nawet na różne konkursy recytatorskie. Nie było dnia, aby nie pojawiła się w bibliotece. Wszyscy nie mogli się 
nadziwić skąd u sikorki Sara taka zmiana. 

Czego człowiek się nie nauczy tego nie będzie umiał, ale gdy się nauczy, będzie mógł korzystać z tej wiedzy 
swobodnie przy różnych okazjach. 

 
Autor bajki 

Iwona Grzesiak 
 
 

Pytania do rozmowy 

 1. Co sądzisz o postawie sikorki? 
2. Czy postać sikorki Sary jest Ci bliska? 
3. Czy jest coś w Twoim życiu, jak sikorce, sprawia Ci trudność?  

Wyzwanie 

 Pomyśl o czymś czego nie lubisz się uczyć albo czego nie lubisz robić. Spróbuj następnie, przynajmniej przez 5 min., 
popracować trochę nad tą sprawą. Np. jeśli nie lubisz tak jak sikorka Sara czytać, poczytaj przynajmniej przez 5 
minut książkę. 

Miejsce na refleksje 
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BAJKA 7 
 

Trudna sztuka przepraszania 
 

 
 

Wszyscy dobrze wiedzą, że przyznawanie się do błędów nie jest rzeczą łatwą. Wiedział o tym również 10–letni 
wiewiór Wojtek, który stale zrzucał winę na innych. Posłuchajcie sami.  

Kiedy podczas beztroskiej zabawy z przyjacielem mały Wojtek uderzył piłką w wazon, mama bardzo się rozzłościła. 
W domu bowiem obowiązywał kategoryczny zakaz gry w piłkę.  

– To nie ja, to Wiesiek zbił ten wazon – skłamał mamie Wojtek.  
Innym razem puszczając latawiec nieopatrznie zniszczył piękne rabatki Pani Genowefy – sąsiadki z naprzeciwka.  
– Podeptane kwiaty? Ja nic o tym nie wiem. Całe popołudnie odrabiałem lekcje – odpowiedział sąsiadce, gdy ta 

prosiła o wyjaśnienia.  
Taka sytuacja powtarzała się wielokrotnie. Za każdym razem bez żadnych skrupułów kłamał, zrzucając winę na 

innych. Nadszedł jednak dzień, który zmienił złe nawyki naszego bohatera. Właśnie dobiegała końca lekcja geografii. 
Uczniowie z niecierpliwością czekali, aż dźwięk dzwonka wypełni całą szkołę. Na ten moment czekał również Wojtek, 
który podczas najbliższej przerwy wraz z kolegami miał zagrać mecz piłki nożnej. Kiedy zadzwonił długo oczekiwany 
dzwonek, pani nauczycielka krzyknęła do wybiegających uczniów: 

 – Pamiętajcie, że jutro nie ma lekcji, będziemy kibicować naszej szkolnej drużynie podczas zawodów.  
Klasa bardzo szybko opustoszała, a korytarz wypełnił gwar rozbieganych dzieci. Każde z nich szybko znalazło sobie 

zajęcie: jedni ze smakiem spożywali drugie śniadanie, inni z utkwionymi w książkach nosami przygotowywali się do zajęć, 
na końcu korytarza grupa dziewczynek żywo dyskutowała na temat mody, a jeszcze inni rozklejali plakaty informujące 
o zbliżających się międzyszkolnych zawodach w biegu sztafetowym o puchar prezydenta miasta.  

– W tym roku to już się na chyba uda, prawda? – powiedział Wojtek do swojego kolegi Wiktora, zatrzymując się 
przy jednym z plakatów.  

– Oczywiście – odrzekł tamten – W tym roku nasza szkolna drużyna jest bardzo dobrze przygotowana.  
– Też tak myślę, nie możemy przecież trzeci raz z rzędu zdobyć drugiego miejsca – odpowiedział mu z nadzieją 

Wojtek.  
Rozmowę kolegów przerwał Mirek wołając:  
– Ej chłopaki, gracie? – zapytał wskazując na piłkę, którą trzymał w dłoni.  
Wojtek i Wiktor bez chwili wahania przyłączyli się do gry.  
– Podaj do mnie! – krzyknął Wojtek, po czym tak mocno kopnął piłkę, że poleciała wprost na szklaną witrynę, 

w której umieszczony był szkolny sztandar. Huk rozbitego szkła było słychać w całej szkole. Bardzo szybko na korytarzu 
pojawili się nauczyciele oraz dyrektor szkoły, pan Kosowski. 
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– Kto to zrobił? – zapytał bardzo zdenerwowany dyrektor.  
– To Jacek – powiedział Wojtek wskazując placem na jelonka, który stał nieopodal trzymając w dłoni procę – To on 

rozbił witrynę. 
Dyrektor przenikliwym wzrokiem spojrzał na Jacka, który od razu zaczął się bronić:   
– Ale, ale to nieprawda. Ja tego nie zrobiłem. Przysięgam.  
– Nie Ty? – zapytał Pan Kosowski – A co robi w Twojej dłoni ta proca? 
– Owszem, strzelałem z niej, ale nie trafiłem w witrynę – tłumaczył się coraz bardziej zdenerwowany jelonek.  
– Wyjaśnimy to w moim gabinecie – powiedział surowo dyrektor.  
Kiedy Pan Kosowski wraz z Jackiem zniknęli za drzwiami, na których widniał napis „Dyrektor Szkoły”, Wiktor i Mirek 

od razu zaczęli domagać się od Wojtka wyjaśnień.  
– Co to było? – zapytał jednej z nich sprawdzając, czy nikt ich nie słyszy.  
– Dlaczego zrzuciłeś winę na Jacka? – dopytał drugi.  
– Cicho bądźcie – skarcił ich Wojtek – Jeszcze ktoś usłyszy.  
– Musimy się przyznać i to zaraz – powiedział Wiktor.  
– Zwariowaliście? Wiecie jaką można dostać za to karę? Do tego rodzice będą musieli zapłacić za witrynę – 

usprawiedliwiał swój czyn Wojtek. 
– Tak nie można. Przecież to kłamstwo – bronił swoich racji Wiktor. 
– Kłamstwo, nie kłamstwo. Bawił się tą procą. To też jest zabronione tak samo, jak gra w piłkę na korytarzu. Poza 

tym, może nie będzie tak źle. Może po prostu dostanie upomnienie i tyle. Jacek co chwilę otrzymuje uwagi, więc jedna 
więcej nie zrobi mu różnicy – powiedział Wojtek. 

Chłopcy chcieli odpowiedzieć na słowa kolegi, ale w tym momencie po całej szkole rozbrzmiał dzwonek wołając 
uczniów na kolejną lekcję. 

Następnego dnia, kiedy Wojtek pospiesznie zmierzał do szkoły, przed drzwiami głównymi podeszli do niego 
zdenerwowani Mirek i Wiktor.  

– Wojtek! Słyszałeś, co się stało? Cała szkoła już o tym huczy! – żywo rozpoczął rozmowę Mirek. 
Nie czekając na odpowiedź kolegi, Mirek mówił dalej: 
 – Podobno pan Kosowski za rozbicie szyby w witrynie zabronił Jackowi wziąć udział w zawodach!  
Wojtek stał osłupiały. Ta wiadomość spadła na niego jak grom z jasnego nieba. Wiedział, że bez Jacka szkolna 

drużyna może nie wygrać biegu.  
– Ale…jesteście pewni? – zapytał Wojtek bardzo nieśmiało. 
Przez chwilę miał nadzieję, że to jakiś żart, ale szybko zrozumiał, że tak nie jest.  
– To nasza wina. To przez nas nie wygramy zawodów – powiedział smutno Wiktor. 
– Chyba, że…. – zaczął mówić Mirek. 
– Chyba, że powiemy całą prawdę – dokończył za niego Wojtek, który zaczął odczuwać ogromne wyrzuty sumienia 

– To wszystko moja wina. Przez to kłamstwo Jacek zostanie niewinnie ukarany, a wszyscy wiemy, jak bardzo zależało mu 
na tym, by wystartować w zawodach. Chodźmy to naprawić. 

Wojtek bardzo żałował tego, co się stało. Poszedł do dyrektora szkoły i opowiedział całą prawdę. Dyrektor docenił 
odwagę Wojtka i zamiast go ukarać, pozwolił pojechać mu na zawody. To zdarzenie było dla naszego bohatera dobrą 
lekcją pokory. Od tej pory nie bał się przyznać do błędu, nawet, gdy mocno coś spsocił. 
 

Autor bajki 
Kinga Ozga 
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Pytania do rozmowy 

 
1. Wymień sytuacje, w których Wojtek zrzucał winę na innych. 
2. Co sprawiło, że Wojtek zmienił swoje postępowanie? 
3. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek zrzucić winę na kogoś innego? 

Wyzwanie 

 Wypisz na kartce 3 sytuacje, za które powinieneś kogoś przeprosić (np. rodzica, nauczyciela, kolegę, koleżankę), 
a następnie przeproś te osoby. 

Miejsce na refleksje 
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BAJKA 8 
 

Nietypowa lekcja 

 
Szkoła nie jest ulubionym miejscem dla dzieci. Często kojarzy się z nudą oraz nadmiernymi wymaganiami. Są 

uczniowie, którzy nie lubią się uczyć, czytać i pisać, a nauka liczenia powoduje u nich prawdziwy ból głowy. Do tej grupy 
dzieci nie należał Krystian – sympatyczny króliczek z klasy 2 a.  

Nasz bohater chętnie chodził do szkoły i uczył się nowych rzeczy. Każdego dnia zastanawiał się, co ciekawego tym 
razem opowie na lekcji pani nauczycielka. Krystian zawsze skrupulatnie przygotowywał się do zajęć, odrabiał prace 
domowe i przynosił do klasy potrzebne przybory. Miał jednak bardzo poważną przywarę. Tak bardzo dbał o swoje rzeczy, 
że nie chciał dzielić się nimi z innymi. Kiedy ktoś prosił go o pomoc, ten bojąc się, że jego własność zostanie zniszczona, 
odmawiał.  

Wszyscy w klasie wiedzieli, że Krystian nie pomoże, gdy ktoś jest w potrzebie. Zwykle odpowiadał kolegom: – Trzeba 
było przygotować się do zajęć. Niestety taka postawa Krystiana spowodowała, że króliczek nie wzbudzał sympatii wśród 
rówieśników. Jemu zaś kompletnie to nie przeszkadzało. Był tak zafascynowany zdobywaniem wiedzy, że wydawało mu 
się, że nikogo nie potrzebuje. Okazało się jednak, że tak nie jest. Przyszedł dzień, w którym wszystko się zmieniło.  

Krystian jak zwykle wstał bardzo wcześnie i rozpoczął poranek od pysznej owsianki z malinami, którą przygotowała 
mama. Zjadł z apetytem pyszne śniadanie i szybko wskoczył na rower, którym codziennie dojeżdżał do szkoły. Na 
pierwszej lekcji miał odbyć się sprawdzian z matematyki. Krystian nie stresował się wcale, był bowiem jak zawsze 
doskonale przygotowany. Wyruszył, więc w drogę do szkoły. W połowie trasy Grześ zauważył, że jedzie mu się coraz 
trudniej, mimo, że kręci pedałami rower zwalnia. Na początku, nie widział o co chodzi, ale zorientował się, że tylnie koło 
zupełnie straciło powietrze. Krystian zsiadł z roweru, by naprawić usterkę, ale spostrzegł, że pompka, którą zawsze miał 
przy sobie tym razem została w garażu.  

