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Wstęp 

 

„Siedział na jego grzbiecie. Czuł pod sobą bicie 
jego silnego, wspaniałego serca. Czuł jego każdy 
oddech, czuł tętniący życiem puls istoty, którą 
właśnie dosiadał. Prędkość, z jaką się 

przemieszczali była tak niesłychana, że chłopiec czasem miał 
problemy, aby otworzyć oczy na oścież. Jego długie włosy trzepotały na 
wietrze, jego zielony, przeciwdeszczowy płaszcz, wykonany ze skóry 
unosił się w powietrzu i pociągał chłopca w tył sprawiając, iż nie mógł się 
zbyt nisko pochylić. Chłopiec wychylił się, głęboko w prawo, aby zobaczyć, 
co znajduje się tuż przed nimi. Trochę przeszkadzały mu łuski i rogi 
wierzchowca, mimo to jedno spojrzenie upewniło go w przekonaniu, iż 
pikują właśnie pionowo w dół. Zobaczył jak błękitna plama jeziora staje się 
coraz większa i większa, szybko przybliżając się do nich. Ostro pociągnął 
wodze swojego zwierzęcia, a ten jednym ruchem swego potężnego ogona i 
niewielką zmianą ustawienia swych wielkich czerwonych skrzydeł, 
wykonał manewr, w wyniku, którego zamiast wpaść do jeziora, wzbili się 
ponownie w powietrze. Chłopiec poczuł przeciążenie – jego żołądek zaczął 
podchodzić do gardła, a w piersiach poczuł ucisk, jednak najgorsze było 
uczucie zatkanych uszu. Mimo to chłopiec czuł się bardzo dobrze. Czuł 
przepełniającą go radość. To, czego właśnie doświadczał było naprawdę 
cudownym uczuciem. Ten wiatr dmuchający mu w twarz i rozwiewający 
włosy, ta oszałamiająca prędkość, te ewolucje powietrzne, 
przepełniające go ciągłym lękiem, a 
jednocześnie sprawiające, iż czuje się, jakby 
mógł przenosić góry. I ta wielka radość z faktu, iż 
dosiada to niesłychane zwierzę, że właśnie leci na 
grzbiecie SMOKA. Mimo iż dosiada go po raz pierwszy 
w swoim życiu, wie, że on i smok stanowią jedność, że rozumieją 
się bez słów. Chłopiec wie, że razem dokonają wiele wspaniałych, 
bohaterskich czynów. Chłopiec wie, że jeszcze nie raz się spotkają i jeszcze 
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nie jednej nocy wspólnie będą szybować pośród chmur, ponad wysokimi 
skalami, ponad polami, miastami, ponad jeziorami i błękitnymi morzami. 
Chłopiec wie, że to tylko kwestia czasu, gdy spotkają się znowu. Dziś 
jednak ich wspólny lot dobiega już końca. Chłopiec ziewa i zaspanym 
głosem żegna się ze swym czerwonoskórym, wielkim przyjacielem. 

- Do zobaczenia jutro – szepta mu do ucha, a potem zasypia swoim 
kamiennym snem. Jego ostatnią myślą tuż przed 

zaśnięciem jest: „Jutro znowu poproszę Tatę, aby 
opowiedział mi bajkę o czerwonym smoku”. A potem 
pojawiają się już tylko sny. 

 

Opowiadając lub czytając bajki dziecku, pobudzasz jego 
wyobraźnię do działania. Bajki są bardzo ważnym elementem, 

dzięki któremu dzieci wzbogacają swoje słownictwo, dzięki 
któremu mają okazję utożsamiać się z bohaterami, przeżywać ich rozterki, 
mają okazję poczuć strach czy lęk, oraz mogą nauczyć się jak ten strach 
czy lęk przezwyciężyć. Bajka to potężne narzędzie, za pomocą, którego my 
rodzice możemy wpływać na nasze pociechy. Nie lekceważmy tego 
narzędzia. Mając smoka, nie wahajmy się go użyć .” 

 

 

W ten właśnie sposób kilka tygodni temu zachęcałem swoich 
znajomych i czytelników bloga DobryTata.waw.pl do tego aby 
opowiadali dzieciom bajki, aby je spisali i nadesłali do mnie w 
celu opublikowania ich w darmowym e-booku.  

Pisząc powyższe słowa nie miałem pojęcia czy ktokolwiek 
zareaguje na ten apel, czy znajdą się autorzy, którzy zgodzą 
się nadesłać swoje prace. Dziś mam już pewność, że 
publikacja ta ujrzy światło dzienne i, że zdążymy przed 
Bożym Narodzeniem.  

http://dobrytata.waw.pl/�
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Pragnę podziękować każdemu z autorów, 
którzy nadesłali swoje cudowne 
opowiadania. To dzięki wam i waszemu 
wsparciu ta publikacja nabrała takiego kształtu.  

Nadesłane przez was bajki zostały zamieszczone w niezmienionej formie, 
dokonałem jedynie ujednolicenia czcionki i dodałem oprawę graficzną w 
postaci ilustracji i elementów dekoracyjnych.  

Zastosowane w publikacji ilustracje i elementy dekoracyjne to w 
większości przypadków kliparty pobrane ze strony firmy Microsoft® 
(http://office.microsoft.com/). 

Pozdrawiam gorąco 

Sławomir Żbikowski 

 

 

  



 7  

 

 

Ewa Damentka 
 

„Lubię malować, co widać na zdjęciu :). Lubię też 
bajki i opowieści, które plotą się przy ognisku lub 
w warszawskim KLS. Zawsze interesowało mnie, 
jakie opowieści snułby kamień przydrożny lub 
drzewo. Co o sobie opowiedziałaby miłość lub 
radość. Postanowiłam im trochę pomóc. Lubię 
również ludzi i czasem spisuję także ich historie. 
Zapraszam do lektury :)” 

 

Ewa Damentka jest trenerem NLP, coachem, wykładowcą, przyjacielem…  

Jest niezwykle ciepłą i radosną osobą, która zaraża ludzi pozytywną 
energią. 

Jej opowieści i bajki zachwycają swoją malowniczością, swoją prostotą i 
skomplikowaniem jednocześnie. 

Więcej opowieści i bajek autorstwa Ewy znajdziecie między innymi na 
stronach: 

• http://www.bajki.damentka.com 
• http://www.nienazwane.damentka.com 
• http://www.nowiny.damentka.com 

Życzę miłej lektury. 

  

http://www.bajki.damentka.com/�
http://www.nienazwane.damentka.com/�
http://www.nowiny.damentka.com/�
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O kwiatku, który wyskoczył z grządki 

W pewnym ogrodzie rósł Kwiatek – delikatny i bardzo wrażliwy. 
Podobny i niepodobny zarazem do wielu innych kwiatów, 

jakie były na świecie. 

Początkowo nie mógł się zdecydować czy zostać małym 
kwiatuszkiem, np. Niezapominajką lub Stokrotką, czy 

może kimś większym? 

Jego rozważania o tym, kim ma być, zakłócały gniewne myśli. 

Przeszkadzało mu, że Słońce mówiło – świecę specjalnie dla ciebie. 

Deszcz szemrał – padam dla ciebie, żebyś lepiej rósł. 

Ogrodnik zagadywał – poświęcam ci wiele uwagi, specjalnie ciebie 
pielęgnuję. 

A mała Myszka, która niedaleko miała norkę, piszczała – uważam, żeby nie 
uszkodzić Twoich korzonków. 

- Jak oni mogą tak mówić? Przecież wcale nie prosiłem ich, żeby mi 
pomagali, czy uważali na mnie? – myślał Kwiatek… – JA nie chcę korzystać 
z ich pomocy i troski, dam sobie radę – SAM. 

Trwało to jakiś czas. W końcu Kwiatek zdecydował – będzie Rumiankiem 
– twardym, dumnym i pożytecznym… 

Wzmocnił się i wyprostował, główkę wyciągnął ku Słońcu. Nawet łaskawie 
zaczął rozmawiać z Myszką, która opowiadała mu o ogrodzie, innych 
kwiatach, zwierzętach, ogrodnikach i o całym świecie, jaki poznała. Przy 
tym tylko czasami wspominała, że go lubi i nie chce go stracić, więc uważa 
i nie podgryza jego korzonków. 
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Starał się nie okazywać nadmiernie ciekawości i sympatii, żeby Myszka nie 
zorientowała się, że interesują go jej opowieści i zależy mu na tej 
przyjaźni. 

Rumianek pachniał pięknie i marzył o podróżach, chociaż wiedział, że 
kwiatki rosną na swoich grządkach. Ogrodnik owszem wędruje, ale 
kwiaty? Opowiadania myszki rozbudzały jego wyobraźnię, tęsknotę i 
wielkie pragnienie, by samemu poznawać świat. 