– Co ja teraz zrobię – powiedział zdenerwowany króliczek – Jak dotrę do szkoły, przecież za chwilę rozpoczynają się 
lekcje.  

Po chwili Krystian zauważył, że jadą jego koledzy z klasy, Adaś, Tomek i Staś.  
– Chłopaki pomóżcie. Nie mam powietrza w oponie, a pompka została w domu. Możecie pożyczyć mi swoją? – 

zapytał z nadzieją.  
– Czy dobrze słyszę? – powiedział zdumiony Adaś – Ty zawsze przygotowany perfekcyjnie, a zapomniałeś wziąć ze 

sobą pompki? 
Zanim Krystian odpowiedział na pytanie odezwał się Staś. 
– Ty nigdy nam niczego nie pożyczasz, a więc teraz zobacz, jak my się czujemy. Radź sobie sam.  
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Koledzy odjechali zostawiając Krystiana samego. Sytuacja powtórzył się, gdy mijali go kolejni koledzy z klasy, nikt 
z nich nie chciał mu pomóc. Króliczek usiadł na kamieniu ze spuszczoną głową i zacząć płakać. Nagle kątem oka zauważył, 
że ktoś zatrzymuje się nieopodal. To była małpka Magda, koleżanka z klasy.  

– Witaj Krystianie– powiedział ciepło delikatny głos – Dlaczego tu siedzisz i płaczesz, co się stało? 
Króliczek podniósł głowę i nieśmiało powiedział – Nie mam jak dotrzeć do szkoły, za chwilę rozpocznie się 

sprawdzian i na pewno dostanę ocenę niedostateczną.  
– Mogę Cię podwieźć do szkoły na moim rowerze, jeśli chcesz? 
– Naprawdę mogłabyś? – zapytał zaskoczony Krystian. Nie wierzył bowiem, że ktoś zechce mu pomóc.  
Krystian zdążył na czas, napisał sprawdzian z matematyki, ale zanim rozbrzmiał dzwonek podszedł do pani 

nauczycielki i zapytał: 
– Czy mógłbym coś powiedzieć klasie? To ważne.  
– Oczywiście Krystianie – odparła nauczycielka.  
Krystian stanął na środku klasy mając wzrok wbity w ziemię. Zaczął mówić łamiącym się głosem: 
– Dzisiaj bardzo dużo zrozumiałem, wiem, że moje zachowanie było samolubne. Chciałem was wszystkich 

przeprosić.  
Klasa zaczęła głośno bić brawo.  
– Wszyscy uczymy się na błędach. Niech to będzie lekcja dla nas wszystkich – powiedziała z uśmiechem 

nauczycielka.   
 

Autor bajki 
Kinga Ozga 

 
 

Pytania do rozmowy 

 1. Dlaczego koledzy nie chcieli pomóc Krystianowi? 
2. Która sytuacja zmieniła zachowanie Krystiana? 
3. Dlaczego warto się dzielić z innymi? 

Wyzwanie 

 
Zastanów się, kto w Twojej rodzinie potrzebuje pomocy i pomyśl co możesz zrobić, aby tej pomocy udzielić. 

Miejsce na refleksje 
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BAJKA 9 
 

Szczęście jest blisko 

 
Dzień zaczął się jak każdy inny. Miś Marcel leniwie wyciągnął łapkę spod kołderki i wyłączył głośno brzęczący budzik.  
– Ech, czy te budziki zawsze muszą być takie głośne? –  powiedział wstając niechętnie z łóżka ze skwaszoną miną.  
Przecierając zaspane oczka zmierzał do łazienki, kiedy nagle ogromny ból przeszył jego łapkę.  
– Auaaa! – zakrzyknął głośno. Okazało się, że niechcący uderzył łapką o kant szafki nocnej. Bardzo to naszego misia 

Marcela zdenerwowało. 
Gdy zszedł do kuchni mama od razu zauważyła zmarszczone brwi Marcela.  
– Czy mi się wydaję, czy ktoś dziś wstał lewą nogą? – zapytała ciepło mama nakładając synkowi pyszne naleśniki.  
– Dlaczego ja muszę mieć najmniejszy pokój? Ledwo się w nim mieszczę, ciągle potykam się o wszystko – powiedział 

ze złością Marcel.  
– Rozmawialiśmy już o tym. Mówiłam Ci, że Michał i Maciek są starsi. Potrzebują więcej miejsca – odpowiedziała 

cierpliwie mama. 
– Czyli, skoro jestem najmłodszy, to znaczy, że ja już się nie liczę? Mam dostawać wszystko, co jest najmniejsze 

i najgorsze?  – wykrzyczał Marcel, po czym wyszedł z kuchni pozostawiając zasmuconą mamę samą.  
Mały miś wrócił do swojego pokoju, zamknął głośno drzwi i zaczął bawić się swoją ulubioną kolejką. Nadszedł czas 

obiadu. Kiedy mama zawołała Marcela, by zszedł do kuchni, ten uradowany pobiegł szybko, by zaspokoić głód. Na dole 
czekał już tata wraz z Michałem i Maćkiem. Wszyscy oczekiwali na pyszne jedzenie trzymając w łapkach widelce. Kiedy 
mama podawała Marcelowi talerz z obiadkiem, ten zrobił kapryśną minę i zapytał: 

– Brukselka? Fuuuj, przecież wiesz, że jej nie znoszę. 
– Brukselka to źródło wielu witamin – odpowiedział tata.  
– To prawda – dopowiedziała mama. – Jedz proszę i nie marudź.  
– Ja nie marudzę, tylko wyrażam swoje zdanie. Nie cierpię brukselski i nie będę jej jadł – odpowiedział Marcel 

mocno marszcząc brwi.  
Następnego dnia, jak co dzień nasz mały bohater udał się do szkoły. Tym razem pod same drzwi odprowadziła go 

mama.  
– I pamiętaj bądź grzeczny i słuchaj pani nauczycielki – powiedziała mama.  
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– Dobrze mamo – posłusznie odpowiedział miś.  
Mama pocałowała Marcela na pożegnanie. Mały miś speszył się ogromnie, ponieważ zauważali to jego koledzy 

z klasy, którzy od razu zaczęli cichutko się śmiać i żartować na jego temat. Kiedy mama odeszła, Marcel powoli zaczął 
kierować się w stronę szkoły, ale w jego uszach wciąż brzmiał chichot kolegów.  

– Najmniejszy pokój, brukselka na obiad, a teraz to upokorzenie przed kolegami. Mam już tego dosyć. Chcę być 
sam! – pomyślał.  

Nagle Marcel odwrócił się i opuścił teren szkoły. Upewniając się, że nikt go nie widzi pobiegł szybko w głąb lasu, 
gdzie znajdowała się jego tajna kryjówka.  

– Tutaj mnie nikt nie znajdzie – powiedział sam do siebie zadowolony miś. – Zostanę tu na zawsze.  
Szałas, w którym skrył się Marcel, zbudowany był z gałęzi, liści oraz starych szmat. Chociaż nie był dużych rozmiarów 

i miał pełno dziur, przez które hulał wiatr, mały miś bardzo cieszył się z tego, że jest tutaj sam, z dala od swojej rodziny, 
która wciąż czymś go denerwowała.  

– Cisza i spokój, tu mi będzie dobrze – stwierdził z radością Marcel i wyciągnął ze swojego małego plecaczka 
ulubiony komiks, który zawsze nosił przy sobie. Usiadł wygodnie na stercie liści i zatopił się w lekturze. Gdy Marcel 
przeczytał już o wszystkich przygodach komiksowego bohatera, udał się na pobliską polanę i wdrapał się na stojące 
pośrodku duże drzewo. Rozejrzał się dokładnie i z zachwytem pomyślał.  

– Tyle tu przestrzeni i wszystko tylko dla mnie! – Zszedł z drzewa i rozkładając szeroko łapki biegał po całej polanie 
udając samolot. Po kilku godzinach Marcel poczuł głód. Postanowił poszukać jakiegoś jedzenia w lesie, ale oprócz wielu 
szyszek, jagód i kilku grzybów niczego nie mógł znaleźć.  

– To zbyt mało, by napełnić brzuszek – smutno rzekł do siebie. Wrócił więc do swojej kryjówki.  
Kiedy słońce było już bardzo nisko, w szałasie zrobiło się dosyć ciemno. Zerwał się również porywisty wiatr, który 

natarczywie wdzierał się do szałasu przez każdą możliwą dziurę.  
– O jejku, zrobiło się bardzo nieprzyjemnie – powiedział cichutko Marcel delikatnie drżąc z zimna.  
Z każdą minutą wiatr był coraz mocniejszy, a mały miś bał się coraz bardziej. Wokół panował mrok, który pobudził 

wyobraźnie Marcela. Każdy szelest wywoływał panikę, bowiem wydawało mu się, że wokół szałasu stoi jakiś potwór. 
Misiowi brakowało ukochanej mamy, do której zawsze biegł się przytulać, gdy tylko czegoś się wystraszył. Marcel siedział 
skulony z brodą opartą o kolana i zaczął zastanawiać się co zrobić.  

– Jestem głodny i zmarznięty, do tego jest już prawie noc. Nie mogę jednak wrócić do domu. Wszyscy pewnie mają 
mnie dosyć za to ciągłe narzekanie. Muszę tu zostać.  

Kiedy z nieba spadły pierwsze krople deszczu, a z głębi lasu zaczęły dochodzić dźwięki pohukiwania sowy Marcel 
rozpłakał się. Tak bardzo żałował swojego postępowania. Wiedział, że gdyby doceniał wszystko co ma, nie musiałby 
uciekać z domu. Wtem, płacząc zauważył w oddali światło. Co chwilę zmieniało ono swoje położenie, stając się coraz 
bardziej intensywne.  

– Ktoś tu idzie – powiedział cichutko. Marcel bał się jeszcze bardziej. Słychać było zbliżające się do szałasu kroki. 
Nieznajoma postać zaczęła wypowiadać czyjeś imię. Mały miś początkowo nie był pewien, ale po chwili słyszał już dobrze. 
Ktoś wykrzykiwał „Marcel!”.  Nie wiedział, kto jest owym nieznajomym, ale czuł dobrze, że nadchodzi pomoc.  

– Tu jestem! – krzyknął głośno. Wtedy w wejściu do szałasu ukazał się głowa najlepszego przyjaciela misia, Marka.  
– Marcel! Wiedziałem, że cię tutaj znajdę! – powiedział z radością przyjaciel. 
– Marek? Co Ty tu robisz? – zapytał mały miś.  
– Szukają cię wszędzie twoi rodzice i bracia. Bardzo się o ciebie martwią. 
– Naprawdę? Martwią się o mnie? 
– Tak, kiedy powiedzieli mi, że zniknąłeś od razu pomyślałem o twojej kryjówce. Przecież budowaliśmy ten szałas 

razem. Chodź szybko. Wszyscy na Ciebie czekają.  
– A ja myślałem, że nie chcą mnie widzieć. Byłem ostatnio nieznośny.  
Marcel wrócił prędko do domu. Wszyscy na jego widok bardzo się uradowali. Mały miś wtulił się w ramiona mamy 

i cichutko powiedział:  
– Przepraszam, że ciągle narzekałem zamiast cieszyć się z tego, co mam. 
– Wybaczamy ci kochanie – rzekła mama – Najważniejsze, że jesteś już z nami. 

 
Autor bajki 
Kinga Ozga 
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Pytania do rozmowy 

 1. Na co narzekał miś Marcel? 
2. Komu główny bohater swoim zachowaniem sprawił największą przykrość? 
3. Na co Ty najczęściej narzekasz? 

Wyzwanie 

 Wypisz na kartce 5 powodów, za które powinieneś być wdzięczny swoim rodzicom i bliskim, a następnie podziękuj 
im za nie. 

Miejsce na refleksje 
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BAJKA 10 
 

Siła marzeń 

 
Pewien człowiek powiedział kiedyś: „Kto nie odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki”. Ta opowieść jest 

tego dobrym potwierdzeniem. Zacznijmy jednak od początku. 
Tam, gdzie pola, pagórki i lasy skryte są białym puchem. Tam, gdzie jeziora przykrywa gruba tafla lodu. Tam właśnie 

znaleźć możemy bohatera naszej opowieści. Pinon był psem o radosnym usposobieniu. Swoją wrażliwością i chęcią 
poznania świata zjednywał sobie przyjaciół. Razem z rodzicami i trojgiem starszych braci Pinon zamieszkiwał tereny 
dalekiej i mroźnej Alaski. Uwielbiał spędzać czas na zabawie ze swoimi rówieśnikami. I chociaż wyróżniał się wśród nich 
tym, że był najmniejszy, nie miało to właściwie żadnego znaczenia. Nasz mały bohater był dumny ze swojego 
pochodzenia. Wszyscy bowiem członkowie rodziny Pinona od kilku pokoleń ratowali ludzkie życie. Tworząc psie zaprzęgi, 
pomagali w przewożeniu lekarstw i innych trudno dostępnych środków osobom, które bardzo tego potrzebowały. Kajtek 
miał tylko jedno marzenie – zostać członkiem takiego zaprzęgu. Każdego dnia przyglądał się, jak jego tata i starsi bracia 
przygotowują się do kolejnej wyprawy. Dbali o swoją kondycję przez specjalne ćwiczenia, trenowali wydostawanie się 
z zaspy śnieżnej, a także uczyli się orientacji w terenie. Pinon widział dumę na ich pyskach, kiedy wracali z wyprawy, 
przedzierając się przez tłum wiwatujących na ich cześć mieszkańców wsi. Tak, to jest to, co Pinon chciałby w życiu robić. 
To było jego największym marzeniem. Nie każdy mógł jednak doznać tego zaszczytu. By zostać członkiem zaprzęgu 
należało zdać trudny egzamin. Pinon postanowił nie tracić czasu, chciał jak najlepiej przygotować się na ten wielki dzień, 
więc pewnego razu zamiast jak co dzień przyglądać się wykonywanym przez swoich bliskich ćwiczeniom pełen 
optymizmu dołączył do nich. Nie było to jednak takie proste jak się wydawało. Wszystkie zadania okazały się o wiele 
trudniejsze niż Pinon przypuszczał. Nie mógł dorównać swoim braciom, którzy szybciej biegli i wyżej skakali.  

– Młody uważaj, żeby to ciebie nie trzeba było ratować – powiedział jeden z braci.  
– O tak, może lepiej zostań w ciepłym domku, żebyś się tak bardzo nie zmęczył, haha – śmiał się drugi brat. 
Pinona bardzo zabolały te słowa. Dotąd jego wątła postawa mu nie przeszkadzała. Dopiero teraz dotarło do niego, 

że marzenie o psim zaprzęgu mogłoby się nie spełnić. Niech chciał jednak tak szybko się poddawać. Chciał udowodnić 
sowim braciom, że da radę, że on też może zostać bohaterem. Każdy kolejny trening był coraz trudniejszy. Docinki 
starszego rodzeństwa mocno podcinały mu skrzydła. Pewnego dnia po ciężkim dniu ćwiczeń do pokoju Pinona zajrzała 
jego mama. Zmęczony i smutni piesek wbijając wzrok w ziemię cichutko powiedział: 

– To nie ma sensu mamusiu. Nigdy nie będę taki jak oni, nigdy nie zostanę członkiem zaprzęgu, nigdy nie zostanę 
bohaterem.  

Mama uśmiechnęła się ciepło, przytuliła swojego małego synka i powiedziała: 
–  Wiesz dlaczego nasza rodzina od pokoleń ma ten zaszczyt biegać w zaprzęgu? Bo nasze serca przepełnione są 

wiarą w to, że mimo wszelkich trudów i niepowodzeń możemy nieść pomoc, że gdzieś tam daleko czeka na nas ktoś, kto 
na nią czeka. Ta świadomość daje nam siły do pokonywania tych trudności, do przekraczania granic, które wydają się 
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niemożliwe do osiągnięcia. Musisz nieustanie myśleć o celu. To sprawi, że mocniej uwierzysz w siebie oraz pokonasz 
swoje słabości.  

Pinon podniósł wzrok. Jego mały pyszczek był teraz rozpromieniony i pełen nadziei. W kolejnych dniach ćwiczył 
jeszcze więcej. Nadszedł dzień egzaminu. Pinon razem z innymi kandydatami wczesnym rankiem wstawił się 
w określonym miejscu. Przewodniczący komisji przypomniał warunki egzaminu. Każdy uczestnik miał wziąć udział 
w próbnym biegu. Egzamin zda ten pies, który poprawnie zareaguje na wydane komendy oraz wykaże się odpowiednią 
sprawnością fizyczną. Kiedy Pinon wraz z pięciorgiem innych psów ustawił się w szeregu, usłyszał jak inni wyśmiewają 
się z niego: 

– Ej mały, chyba pomyliłeś szeregi. Egzamin dla przedszkolaków jest gdzie indziej.  
Z każdym kolejnym wyśmiewającym go zdaniem Pinon czuł, jak staje się coraz mniejszy i mniejszy. Docinki kolegów 

tak bardzo go dotknęły, że ledwo usłyszał sygnał informujący o starcie. Zamiast koncentrować się na egzaminie myślał 
tylko o jednym. Zupełnie zapomniał o odpowiedniej technice biegu, o znaczeniu komend, potykał się o własne łapy. 
W uszach brzmiał mu tylko narastający śmiech. Gdyby mógł najchętniej wycofałby się z egzaminu. Było jednak za późno. 
Nagle zerwał się porywisty wiatr i zaczął sypać gęsty śnieg. Warunki atmosferyczne stały się na tyle trudne, że trasa, 
którą miał biec zaprzęg była zupełnie niewidoczna. Psy postanowiły ukryć się w pobliskiej jaskini i przeczekać śnieżycę.  

– Nie bój się mały, przestanie sypać i wrócisz do mamusi – koledzy nie przestawali się naigrywać się z Pinona.  
Nagle jednak usłyszeli narastający hałas, po czym poczuli, jak cała jaskinia zaczyna drżeć. Ogromna lawina spadająca 

z wyższych partii gór zablokowała wyjście z jaskini zatapiając całe wnętrze w ciemności. Wszyscy wpadli w panikę, słychać 
było wszędzie głosy: „co teraz”, „co my teraz zrobimy”, gdzieniegdzie słychać było cichy płacz. Pinon siedział w bezruchu, 
jego oczy przyzwyczaiły się do wszechogarniającej ciemności. Nie bał się. Jego małe serce było przepełnione jedynie 
żalem wobec kolegów. To dla niego było największym dramatem. Nie zauważając sytuacji, w której się znaleźli, poczuł 
się jak wtedy na treningu, kiedy szydzili z niego bracia. Nagle przypomniały mu się słowa jego mamy, które zmotywowały 
go do działania. Porzucił smutne myśli i zaczął rozglądać się po jaskini. Wtem zobaczył światło dobiegające z zewnątrz. 
Była tam mała szczelina, przez którą mógł się przedostać tylko ktoś niewielkich rozmiarów. Kajtek bez chwili wahania 
przecisnął się przez nią i pobiegł po pomoc.  

– Co on wyprawia? Sam przecież nie da rady, zgubi się w tej zawiei – słyszał za sobą głosy uwięzionych kolegów. 
Pinon jednak niestrudzenie biegł przed siebie. Znalazł drogę do domu i sprowadził pomoc. Przerażeni 

i przemarznięci koledzy bezpiecznie wrócili do wioski i od razu pobiegli podziękować Pinonowi.  
– Gdyby nie Ty, to pewnie zostalibyśmy tam na zawsze. Przepraszamy za nasze głupie żarty. Może i jesteś 

najmniejszy z nas, ale na pewno masz najwięcej odwagi.  
Pinon zdał egzamin z wyróżnieniem i od tej pory mógł nieść pomoc potrzebującym. Jak widać, nasz bohater miał 

wiele odwagi, by marzyć. To właśnie te marzenia dały mu siłę do walki i pokonania swoich słabości. A Ty drogi czytelniku, 
czy masz w sobie tyle odwagi? 
  

Autor bajki 
Kinga Ozga 

 
 

Pytania do rozmowy 

 1. Jakie było największe marzenie psa Pinona? 
2. Kto wspierał Pinona w realizacji jego największego marzenia? 
3. W jakich okolicznościach pies Pinon stał się bohaterem? 

Wyzwanie 

 Podziel kartkę na 2 części. Po jednej stronie wypisz 3 rzeczy, które są Twoją mocną stroną, które uznajesz za swój 
talent. A po drugiej stronie wypisz co możesz zrobić, aby wykorzystać ten talent, aby uczynić dobry uczynek dla 
innych. 

Miejsce na refleksje 
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OPOWIADANIE 1 
 

Cudowne ręce 
 

 
  

Jak czarnoskóry chłopiec, z rozbitej i ubogiej rodziny, ledwo radzący sobie z nauką w szkole stał się jednym 
z najwybitniejszych neurochirurgów świata, dokonującym historycznych na skalę światową odkryć w dziedzinie 
medycyny, kandydującym nawet na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych? Poznajcie historię Bena Carsona. 

Ben Carson urodził się 18 września 1951 roku w Detroit w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych. Dzieciństwo 
Bena nie było usłane różami, wychowywał się on bowiem w biedzie. Gdy miał zaledwie 8 lat jego ojciec porzucił rodzinę 
i odszedł.  Chłopca i jego brata wychowywała tylko matka. Musiała stawić czoła wielu trudnościom, sama sprostać 
wychowaniu dwóch synów oraz utrzymać rodzinę. Chłopcy nie mieli wybitnych osiągnięć w szkole.  