Jednocześnie coraz bardziej przeszkadzało mu, że Słońce wypominało, że 
dla niego świeci, Deszcz, że dla niego pada, a Ogrodnik, że go pielęgnuje. 
Słowa te bolały inaczej niż wtedy, gdy był mały i niezdecydowany. Teraz 
uwierały coraz bardziej. 

W Rumianku rósł bunt – nie chcę ich, sam sobie poradzę! 

I coraz bardziej chciał znaleźć się gdzie indziej, gdzie nie będzie takiego 
Słońca, takiego Deszczu, i takiego Ogrodnika. 

- Przecież na świecie jest jakieś miejsce, gdzie będzie mi dobrze i nikt 
niczego nie będzie wypominał… – myślał. 

Pewnego ranka znowu obudziło go Słońce, mówiąc – 
Dzień dobry, cieszę się, że cię widzę, przecież świecę 
specjalnie dla ciebie. 

Rumianek zdenerwowany pomyślał – mam tego dość 
- i wyskoczył z grządki. Chciał znaleźć się poza 
ogrodem, zanim Ogrodnik zauważy jego nieobecność i 
przeszkodzi mu w ucieczce. 

Skakał po dróżce szybko i każdy skok był coraz dłuższy. W pewnej chwili 
usłyszał śmiech. Zdziwiło go, że dobiegał z dołu i był bardzo cichutki. 
Stanął, pochylił główkę. Zobaczył myszkę, dziwnie malutką, bardzo 
podobną do jego przyjaciółki. 

- Co się stało? Przecież myszki są większe – pomyślał. 
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Myszka szybko wdrapała się po jego łodydze i przycupnęła na płatku i 
zapiszczała: 

– To co robisz jest niemądre. Przecież słoneczniki rosną na grządkach, a nie 
skaczą! 

– Jakie słoneczniki? ja jestem Rumiankiem! – odpowiedział gniewnie. 

– Też mi Rumianek! Prawie dwa metry wysokości! 
Popatrz na siebie – zaśmiewała się Myszka. 

Słonecznik spojrzał w dół, zauważył, że łodygę ma 
twardą, silną, inną niż poprzednio i że jego płatki 

mają teraz inną niż dotąd barwę. Rozejrzał się 
dookoła. 

Ogród wyglądał inaczej niż pamiętał. Kwiaty były jakby 
mniejsze, dróżka węższa, a on sam widział znacznie więcej i dalej niż 
dotąd. Zauważył mur otaczający ogród i otwartą furtkę. Zobaczył, że z 
jednej z grządek przyglądają mu się i uśmiechają się do niego piękne 
kwiaty – wysokie, mocne, o podobnych płatkach, jakie teraz miał – 
pięknych, żółtych. 

- To tak wyglądam? – pomyślał zaskoczony. 

– Dlaczego skaczesz? – zapytała Myszka. 

– Chcę stąd uciec – odparł Słonecznik. 

– Dlaczego? 

– Słońce wypomina mi, że dla mnie świeci, Deszcz – że dla mnie pada, a 
Ogrodnik – że troskliwie mnie pielęgnuje. 

– Czemu tak uważasz? 

– Nie słyszałaś, jak do mnie tak mówili? Przecież często to robią! Mam tego 
dosyć – krzyknął Słonecznik. 
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– A nie podobają ci się powody, dla których to robią? 

– Jak mają mi się podobać? Chcą żebym był wdzięczny. Przecież ich o to nie 
prosiłem! 

– To jakieś nieporozumienie – zapiszczała zdumiona Myszka – Ja to 
słyszałam inaczej. 

– Przecież wiem, co słyszę! 

– No to powiedz mi, co mówi ci Słońce 

– Że świeci specjalnie dla mnie. 

– A dalej? 

– Jak to dalej? 

– Co jeszcze mówi Słońce? 

– Nic, tylko to! 

– Słoneczniku, proszę przypomnij sobie! – zapiszczała żałośnie Myszka – 
przecież Słońce mówi ci dużo więcej, Deszcz i Ogrodnik też. Słyszysz to 
codziennie! 

– Zwariowałaś? 

– Nie, ale chyba Ty założyłeś osłonkę! 

– Jaką osłonkę? 

– Kwiaty dostają ją, żeby uchronić się przed gradem zatrutych myśli, które 
czasem nawiedzają ogród. Zdarza się, że wykorzystują ją inaczej… może Ty 
użyłeś jej, żeby nie słyszeć wszystkiego, co mówią ci Słońce, Deszcz i 
Ogrodnik? 