Jak więc z przeciętnego, a raczej miernego ucznia jakim był Ben, po kilku latach wyrósł prymus, o którego zabiegały 
uczelnie wyższe? Otóż odpowiedź na to pytanie kryje się w niezwykłej postawie matki Bena. Wpadła ona na ciekawy 
pomysł, chociaż, jakby mogło się wydawać dla ucznia, który ledwo radził sobie z nauką, pomysł co najmniej szalony. 
Polegał on na tym, że Ben miał za zadanie przeczytać dwie książki tygodniowo i na koniec tygodnia opowiedzieć jej o tym, 
co przeczytał. Mama Carsona sama słabo umiała czytać. Tym sposobem zaszczepiła w chłopcu chęć do zdobywania 
wiedzy oraz miłość do czytania.  

Jak się okazało ta praktyka przyniosła świetne rezultaty, ponieważ Ben stał się jednym z najlepszych uczniów. Po 
ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Yale University. Z bardzo dobrymi wynikam ukończył nie tylko ten prestiżowy 
uniwersytet, ale także szkołę medyczną na uniwersytecie. Carson został uznany za jednego z najlepszych absolwentów.  

W lipcu 1977 r. Ben Carson rozpoczął pracę w dziale dziecięcym szpitala D. Hopkinsa w Baltimore. Zajmował się 
także badaniami w dziedzinie medycyny. W wyniku ciężkiej pracy naukowej osiągnął niesamowite rezultaty. Carson 
stworzył unikalną, innowacyjną technikę, która pozwoliła chirurgom usunąć pewne obszary mózgu, a nie całe sektory. 
Najpierw sam wypróbował wszystkie te systemy, a następnie przedstawił je lekarzom chirurgom.  

Konieczne w naszej historii jest przywołanie roku 1987. W tym to bowiem czasie pod kierownictwem Bena Carsona 
zespół 70 lekarzy dokonał prawdziwego cudu. Przeprowadzili oni pierwszą udaną operację w historii dzieląc bliźnięta 
syjamskie. Wyjątkowość tej procedury polegała na tym, że bliźnięta miały ze sobą połączone głowy, a chirurdzy musieli 
oddzielić mózg. Syjamskie bliźnięta Benjamin i Patrick Binder zaryzykowali swoje życie, ale wszystko skończyło się dobrze. 
Operacja trwała 22 godziny, przez cały ten czas rodzice czekali na jej zakończenie. "Ben Carson - złote ręce", tak mówiono 
o tym niezwykłym lekarzu zaraz po zakończeniu tej historycznej operacji.  
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Dziesięć lat później Ben Carson wykonał tę samą operację, aby oddzielić zambijskie bliźnięta, Lukę i Josepha Banda. 
Operacja się udała, co potwierdziło wyjątkowy talent chirurga. 

Carson znany jest jako niesamowity chirurg, który wykonuje najbardziej skomplikowane operacje. Co więcej, 
przyjmuje takie przypadki, których inni lekarze odmawiają, uznając je za nieoperacyjne. Osiągnął niesamowity sukces 
w chirurgii, świadczą o tym medyczne statystyki. Na przykład podczas leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego, która jest 
bardzo trudna do leczenia, Carson osiągnął sukces w prawie 90% przypadków. 

Jak sam mówi, zaczął czytać literaturę medyczną ze szkoły i był zainteresowany badaniami w tej dziedzinie. Poza 
praktyką lekarską, którą, jak mogliśmy się już dowiedzieć, wykonuje z godnymi podziwu rezultatami, publikuje także 
medyczne materiały badawcze. Do tej pory Carson opublikował ponad 120 artykułów naukowych, ponadto wydał 38 
książek, a jego prace naukowe zostały umieszczone w podręcznikach o chirurgii. Za swoje rewolucyjne dokonania 
naukowe w dziedzinie medycyny otrzymał nawet najwyższą cywilną nagrodę Stanów Zjednoczonych - Presidential Medal 
of Freedom.  

W 2015 roku kandydował na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wyborów co prawda nie wygrał, ale 
postanowiono mianować go na stanowisko ministra rozwoju miast i mieszkalnictwa. Na początku 2017 roku został 
zatwierdzony na tym stanowisku przez Senat USA. 

Carson to wyjątkowa osoba, która dzięki swojej wiedzy i talentowi uratowała tak wiele istnień ludzkich, podczas 
gdy inni lekarze opuścili ręce. Początkowo źle przyjęty do szkoły, Afroamerykanin z ubogiej rodziny osiągnął niezwykły 
sukces. W niemal każdej jego książce Carson nigdy nie przestaje mówić czytelnikowi, że musi ciężko pracować i rozwijać 
się w pełni.  

Mam nadzieję, że Ben zainspiruje i Ciebie.  
 

Autor opowiadania 
Paweł Ozga 

 
 

Pytania do rozmowy 

 
1. Co najbardziej fascynuje Cię w historii Bena? 
2. Ile jest w Tobie chęci do pokonywania trudności i podejmowania nowych niełatwych wyzwań? 

Wyzwanie 

 Pomyśl kim chciałbyś zostać w przyszłości. Zaplanuj w etapach jakie podejmować działania, aby osiągnąć swój cel. 
Co konkretnie zrobisz w najbliższym tygodniu i miesiącu, aby zbliżyć się do celu?   

Miejsce na refleksje 
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OPOWIADANIE 2 
 

Ostatnia szansa 

 
 

Weronika nie cierpiała tej pory roku. Jesień. Korony drzew zamiast ożywiać świat, straszą swoimi nagimi gałęziami. 
Przytłaczają. Tę okropną aurę było czuć zwłaszcza tutaj: w smutnych czterech ścianach szpitalnej sali. Weronika patrzy 
na śpiącą mamę, którą otacza mnóstwo kabelków. Jej oddech jest tak płytki. W głowie przewijają się obrazy, które tak 
często widziała. Miała je na wyciągnięcie ręki, ale nigdy tego nie doceniała. 

O tej porze mama zawsze siedziała na purpurowej kanapie popijając zieloną herbatę. 1,5 płaskiej łyżeczki, bez 
cukru. Z kotem na kolanach. I jak zwykle myślała nad czymś, wpatrując się w nieokreślony punkt na ścianie przed sobą. 
Weronika znała to uczucie zamyślenia – sama często uciekała gdzieś myślami. Teraz skoncentrowana jest tylko na niej. 
Pragnęła tylko jednego. Chciała jedynie jeszcze raz móc z nią porozmawiać, opowiedzieć o tym, co działo się w szkole 
i odpowiadać ze szczegółami na wszystkie pytania, które zawsze tak bardzo ją denerwowały. Dzisiaj nie wie, czy 
kiedykolwiek będzie jeszcze miała taką możliwość. Weronika często słyszała o tym, że należy doceniać każdą chwilę, 
każdego człowieka. Wiedziała też, że tak naprawdę zaczynamy doceniać kogoś lub coś dopiero po jego stracie. 
Przeglądając portale społecznościowe często natrafiała na piękne maksymy dotyczące życia i jego wartości. Zawsze 
zastanawiała się, kto je pisze. Ludzie, którym wszystko się układa i do tej pory nie mieli powodów do zmartwień, czy ci, 
którzy uderzyli mocno i boleśnie o ziemię, ale udało im się podnieść? Weronika czuła się teraz tak, jakby ktoś zupełnie 
znienacka i bez żadnego powodu podstawił jej nogę i przyciskał do ziemi, nie pozwalając wstać. Nie miała nastroju na 
pisanie tych wielce pokrzepiających sentencji. Może to dlatego, że pomimo bycia świadomą możliwości straty, nie 
korzystała z daru życia, w ogóle nie traktowała tego jako daru. Widziała je jako uciążliwość.  

W głowie Weroniki pojawia się kolejne wspomnienie. Szybko wbiega do swojego pokoju i zatrzaskuje za sobą drzwi 
z hukiem. Z korytarza wciąż dobiegają krzyki. Dziewczyna zaciska pięści, a gdy krzyki nie ustają, zaczyna uderzać 
w powietrze wyobrażając sobie, że celuje w twarz mamy. 

– Skąd wzięło się u mnie tyle nienawiści? – zadaje sobie pytanie.  
Dzisiaj płonie ze wstydu, gdy o tym pomyśli. Z mamą nie miała nigdy dobrego kontaktu. Nie wierzyła też, że można 

tę relację jakoś naprawić, by zacząć normalnie rozmawiać, zacząć normalnie żyć. Weronika nie dawała się poznać, nie 
mówiła o swoich zainteresowaniach lub problemach. Sama też nie starała się poznać mamy. Nieraz widziała, jak kobieta 
po kolejnej kłótni siedzi na kanapie w salonie zalana łzami. Zawsze wtedy szybko uciekała do swojego pokoju i nakładając 
na uszy duże słuchawki, z których wydobywała się głośna muzyka, próbowała wymazać ten obraz z pamięci. Weronika 
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wiedziała, skąd wzięła się ta nienawiść. W swojej pysze próbowała udowodnić sobie i innym, że nikogo nie potrzebuje. 
Dlaczego? Bo odkąd tata wyszedł z domu i nigdy nie wrócił, bała się, że zostanie całkiem sama. Po jego odejściu mama 
była najbliżej Weroniki, więc to na nią spadały najmocniejsze ciosy. To na nią skierowała swoją nienawiść. Ją o wszystko 
oskarżała. Kiedy pewnego wieczoru podczas kolejnej kłótni mama zamiast krzyczeć, rozpłakała się i przytuliła Weronikę, 
ona wyrwała się i uciekła. To była piękna chwila, tak bardzo pragnęła pozostać w ramionach mamy. Jednak chęć 
postawienia na swoim wygrała. Wolała wszystko robić na przekór. Została więc w pokoju i zaczęła płakać. Miała dosyć 
tego gniewu, który palił ją od środka. Do głowy wtedy zaczęły przychodzić jej obrazy z lat dzieciństwa, kiedy wspólnie 
chodziły na spacery lub na ulubione lody. Zwykle uciekała od tych myśli, ale nie tym razem. Z każdym kolejnym 
wspomnieniem robiło jej się cieplej na sercu. Tak bardzo zatęskniła za tymi myślami, że postanowiła zrobić wszystko, by 
wrócić do tych chwil. Nie wiedziała, jak powinna zacząć rozmowę, więc złapała za kartkę i długopis. Zdecydowała się 
napisać list, w którym opisze swoje uczucia i za wszystko przeprosi. Po długim czasie list był gotowy. Chciała go dać 
mamie następnego dnia po powrocie ze szkoły. Niestety tak się nie stało. Wracając do domu Weronika dostała telefon. 
Niewiele pamięta z tej rozmowy. W głowie do dzisiaj huczały jej słowa „wypadek”, „szpital”. Zmieniła kierunek i zamiast 
jechać do domu, pojechała prosto do miejskiego szpitala, gdzie trafiła jej mama.  

Teraz siedzi przy niej, tak blisko, jak dawno nie była. Zrobiłaby wszystko, by cofnąć czas. Tak bardzo bała się, że 
mama nie dowie się o jej miłości, o tym, jak bardzo żałuje swojego zachowania. W pewnym momencie trzymając ją za 
rękę, poczuła delikatne drgnięcie. Tak długo na to czekała. Tak bardzo tego pragnęła. Wiedziała, że otrzymała jeszcze 
jedną szansę. Tym razem nie chciała jej zmarnować. 
 

Autor opowiadania 
Paweł Ozga 

 
 

Pytania do rozmowy 

 1. Co było główną przyczyną złego nastawienia Weroniki do swojej mamy? 
2. Czego najbardziej żałowała Weronika? 
3. Czy potrafisz z szacunkiem odnosić się do swoich rodziców? Jeśli tak, to w jaki sposób to okazujesz? 

Wyzwanie 

 Pomyśl o osobach, którym powinieneś powiedzieć, jak bardzo ich kochasz i jak są dla Ciebie ważne. Zaplanuj, kiedy 
to zrobisz i uczyń to. 

Miejsce na refleksje 
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OPOWIADANIE 3 
 

Na ratunek życiu 
 

 

 
Życie to największy dar każdego człowieka. Z takim przekonaniem żył w Indianie pewien nastolatek o wielkim sercu. 

Hunter, bo tak mu było na imię, kochał życie i znał jego wartość. Dlatego mając 19 lat postanowił ratować życie 
najmłodszych. Zacznijmy od początku. 

Każdego roku w stanie Indiana umierało dwoje lub troje dzieci. Matki, które nie miały możliwości wychować 
swojego potomstwa porzucały je na śmietnikach lub w drzwiach szpitala. Zanim ktokolwiek zorientował się, że 
noworodki zostały bez opieki, zamarzały na mrozie. Wiadomość o śmierci kolejnego dziecka nie dawała Hunterowi Wart 
spokoju. Postanowił pomóc matkom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a przede wszystkim im 
nowo narodzonym dzieciom. Pewnego razu 19-latek wpadł na pomysł, aby w jego miejscowości powstało okno życia, 
w którym każda kobieta mogłaby zostawić swoje dziecko. Odpowiednio nagrzane i wentylowane miejsce mogłoby 
ochronić życie nawet najmniejszego maluszka. Do zainstalowania takiego okna potrzebne jednak były pieniądze, które 
Hunter postanowił zdobyć.  Nastolatek nie ubiegał się o potrzebne fundusze w jakiś instytucjach wspierających ochronę 
życia i rodziny, nie wysyłał żadnych pism czy wniosków, nie prosił o dotacje. Potrzebne pieniądze chciał zebrać własną 
pracą. Tak też uczynił. Przez 12 miesięcy poświęcał swój czas i siły, by zebrać określoną kwotę. Dzielny nastolatek dorabiał 
w każdej wolnej chwili kosząc trawniki, zbierając złom, który następnie sprzedawał w skupie. Mama Huntera, pani Julia, 
mówiła w rozmowie z telewizją CNN, że to była naprawdę ciężka praca, jak stwierdziła „było mnóstwo krwi, potu i łez”. 
Młodzieniec w ciągu roku zebrał 10 tysięcy dolarów (to w przeliczeniu na złotówki prawie 39 tysięcy). Cel Huntera został 
osiągnięty, zebrał odpowiednią sumę pieniędzy i udało się zainstalować w budynku straży pożarnej okno życia. Niecały 
rok później, Hunter dowiedział się , że jego wysiłek się opłacił, że warto było w pocie czoła pracować przez cały rok 
i zbierać pieniądze na okno życia.  

Pewnego dnia po południu specjalny alarm powiadomił strażaków, że w oknie ktoś zostawił dziecko. W ciągu 
zaledwie kilku sekund od uruchomienia alarmu strażacy wyjęli dziewczynkę z okna, udzielili jej opieki medycznej, 
a następnie przetransportowali do pobliskiego szpitala. Okazało się, że dziecko zostało urodzone na godzinę przed tym 
zanim trafiło do okna życia. Informacja o uratowanej dziewczynce trafiła do burmistrza Seymour. „Uroniłem łzę, 
pomyślałem, że ta osoba zrobiła to, co powinna i nie zostawiła swojego dziecka w gorszej sytuacji. To dziecko będzie 
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miało szansę chodzić, dorosnąć i być z jakąś troskliwą rodziną” - powiedział burmistrz Seymour. Dzielny nastolatek został 
uhonorowany przez burmistrza specjalnym odznaczeniem. Hunter postanowił nadal zbierać pieniądze na zakup 
i uruchomienie kolejnych okien życia. Poprosił, aby następne znalezione dziecko otrzymało imię Mia. 

Jak widać, ratowanie ludzkiego życia, to nie zadanie tylko dla superbohaterów w pelerynach lub dla służb 
specjalnych. Przykład Huntera z Indiany pokazuje, że za życie drugiego człowieka odpowiedzialny jest każdy z nas. A Ty? 
Jaką cenę gotów jesteś za nie zapłacić? 
 

Autor opowiadania 
Paweł Ozga 

 
 

Pytania do rozmowy 

 1. Jakie cechy charakteru dostrzegasz w Hunterze? 
2. Co było motywacją jego działania? 
3. Dla jakich wartości potrafisz poświęcić swój czas, wysiłek na nawet pieniądz? 

Wyzwanie 

 Zastanów się jak Ty szanujesz swoje życie? Jaką wartość ma ono dla Ciebie? Zaplanuj kilka działań na najbliższy 
tydzień, dzięki którym zadbasz o swoje życie i zdrowie (np. ruch, lepsza dieta). 

Miejsce na refleksje 
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OPOWIADANIE 4 
 

Nowe spojrzenie 
 

 
 

Zapewne każdy z nas spotkał w swoim życiu kogoś, kto zatruwał nam życie. To sprawia, że rzeczywistość traci swoje 
barwy. Z taką osobą miał do czynienia również Piotr. Poznajcie jego historię.  

Piotr ukończył studia w Krakowie i był specjalistą w dziedzinie marketingu. Już od lat szkolnych marzył, aby 
zawodowo zajmować się tą dziedziną. Uważał się za osobę kreatywną i zawsze chętnie podejmował nowe wyzwania. Po 
prostu sprawiało mu to dużą frajdę. Zaraz po ukończeniu studiów zatrudnił się w jednej z firm na stanowisku: młodszy 
specjalista do spraw marketingu. Piotr, z racji, że był osobą otwartą, o radosnym usposobieniu, szybko zaaklimatyzował 
się w miejscu pracy.  

Nie wszystko jednak było tak kolorowe. Największym stresem napawał Piotra moment spotkań z dyrektorem działu. 
Pan Mościcki był osobą wybuchową, szybko się denerwował, często podnosił głos, nawet potrafił czasem publicznie 
obrazić kogoś z podwładnych. Część pracowników po prostu wolała omijać go szerokim łukiem. Piotr stresował się tym, 
że jego szef stawia w jego ocenie nierealne oczekiwania. Czuł dużą presję i nie miał poczucia rozwoju zawodowego. 
Oczywiście przytakiwał swojemu przełożonemu i wykonywał wszystkie jego polecenia służbowe, jednak wewnętrznie 
miał do niego awersję, a w myślach życzył mu samych złych rzeczy. Piotr ciągle wewnętrznie żywił urazę do swojego 
szefa, wciąż miał żal do niego, że tak jest traktowany, zresztą nie tylko on. Inni współpracownicy również negatywnie 
wypowiadali się o swoim pracodawcy.  

Pewnego razu, gdy Piotr miał już wychodzić z pracy i iść do domu, przechodząc korytarzem obok gabinetu swego 
szefa, zobaczył przez uchylone drzwi, że jego przełożony siedzi skulony przy biurku i ukrywa twarz w dłoniach. Piotr 
początkowo chciał minąć gabinet szefa i wyjść z budynku. Odszedł kilka kroków, ale zatrzymał się i pomyślał, że może 
zapyta, co się stało. Wahał się, bo podejrzewał, że szef odburknie coś w stylu: „to nie twoja sprawa, nie wtykaj nosa 
w nie swoje sprawy”. Postanowił jednak wrócić pod gabinet i zapukać do drzwi.  

– Panie Mościcki, widzę, że nie jest Pan w najlepszej formie, może mogę jakoś pomóc – zapytał nieśmiało Piotr, 
chociaż ciężko mu to przeszło przez gardło.  
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– Mam trochę problemów w domu, ale poradzę sobie, dzięki – odparł smutno Pan Mościcki. 
– Gdybym mógł jakoś pomóc, to proszę powiedzieć – powiedział Piotr. 
– Dzięki raz jeszcze, dam radę, trzymaj się i do jutra – powiedział szef.  
Piotr chyba po raz pierwszy pomyślał inaczej o swoim przełożonym. Zrobiło mu się go po ludzku żal, ale z drugiej 

strony pojawiły się myśli, że szef wielokrotnie sprawiał innym przykrość. Wielu pracowników było zestresowanych do 
tego stopnia, że rezygnowali z pracy w firmie. Z pełną głową kłębiących się myśli Piotr wrócił do domu.  

Następnego dnia ktoś ze współpracowników Piotra powiedział: 
– Widzieliście, że coś nasz szef ostatnio struty chodzi, nawet się nie wydziera na nas jak to zawsze bywa, tylko jakiś 

taki milczący, tak jakby ludzi unikał.  
– Wczoraj jak wychodziłem z pracy, to widziałem, że taki podłamany siedzi przy biurku,  nawet zapytałem, czy nie 

potrzebuje pomocy – powiedział Piotr. 
– Eee, to Ty odważny jesteś – zaśmiał się jeden z kolegów.  
– Ale z Ciebie dobry samarytanin – dodał ironicznie ktoś inny. 
– Powiedział, że ma jakieś problemy rodzinne – odparł Piotr. 
– Ja coś ostatnio słyszałem, że jego syn ma jakieś problemy z prawem, coś tam chyba ukradł ze sklepu ostatnio i go 

złapali na gorącym uczynku, w szkole też podobno dokazuje i mają go wyrzucić ze szkoły – powiedział ściszonym głosem 
jeden ze współpracowników, który robiąc sobie poranną kawę, przysłuchiwał się rozmowie. 

– No to nieźle. Ja słyszałam też, że jego żona coś kuleje ze zdrowiem, ktoś mówił, że leży od dwóch tygodni 
w szpitalu.  

Tyle razy Piotr życzył źle swojemu przełożonemu. Teraz jednak nie czuł się usatysfakcjonowany. Zrobiło mu się żal, 
a nawet zawstydził się nieco swoimi wcześniejszymi pragnieniami. Miał wrażenie, że to on niejako ściągnął na szefa te 
wszystkie problemy. Nie chciał tak się czuć. Nie chciał czuć się winny. Od dawna bardzo go to męczyło.  

Współpracownicy wciąż żywo dyskutowali na temat przypuszczeń dotyczących prywatnego życia pana 
Mościckiego, ale Piotr obecny był tylko ciałem. Jego głowa pełna była przenikających się obrazów. Miał przed oczami 
spotkania z szefem, jego wiecznie zmarszczone brwi i przenikliwy wzrok. Po chwili ta sama postać w łagodniejszej 
odsłonie ukrywała twarz w dłoniach siedząc ze spuszczoną głową przy biurku. Razem z obrazami mieszały się i jego 
uczucia. Był już zmęczony ciągłym stresem i gniewem. Marzył, by w końcu coś się zmieniło. W głowie Piotra pojawiła się 
pewna myśl. Jakiś głos powiedział mu, że powinien zmianę zacząć od siebie. I tak Piotr postanowił, że będzie wewnętrznie 
życzyć wszystkiego dobrego swojemu szefowi.  