– Chyba oszalałaś! 
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– Proszę, jeśli mnie choć trochę lubisz, zdejmij ją! Przecież jest widoczna…, 
spójrz tylko! – prosiła Myszka. 

Słonecznik przyjrzał się sobie i zobaczył, że jego łodygę otacza delikatna 
warstwa szarej mgiełki. 

– Jak mam to zrobić? – zapytał. 

– Spróbuj przypomnieć sobie wszystkie słowa, jakie mówiło Słońce. 

Słonecznik pomyślał, że Myszka naprawdę zwariowała. Chciał iść dalej, ale 
coś go powstrzymywało. Pamiętał, ile radości dawały mu opowiadania 
Myszki. Pomyślał, że ostatecznie może sprawić jej tę przyjemność i 
spróbować. I tak niczego to nie zmieni. Dobrze pamiętał, co słyszał od 
Słońca. Ale skoro jego przyjaciółce na tym zależy… 

– Powiedz wszystko, co Słońce powiedziało ci dziś rano – zapiszczała 
Myszka. 

– Że świeci specjalnie dla mnie. 

– Proszę, powiedz to słowami Słońca. 

Słonecznik westchnął i zaczął mówić – Dzień dobry, cieszę się że cię widzę, 
przecież świecę specjalnie dla ciebie, bo świat wydaje mi się jaśniejszy, 
odkąd na nim jesteś. 

Zaskoczony zamrugał oczami i nagle usłyszał Deszcz – 
padam dla ciebie, żebyś lepiej rósł, bo cię 
kocham 

…i Ogrodnika – poświęcam ci wiele uwagi, 
specjalnie ciebie pielęgnuję, bo jesteś jednym z 
najwspanialszych kwiatów, jakie poznałem. 

I usłyszał jeszcze wiele innych miłych słów, 
jakie Słońce, Deszcz i Ogrodnik często mówili 
do niego. 
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Zaszumiało mu w głowie i świat zawirował mu przed oczami. Poczuł, że 
coś w nim zaczęło się zmieniać. Jak przez mgłę usłyszał przerażony pisk 
spadającej Myszki. 

Odruchowo wyciągnął ręce i złapał swoją przyjaciółkę. Gdy popatrzył w 
dół zobaczył, że jego łodyga pogrubiała i zaczęła się w pewnym miejscu 
rozdwajać. Obydwie końcówki zginały się mniej więcej w połowie. A 
zamiast korzonków miał coś, co przypominało stopy, takie jakie widział u 
Ogrodnika. 

Nadal wirowało mu w głowie, ale kiedy zobaczył i poczuł, że Myszka 
bezpiecznie przycupnęła na jego ramieniu, to wtedy właśnie odruchowo 
zrobił pierwszy krok… 
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Z pamiętnika Rudolfa Czerwononosego 

Przed chwilą dostaliśmy kolejną informację, że Warszawa świętuje Boże 
Narodzenie. Tak pięknie przyozdobiono Trakt Królewski, że po 
prostu powinniśmy tam pojechać teraz, bo już 
pora. 

Przyzwyczailiśmy się do takich 
wiadomości. Wszystkim, 
którzy niepokoją się, że 
Mikołaj jeszcze nie 
wyruszył, tłumaczymy, że 
ludzie potrzebują dużo 
czasu, żeby przygotować się 
do Świąt. 

Niedowiarkom opowiadamy nasze 
przygody z 2005 roku. Lub dajemy 
poczytać moje zapiski z tamtego 
czasu. A było tak: 

 

Opowieść Wigilijna 2005  

przed 

Dziś ZNOWU ruszamy – nie mam ochoty… ile razy można? Ponad 40 dni 
temu zaliczyliśmy pierwszy falstart. Śnieżynka pojechała na urlop. 
Zatrzymała się w Warszawie. Zobaczyła duży gmach z napisem “Arkadia”. 
Pomyślała, że to pałac warszawskich wróżek. Chciała przywitać się z 



 15  

 

kuzynkami i weszła do środka. Pałac był jasno oświetlony, pełen ludzi. 
Chodziła od komnaty do komnaty, ale nie spotkała żadnej kuzynki. 
Zobaczyła za to wiele bożonarodzeniowych prezentów, bombek, ozdobnych 
papierów i ludzi zastanawiających się, w jaki sposób ulżyć Świętemu 
Mikołajowi i co kupić na Gwiazdkę. Kiedy wyszła z komnat do głównego 
holu zobaczyła światełka świąteczne porozwieszane na balustradach. 
Przestraszyła się, że w czasie podróży zgubiła się, albo że ziemski czas 
przyspieszył. Połączyła się z nami telepatycznie. Skrzaty błyskawicznie 
zapakowały sanie gotowymi zabawkami. Mikołaj zaprzągł nas i 
ruszyliśmy… Wszystkie kominy i kominki były zamknięte!!! Kiedy Mikołaj z 
workiem pukał do drzwi, ludzie mówili, że handel okrężny jest zabroniony w 
ich domach. Albo stukali się w czoła, mówiąc, że czas pomylił. Nikt nie 
uśmiechnął się na jego widok, nawet herbaty nie zaproponował… 