Początkowo szło to bardzo opornie, ale z każdym dniem już było łatwiej. Po pewnym czasie Piotr zaczął dostrzegać, 
że może ten wybuchowy charakter szefa ma związek z problemami, z którymi się boryka. Piotr w myślach życzył szefowi 
dobrze, jak najlepszemu przyjacielowi. Po pewnym czasie zaczął dostrzegać, że zmienił się jego stosunek do pracodawcy, 
nie przejmował się już tak jak wcześniej okropnym zachowaniem przełożonego.  

Piotr starał się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, aby firma dobrze prosperowała. Zrozumiał po pewnym 
czasie, że może i szef nie zmieni swojego charakteru, ale odkąd zmienił swoje podejście do przełożonego, to 
zdecydowanie lżej mu się pracuje i czuje wewnętrzny spokój.  

Historia Piotra pokazuje, jak wiele może się zmienić wokół nas, jeśli będziemy czynić dobro i nie odpłacać złem za 
zło.  
 

Autor opowiadania 
Paweł Ozga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

Pytania do rozmowy 

 
1. Jakie zachowania pana Mościckiego powodowały niechęć Piotra i jego współpracowników wobec niego? 
2. Co sprawiło, że Piotr zmienił swoje podejście wobec swojego przełożonego? 
3. W jaki sposób Ty reagujesz na osoby, które sprawią Ci przykrość? Czy potrafisz niwelować negatywne 

uczucia? Czy szukasz rozwiązań, by dojść do porozumienia lub zmienić swoje złe nastawienie? 

Wyzwanie 

 
Pomyśl o osobie, do której czujesz niechęć, uprzedzenie i wypisz 5 dobrych cech, które w niej dostrzegasz. 

Miejsce na refleksje 
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OPOWIADANIE 5 
 

Niezwykła determinacja Victora 
 

 
 

  
Wydaje nam się, że niezwykłe historie są tak odległe, może gdzieś ukryte w najgrubszych księgach. Nie zdajemy 

sobie jednak sprawy, że mogą się one dziać tuż obok nas. Jak mówią przecież, najciemniej jest pod latarnią. Jedna z takich 
historii wydarzyła się w pewnym peruwiańskim miasteczku. Posłuchajcie sami. 

Pewnego wieczoru Pan Sanchez, który od ponad 20 lat był strażnikiem miejskiego monitoringu, spostrzegł na jednej 
z kamer siedzącego na chodniku chłopca, którego oświetlał blask ulicznej latarni. Miał on przy sobie rozłożone książki 
oraz zeszyty, z których nie spuszczał oka. Skrupulatnie zapisywał jakieś notatki i wertował kolejne strony podręcznika. 
Nieznajomy nie koncentrował się na tym, co działo się wokół. Był skuopiny jedynie na swojej pracy. Po godzinie zebrał 
swoje rzeczy i opuścił oświetlone miejsce.  

Kolejnego wieczoru Pan Sanchez znów spostrzegł ten sam obraz. Zdziwił się bardzo tą dziwną sceną. Sytuacja 
powtarzała się w kolejnych dniach, mniej więcej o tej samej porze chłopiec codziennie odrabiał lekcje siedząc pod uliczną 
latarnią.  

W końcu ciekawość wzięła górę. Strażnik postanowił pójść do chłopca i zapytać go, dlaczego uczy się na chodniku 
w blasku ulicznej latarni. Wieczór był dosyć chłodny, więc Pan Sanchez zaparzył herbatę, dodał do niej dwie łyżeczki 
cukru i plaster cytryny, wlał ją do termosu i postanowił poczęstować nią nieznajomego. Podszedł do chłopca, który ze 
skupieniem pisał coś w zeszycie i nie odrywał wzroku od kartki.  

– Chłopacze, czy nie jest Ci zimno? – zapytał Pan Sanchez. 
– Nie – odparł chłopiec – a dlaczego Pan pyta? 
– Dziś jest chłodny wieczór, a Ty siedzisz tak tutaj na tym chodniku, może napijesz się ciepłej herbaty? 
– Miło z Pana strony… a kim Pan jest, jeśli wolno spytać? 
– Mam na imię Sanchez i jestem strażnikiem miejskiego monitoringu. Zauważyłem, że od kilku dni codziennie 

siedzisz tutaj przy tej lampie, coś czytasz i piszesz. Przyznam, że zdziwiło mnie to mocno. A jak masz na imię? 
– Nazywam się Victor. Zgadza się, że od kilku dni odrabiam tutaj pracę domową, ponieważ w domu nie ma światła 

i nie mam warunków do nauki. Zależy mi na dobrych ocenach, w tym roku kończę 6 klasę.  
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– Jak to? Dlaczego nie macie światła w domu? – zdziwił się Pan Sanchez.  
– Moim rodzicom brakuje pieniędzy, by opłacić rachunki. Oprócz tego jest też inny problem. Nie mamy 

dokumentacji, która byłaby dowodem na to, że moi rodzice są właścicielami domu. Bez tego dokumentu nie mogą nam 
podłączyć instalacji elektrycznej – wyjaśnił ze smutkiem chłopiec. 

– Rozumiem, a można Wam jakoś pomóc? – zapytał z troską Pan Sanchez. 
– Dziękuję Panu za chęć pomocy, ale spokojnie poradzimy sobie.  
Pan Sanchez poczęstował herbatą Victora i wrócił do stróżówki.  
Następnego dnia strażnik opowiedział innym historię Victora. Osoby, które słuchały tej historii były szczerze 

wzruszone. Wieść o chłopcu docierała do coraz większej ilości ludzi. W końcu poruszająca opowieść o chłopcu dotarła 
do uszu pewnego młodego człowieka z Bahrajnu, który nazywał się Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak. Był on milionerem 
oraz producentem czekolady. 

Rodzina Mubaraka była zamożna, to jednak, czego brakowało mu w dzieciństwie najbardziej, to uczucie. Był 
bowiem świadkiem, jak wielu jego przyjaciół z dzieciństwa umierało z powodu uzależnienia narkotykami lub 
popełnianych przestępstw. Przeszłość Yaqoob’a , która była pełna trosk i problemów spowodowała, że miał on wielką 
empatię i chęć pomagania innym. Dlatego też determinacja Victora pośrodku tak niesprzyjających warunków poruszyła 
jego serce. Milioner z Bahrajnu był tak bardzo wzruszony historią Victora, że postanowił polecieć na drugi koniec świata 
i osobiście go odwiedzić. Gdy Yaqoob przybył do domu chłopca, był wstrząśnięty biedą w jakiej wychowywał się on i jego 
bliscy. Zdecydował przebudować rodzinny dom Victora w dwukondygnacyjny budynek. Zaproponował także mamie 
chłopca, że pomoże jej wystartować z małym biznesem i przekaże pieniądze na rozwój syna. Jednak reakcja Victora na 
pomysł dotyczący budowy domu sprawiła, że Mubarak zdecydował się ofiarować jeszcze więcej. 

– Proszę, niech pan zacznie od mojej szkoły – powiedział Victor 
– Nie martw się. Odbuduję i twój dom, i twoją szkołę, jeśli tak bardzo chcesz – odparł wzruszony milioner.  
Mubarak obiecał zasponsorować dodatkowo nowoczesne laboratorium komputerowe w szkole, w której uczył się 

Victor. W zamian poprosił go tylko o jedną rzecz: aby dalej pozostał pokorną osobą, która kocha swoich rodziców i ciężko 
pracuje na swoje wykształcenie.  

Historia Victora do dziś zawstydza wszystkich, którzy wciąż uciekają przed trudami i wymaganiami. Tym jednak, 
którzy dzielnie podążają do celu, dodaje skrzydeł. 

 
Autor opowiadania 

Paweł Ozga 
 
 

Pytania do rozmowy 

 1. Dlaczego historia Victora wywołała takie zainteresowanie? Co w niej jest takiego szczególnego? 
2. Co przeszkadza mi w zdobywaniu wiedzy, uczeniu się nowych rzeczy, poznawaniu świata?  
3. Kto lub co pomaga mi w dążeniu do postawionego sobie celu? 

Wyzwanie 

 Zastanów się, jakie działanie od dawna planowałeś podjąć, ale z jakiegoś powodu, wciąż tego nie zrobiłeś. Spróbuj 
podzielić tę czynność na poszczególne etapy. Wykonaj dziś pierwszy etap. 

Miejsce na refleksje 
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OPOWIADANIE 6 
 

Cichy bohater 
 

 
   

Nazywany „brytyjskim Schindlerem” sir Nicholas Winton uratował 669 żydowskich dzieci z terenów okupowanej 
Czechosłowacji. Następnie przez pięć dekad ukrywał prawdę o tym, czego dokonał w czasie wojny. Ocaleni nigdy nie 
zapomnieli jednak o jego bezinteresownej postawie, dzięki której przetrwali okrutne czasy. 

Działo się to w grudniu 1938 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Nicholas Winton, 29-letni 
makler giełdowy z Wielkiej Brytanii, szykował się właśnie na dwutygodniowy urlop w szwajcarskich Alpach, gdy 
nieoczekiwanie zadzwonił do niego przyjaciel Martin Blake, przebywający w Pradze i oznajmił: 

– Nie zawracaj sobie głowy nartami – usłyszał od ambasadora Brytyjskiego Komitetu ds. Uchodźców 
z Czechosłowacji – Mam bardzo ciekawe zadanie i potrzebuję twojej pomocy – wyjaśniał przyjaciel Wintona. 

Chodziło o żydowskich uchodźców, którzy wyemigrowali w głąb kraju po zajęciu przez Niemców części 
Czechosłowacji, tzw. Kraju Sudetów. Prześladowania w Trzeciej Rzeszy, które przybrały na sile w listopadzie 1938 r. były 
zapowiedzą tego, jaki los spotka już niebawem czechosłowackich Żydów.  

Nicholas Winton postanowił odpowiedzieć na propozycje swego przyjaciela Martina, przybył do Pragi, gdzie 
odwiedził obozy dla uchodźców. Na miejscu przekonał się, że znajdują się oni w bardzo ciężkim położeniu. Nicholas uznał, 
że nie może pozostawić bez opieki przebywających w nich dzieci. 

Czasy było bardzo niespokojne, nad Europą krążyło widmo wojny. Ludność żydowska mieszkająca w Europie była 
narażona na prześladowania przez niemieckich nazistów. Jednak Wielka Brytania, na terenie której mieszał Nicholas 
Winton, starała się zapewnić Żydom bezpieczeństwo. Kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej w Wielkiej 
Brytanii rozpoczęto program polegający na przyjmowaniu dzieci pochodzenia żydowskiego do 17. roku życia. Program 
ten nazywał się Kindertransport. Rząd brytyjski zezwolił na czasowy pobyt żydowskich dzieci z innych państw, które 
w przyszłości zamierzałyby wyemigrować do Palestyny.   

Nicholas Winton zaangażował się w akcję Kindertrasport. Oprócz szczerego współczucia dla losu żydowskich dzieci, 
łączyło go z nimi również wspólne pochodzenie, bowiem rodzice Wintona byli niemieckimi Żydami, którzy na początku 
XX w. przybyli do Wielkiej Brytanii, zmienili nazwisko i przeszli na chrześcijaństwo. 

Misja, jakiej podjął się Nicholas wymagała tytanicznej pracy organizacyjnej oraz była obarczona ogromnym 
ryzykiem. Wiele osób zaczęło gromadzić się wokół Nicholasa, dlatego jego działalność bardzo szybko zwróciła uwagę 
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niemieckich szpiegów oraz gestapo. Winton musiał więc wręczać Niemcom łapówki, dzięki którym mógł kontynuować 
swoją działalność. 

Do Brytyjczyka przybywali żydowscy rodzice z prośbą o ratunek dla swoich pociech. Problem polegał na tym, że 
Nicholas nie mógł zorganizować transportu dla wszystkich, dlatego musiał dokonać selekcji: wybierał dzieci z tych rodzin, 
które jak sądził, znajdowały się w największym zagrożeniu. 

Wintonowi udało się przekonać rząd brytyjski do przyjęcia czechosłowackich dzieci, ale postawiono mu warunek: 
musiał na własną rękę znaleźć im rodziny zastępcze. Nicholas musiał uporać się z wieloma formalnościami. Szukał także 
darczyńców i domów zastępczych, publikując liczne ogłoszenia w prasie. Udało mu się znaleźć setki rodzin chętnych do 
przyjmowania dzieci. Otrzymał też trochę pieniędzy od sponsorów, ale nie pokryły one wszystkich kosztów. Winton 
musiał więc dołożyć część środków z własnej kieszeni.  Pierwszy pociąg z 20 dzieci wyruszył z Pragi 14 marca 1939 r., 
dzień przed tym jak Czechy znalazły się pod niemiecką okupacją. Winton zorganizował także transport 1 września 1939 
r., ale pociąg nie mógł już opuścić Pragi ze względu na wybuch II wojny światowej. Później udaje mu się zorganizować 
jeszcze 7 takich transportów.  

Nicholas nigdy nie dowiedział się, co stało się z 250 dziećmi, które jechały tym ostatnim pociągiem. Łącznie udało 
mu się przewieźć na Wyspy 669 dzieci, w większości żydowskiego pochodzenia. Osobiście dopilnował, aby każde z nich 
trafiło do odpowiedniej rodziny zastępczej. 

Poza akcją Kindertransport Nicholas angażował się także w działania Czerwonego Krzyża. Przez wiele lat pomagał 
osobom starszym i niepełnosprawnym. Przez całe życie pozostawał skromnym człowiekiem, nie wspominając o tym, co 
zrobił dla czechosłowackich dzieci, nawet swoim najbliższym. 

Działalność naszego cichego bohatera ujrzała światło dziennie dopiero w 1988 r – po 50 latach. Stało się to za 
sprawą żony Nicholasa Grety.  Znalazła ona na strychu walizkę, w której znajdowały się m.in. zdjęcia ocalonych oraz 
wykaz nazwisk. Kobieta nagłośniła historię swojego męża. W tym samym roku mężczyzna został zaproszony do programu 
„That’s Life” emitowanym w telewizji BBC.  

Nicholas nie był świadomy, że obok niego siedziała na widowni Vera Gissing, która została ocalona przez niego 
przed 50 laty. W pewnym momencie podczas programu telewizyjnego stało się coś nieoczekiwanego. Prowadząca 
program Esther Rantzen zapytała:  

– Czy jest tu ktoś, kto zawdzięcza swoje życie Nicholasowi Wintonowi? Jeśli tak, to czy mógłby teraz wstać? 
Wstali wszyscy. Okazało się, że na widowni siedziały wyłącznie osoby ocalone przez Nicholasa. Ten niezwykły cichy 

bohater tak wspominał potem tamtą chwilę: 
 – To był najbardziej wzruszający moment w moim życiu. Nagle zostałem skonfrontowany z tymi wszystkimi 

dziećmi, które nie były już przecież dziećmi.  
W 2003 r. brytyjska królowa Elżbieta II nadała Nicholasowi Wintonowi tytuł szlachecki, otrzymał on także najwyższe 

czeskie odznaczenie przyznawane cudzoziemcom za zasługi dla kraju - Order Białego Lwa oraz Medal Wallenberga.  
Sir Nicholas Winton zmarł w 2015 r. w wieku 106 lat. 
 

Autor opowiadania 
Paweł Ozga 

 
 

Pytania do rozmowy 

 1. Na czym polegało ciche bohaterstwo Nicholasa? 
2. Czym Nicholas ryzykował ratując dzieci? 
3. Czy potrafię coś poświęcić dla drugiego człowieka? 
4. Co jest motywacją moich dobrych uczynków? Czy zależy mi na dobru innych, czy na tym jedynie, by mnie 

doceniono? Na ile potrafię robić coś bezinteresownie? 

Wyzwanie 

 Zaplanuj 3 dobre uczynki, które wykonasz w najbliższym czasie i staraj się zrobić je bez rozgłosu (bądź cichym 
bohaterem). 

Miejsce na refleksje 
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OPOWIADANIE 7 
 

Bez rąk i nóg 

 

 
Jak mogłoby wyglądać życie bez nóg i rąk? Jest to scenariusz życiowy, którego nikt z nas by sobie nie życzył. Nie 

mając tych kończyn, człowiek zostaje skazany wieczną zależność od innych osób. Niewielu jest ludzi na świecie, którzy 
potrafiliby żyć z taką niepełnosprawnością. Być może trudno w to uwierzyć, ale istnieje człowiek na naszej planecie, który 
z takimi niedoskonałościami się urodził, a swoje braki przekuł w okazje do czynienia dobra. 

Nick Vujcicic urodził się 1982 roku w Australii. Cała jego rodzina była w szoku, ponieważ urodził się bez nóg i rąk. 
W końcu: jak dziecko bez tych kończyn może sobie poradzić w życiu? Rodzice Nicka nie ulegli jednak wątpliwościom 
i starali się zapewnić swojemu synowi jak najlepsze dzieciństwo. Byli w tym na tyle dobrzy, że sam Nick nie zdawała sobie 
sprawy ze swojej niepełnosprawności. Bardzo dobrze wspomina zresztą chwile z okresu dzieciństwa.  

Rodzice niepełnosprawnego syna pragnęli, aby mógł się on rozwijać intelektualnie, ponieważ w tym aspekcie 
niczego mu nie brakowało. W tamtych czasach osoby tego typu defektami nie mogły jednak uczyć się w normlanych 
szkołach. Ale stroskanym rodzicom udało się sforsować przeszkodę nie do pokonania. Nick został pierwszym 
niepełnosprawnym uczniem w normalnej szkole. Radość w z przebywania wśród rówieśników nie trwała długo. Dzieci 
w szkole nie akceptowały Nicka. Bez przerwy słyszał negatywne komentarze na swój temat, był poniżany i gnębiony. 
Negatywna reakcja środowiska doprowadziła go nawet do próby samobójczej.  Miał wówczas 8 lat. Na szczęście nie 
doszła ona do skutku. Zatroskana mama pokazała mu przykład osoby niepełnosprawnej, która mimo wielu braków 
osiągnęła bardzo wiele. To zmieniło sposób myślenia Nicka. Zrozumiał wtedy, że niepełnosprawność fizyczna była tak 
naprawdę dla niego wymówką i że kluczem do zmiany takiego myślenia jest odwaga. Zmianę rozpoczął od nauki rzeczy 
z pozoru dla niego nieosiągalnych takich jak: mycie zębów, czesanie włosów, picie wody ze szklanki czy rozmowa przez 
telefon. Dzięki samozaparciu udało mu się nawet nauczyć jeździć na deskorolce. Ale to był dopiero początek! 

Nick jest obecnie rozchwytywanym chrześcijańskim mówcą motywacyjnym. Jeździ po całym świecie i opowiada 
swoją trudną, ale inspirującą historię. Napisał też wiele książek, ma za sobą nawet występ w filmie krótkometrażowym. 
W 2012 roku ożenił się z Japonką Kanae Miyaharą, Jest też ojcem czwórki dzieci. Z niepełnosprawnego człowieka bez 
żadnych perspektyw na życie stał się wzorem do naśladowania. Jak mawia: „My, ludzie mamy wybór: możemy się poddać 
albo wstać i iść naprzód. Ale wspaniałe rzeczy mogą się wydarzyć, tylko gdy zdecydujesz się na to drugie”.  

 
Autor opowiadania 

Iwona Grzesiak 
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Pytania do rozmowy 

 1. Dlaczego Nick chciał popełnić samobójstwo w wieku zaledwie 8 lat? 
2. Co sprawiło, że udało się Nickowi zmienić? 
3. Co Twoim zdaniem jest najbardziej imponującego w historii Nicka? 

Wyzwanie 

 Zrób listę swoich marzeń. Napisz nawet te, które wydają Ci się niemożliwe do spełnienia. Jeśli to możliwe spróbuj 
zrealizować przynajmniej jedno z nich. 

Miejsce na refleksje 
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OPOWIADANIE 8 
 

Wielki Mike 
 

 
Gdybyście zobaczyli Michaela Ohera w wieku 15 lat z pewnością nie powiedzielibyście o nim, że stanie się gwiazdą 

amerykańskiego futbolu. A już na pewno nie uwierzylibyście w to, że o takim człowieku jak on powstanie 
pełnometrażowy film. Jaka historia kryje się za tajemniczym Amerykaninem?  

Michael Ohera urodził się w 1986 roku w Memphis, w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Nie miał 
szczęścia, jeśli chodzi o rodzinę. Jego mama była uzależniona od narkotyków, a ojciec często trafiał za różne przestępstwa 
do więzienia. Michael miał też jedenaścioro rodzeństwa, jednak żadne z nich nigdy specjalnie się nim nie interesowało. 
Ponieważ rodzina nie była w stanie się zaopiekować Michaelem, odsyłano go do różnych rodzin zastępczych. Jednak tak 
naprawdę młody afroamerykanin musiał zadbać sam o siebie. Prowadził niemal nomadyczne życie – nie miał stałego 
miejsca zamieszkania, był praktycznie bezdomny. Schronienie znajdował u ludzi dobrej woli. Nie tak łatwo było zresztą 
mu zaufać. Michael mierzył bowiem już jako 16-latek niemal 2 metry wzrostu, a jego waga przekraczała ponad 100 kg. 
Chociaż z zewnątrz przypominał groźnego osiłka, wewnątrz był łagodny jak baranek. Michael nie miał też łatwo, jeśli 
chodzi o naukę. Jego iloraz inteligencji został oceniony bardzo nisko. Przez 11 lat nauki szkołę zmieniał aż dziewięć razy. 
Nauczyciele nie wierzyli w to, że jest w stanie czegokolwiek się nauczyć. Dla świętego spokoju przepychali go do 
następnych klas. 

Moment zwrotny w życiu Wielkiego Mike’a (tak nazywano powszechnie naszego bohatera historii) nastał, gdy trafił 
do szkoły chrześcijańskiej Briarcrest School. Dostrzeżono w nim predyspozycje do uprawiania różnych sportów, 
a szczególnie futbolu. Mike nie mógł jednak od razu sprawdzić się w poszczególnych dyscyplinach. Najpierw musiał 
poprawić oceny. Dużym wsparciem dla Michaela była wówczas rodzina Tuohy. Zapewnili oni chłopcu nawet prywatnego 
korepetytora, żeby mógł spokojnie nadrobić zaległości. Intensywna nauka przyniosła bardzo duże owoce i w dosyć 
krótkim czasie poprawił oceny. Rodzina Tuohy nie poprzestała tylko na tym, troszczyła się również o dosyć przyziemne 
sprawy takie jak np. ubrania. Obserwowali Mike’a i wiedzieli, że nie posiada on zbyt wielu rzeczy. Gdy tylko mogli 
zapraszali Michaela do siebie, często spędzał z nimi różne święta. Po pewnym czasie podjęli nawet decyzję o jego adopcji. 
W ten sposób nasz bohater zyskał nową rodzinę. 
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W międzyczasie Mike trenował futbol w swojej szkolnej drużynie. Był w tym na tyle dobry, że został dostrzeżony 
przez różne drużyny uniwersyteckie. Ostatecznie wybrał drużynę Ed Oregron grającą dla Uniwersytetu Missisipi. Od tego 
momentu jego kariera przyspieszyła. Rozgłos zyskał m. in. dzięki książce, którą napisał Michael Lewis, ale także dzięki 
filmowi pt. Wielki Mike. Przez długie lata grał w profesjonalne lidze futbolowej. W międzyczasie założył rodzinę. W 2017 
roku, w wieku 31 lat, zakończył karierę sportową. Aktualnie prowadzi wraz z rodziną Tuohy fundację Make it Happen, 
której celem jest pomoc dzieciom w potrzebie. 
 

Autor opowiadania 
Iwona Grzesiak 

 
 

Pytania do rozmowy 

 1. Jak myślisz, skąd Mike wziął siły do zmiany swojego życia? 
2. Czy widzisz cechy tego bohatera w sobie? 
3. Co decyduje o tym, że odnosimy sukces – okoliczności czy my sami? 

Wyzwanie 

 
Pomyśl o kimś, kto przyczynił się do tego, że Twoje życie jest lepsze i spróbuj ma za to podziękować albo w jakiś 
sposób odwdzięczyć się mu. 

Miejsce na refleksje 
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OPOWIADANIE 9 
 

James Bond filantropii 

 
 

Kto z nas nie marzył o tym, aby być bogatym? Mając odpowiednią ilość pieniędzy wiele trosk spada z naszych 
ramion. Mamy możliwość realizacji swoich marzeń jak choćby podróż w Himalaje albo skok ze spadochronem 
z samolotu. Za odpowiednią ilość gotówki można wybudować piękny dom albo – idąc o krok dalej, zbudować nawet 
własny park rozrywki z rollercosterem na wyłączność. Zadajmy zatem ponownie pytanie: kto z nas nie chciałby być 
bogaty? 

Otóż są tacy ludzie. Na przykład nikomu raczej szerzej nieznany Chuck Fenney, 90-letni staruszek (ur. w 1931 r.), 
który rozdał cały swój majątek. Była to nie mała fortuna, opiewała na wysokość 8 mld dolarów. Pieniądze przekazał 
różnym szkołom, uniwersytetom i organizacjom charytatywnym, a zajęło mu to aż 40 lat!  

Fenney zbudował cały swój majątek na sprzedaży luksusowych towarów w sklepach bezcłowych „Duty Free 
Shoopers”. Jego pracownicy wielokrotnie jednak wspominali, że pieniądze nigdy nie przynosiły mu tak naprawdę 
szczęścia. Fenney mawiał: „Co mam zrobić z tymi wszystkimi pieniędzmi? Podobnie jak wielu bogatych dziś ludzi, nie 
będę w stanie ich wszystkich wydać”. Innym razem powiedział także następujące słowa: „Bogactwo niesie za sobą 
odpowiedzialność. Ludzie muszą się definiować i czuć się odpowiedzialni za wykorzystywanie niektórych swoich 
aktywów dla poprawy życia bliźnich”. 

Będąc człowiekiem honoru, jak powiedział, tak zrobił. Cały majątek rozdał na rzecz bliźnich. Aktualnie Fenney 
prowadzi bardzo ascetyczne życie. Nie ma własnego samochodu, na ręku nosi najtańszy zegarek, a dokumenty przenosi 
za pomocą plastikowej torebki. Nikt nie rozpoznałby w nim człowieka, który przed laty, mógłby banknotami wypełnić co 
najmniej basen olimpijski. Dzisiaj jedno można o nim na pewno powiedzieć: jest szczęśliwy. 

 
Nie czekaj aż znajdziesz się na łożu śmierci. Już dziś możesz zmieniać świat na lepsze. Niezależnie od tego, 
czy chodzi o walkę z głodem na świecie, handlem ludźmi, czy lokalnym ubóstwem, nie brakuje przyczyn, na 
które mógłbyś wydać twoje pieniądze. 

Chuck Fenney 
 
 

 
Autor opowiadania 

Iwona Grzesiak 
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Pytania do rozmowy 

 
1. Dlaczego Chuch Fenney oddał całą swoją fortunę? 
2. Czy potrafiłbyś postąpić jak Chuck Fenney i oddać cały swój majątek? 
3. Co według Ciebie daje największe w życiu szczęście? Czy pieniądze wystarczą do tego, aby czuć się całkowicie 

szczęśliwym? 

Wyzwanie 

 
Rozejrzyj się po swoim pokoju. Weź kartkę i po lewej stronie napisz rzeczy, bez których się obejść nie możesz, a po 
prawej wypisz przedmioty, których prawie nie używasz. Może warto część nieużywanych przedmiotów, jeśli to 
możliwe, przekazać potrzebującym? 

Miejsce na refleksje 
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OPOWIADANIE 10 
 

Bohater z doniczką w ręku 

 
Czy ośmiolatek może zmienić świat? Okazuje się, że tak. Może nie od razu cały świat, ale uratowanie swojej rodziny 

od głodu i bezdomności możemy raczej zaliczyć do czynów wymagających wielkiej odwagi i samozaparcia. 
Aaron Moreno, to zwykły ośmiolatek, który dosyć szybko musiał dojrzeć. Wszystko z powodu pandemii 

koronawirusa. W jej wyniku mama Aarona traci pracę i dach nad głową. Starsza siostra zostaje odesłana do Meksyku do 
dziadków, a sam chłopiec wraz z mamą przenoszą się do szopy stojącej na obrzeżach Los Angeles. Sytuacja jest o tyle 
trudna, że nie mają pieniędzy nawet na podstawowe produkty. O toalecie mogą tylko pomarzyć, korzystają z tej, która 
znajduje się w pobliskiej restauracji.  

Wydawać by się mogło, że ich położenie jest naprawdę fatalne. Jednak nie dla Aarona. Wierząc we własne siły prosi 
mamę o to, by pożyczyła mu 12 dolarów. Były to ostanie pieniądze jakiej jej zostały. Zrezygnowana nie sprzeciwia się 
dziwnej prośbie syna. Aaron wiedząc, że nie ma już nic do stracenia postanawia z tym niewielkim kapitałem otworzyć 
własną działalność gospodarczą – Aaron Garden’s. Kupuje sukulenty (rodzaj rośliny doniczkowej) i postanawia sprzedać 
je po wyższej cenie. Udaje się mu zarobić 16 dolarów. Jego działalność zyskuje coraz większą popularność. Firma Nike 
przekazuje mu nawet doniczki w kształcie buta, okazując w ten sposób wsparcie ośmiolatkowi. Przyjaciel rodziny 
postanawia z kolei utworzyć zbiórkę internetową, by zgromadzić dla nich pieniądze. W krótkim czasie na koncie zostaje 
zgromadzonych 70 tys. dolarów. Rodzina zyskuje stabilność finansową, starsza siostra Aarona wraca do Los Angeles, 
a oni sami zyskują wreszcie własny dom. Wszystko dzięki odwadze i niezłomności pewnego małego ośmiolatka. Aaron 
nie zamierza jednak spocząć na laurach. Jego marzeniem jest rozwój swojego małego biznesu, tak, aby móc zatrudnić 
w nim swoją mamę. 

Działalność młodego Aarona można obserwować na bieżąco na Instagramie. Jego historia jest przykładem na to, że 
każdy z nas ma wystarczająco dużo siły, by coś zmienić w swoim życiu. 
 
 

Autor opowiadania 
Iwona Grzesiak 
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Pytania do rozmowy 

 1. Jak myślisz, czy Aaronowi łatwo było zdecydować się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? 
2. Co mogło stanowić dla Aarona największą trudność w realizacji swojego postanowienia? 
3. Co dało mu siłę do stawienia czoła tak wielkiej trudności jaką jest zagrożenie bezdomności i brak pieniędzy? 

Wyzwanie 

 Pomyśl o rzeczy, której bardzo się boisz i spróbuj pomyśleć, dlaczego napawa Cię ona takim strachem. Następnie 
spróbuj zastanowić się co zrobić, aby stawić jej czoła. 

Miejsce na refleksje 
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Materiały źródłowe 
 
Przy przygotowywaniu Księgi Opowieści korzystaliśmy z następujących materiałów źródłowych: 
 
Opowiadanie 1:  
C. Murphey, Cudowne ręce. Od nożownika do mistrza skalpela. Historia światowej sławy neurochirurga, Warszawa: 
Wydawnictwo Znaki Czasu. 2015. 
 
Opowiadanie 3: 
A. Gębalska-Berekets, Kosił trawniki, zbierał złom… Nastolatek postanowił sfinansować okno życia w swoim mieście, 
https://pl.aleteia.org/2020/02/07/kosil-trawniki-zbieral-zlom-nastolatek-postanowil-sfinansowac-okno-zycia-w-swoim-
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Weź udział we wspaniałej przygodzie, jaką jest bycie dobrym rodzicem, 

wychowawcą i przyjacielem. 

 

Księga Opowieści Szkoły Świętego Mikołaja to zbiór 

10 bajek i 10 opowiadań, które możesz przeczytać sam, 

z bliskimi lub z osobami, z którymi pracujesz. 
 
 
 
Księga Opowieści to owoc Szkoły Świętego Mikołaja – unikalnego programu rozwojowego dla wychowawców, 
nauczycieli, rodziców oraz osób, które chcą nimi zostać, realizowanego w oparciu o Pismo Święte. 
 
Księga zbiera bajki skierowane do dzieci oraz opowiadania skierowane do młodzieży. Każda z tych opowieści 
uzupełniona jest pytaniami kierującymi nasze myśli na morał opowiadanej historii. Opowieści te przydatne są 
rodzicom, wychowawcom, nauczycielom oraz wszystkim osobom, które chcą pracować nad swoim 
charakterem i pomagać w tym innym. 
 
 
 

Co znajdziesz w Księdze? 
 

- 10 bajek z morałem wykorzystujących personifikację świata przyrody i prostą dla dzieci formę 
 
- 10 opowiadań dla młodzieży osadzonych w realnym świecie dotyczących problemów młodych ludzi oraz 

historii ludzi, którzy pokonali swoje słabości 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatorzy Szkoły Świętego Mikołaja: 
 

 
 

  

 

akademiamlodziezowa.pl/szkolaswietegomikolaja 
 

 

 