Trzy dni później zmęczone skrzaty pojechały na urlop do gwarków ze 
Srebrnej Góry i wybrały się z ich wycieczką do Wrocławia. Mocno 
zdenerwowane zadzwoniły, że jakieś zniekształcenia z czasem się dzieją. 
Według ich obliczeń jest połowa listopada, a tu choinki na ulicach 
porozstawiane, a wielu Mikołajów stoi w sklepach… Więc pojechaliśmy…  

Po kilku następnych dniach krasnale spod niemieckiej granicy zawiadomiły 
nas, że kolędy rozbrzmiewają na ulicach i w sklepach… Mikołaje chodzą po 
ulicach. Znowu wyruszyliśmy i znowu falstart…  

Mikołaj uznał, że polski czas przestaje być dla nas wiarygodny. Więc 
przestaliśmy zwracać uwagę na sygnały z Polski. Za to były kolejne błędne 
wezwania – Berlin, Paryż, Nowy Jork… Co się dzieje w tym świecie? Pewnie 
znowu ruszamy niepotrzebnie…  

 

po  

Już nie mam wątpliwości! To naprawdę była Wigilia! Zastanawiam się, jak 
mogliśmy wierzyć wcześniejszym fałszywym alarmom. Przecież nic na 
świecie nie może się równać z prawdziwym Wigilijnym wieczorem. To 
specyficzne powietrze, w którym świeżość i rześkość miesza się z tajemnicą, 
oczekiwaniem i radością jutrzejszego Przyjścia. Gwiazda migocąca Wielką 
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Nowinę i dająca radość. Chóry Aniołów, które rozbrzmiewają nad całą 
Ziemią. I ta wielka gotowość w sercach ludzi. Uśmiechnięci i bezinteresowni, 
wybaczający i proszący, spokojnie i z radością oczekujący jutrzejszego 
Święta. Nie wiem, czy jest jakikolwiek inny dzień, jakakolwiek inna okazja, 
gdy ludzie naprawdę wierzą, że właśnie jutro nastąpi to, czego oczekują? 
Może dlatego chcą o tym pamiętać i próbują atmosferę Bożonarodzeniową 
rozsiewać już dwa miesiące przed Bożym Narodzeniem? Niech im idzie na 
zdrowie! W przyszłym Roku nie damy się zwieść ich przygotowaniom, nawet 
jeśli zaczną je tuż po Wielkiej Nocy! Może przyniosą one nam wszystkim 
więcej prawdziwego Pokoju i Harmonii?  

Zdrowych i Wesołych Świąt dla wszystkich Ziemian!!!!  

 

Od tamtej pory uśmiechamy się, gdy wpływają kolejne doniesienia o 
przypuszczalnych zawirowaniach ziemskiego czasu. 

Szykując prezenty, czyszcząc uprząż, szykując się starannie do Wielkiej 
Wigilijnej podróży myślimy z życzliwością o ludziach. O tym jak bardzo 
się starają i o tym, jak ważne są to dla nich Święta. 

Od tamtej pory nie tylko zostawiamy prezenty. Przelatując z Mikołajem 
przez cały Świat, każdej osobie na Ziemi wysyłamy miłość i przesłanie, że 
nie jest sama. I wdzięczność Mikołaja za wsparcie jego misji. 

Niedługo znowu się miniemy w biegu. Może tym razem wyraźnie 
usłyszysz i poczujesz nasze przesłanie? 

Do zobaczenia  

Rudolf 
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Janusz Nitkiewicz 

 

Janusz Nitkiewicz - urodził się w roku 1970 w 
Warszawie. Z wykształcenia mgr Bibliologii i Informacji 
Naukowej UW. Pierwszymi publikacjami debiutował w 
sieci na nieistniejącym już portalu AM#Opowowiadania 
pod pseudonimem Janunit. Fragmentem opowiadania 
Tajemnica Xauka debiutował w formie papierowej na 
stronach Literackiej Polski i na indywidualnym odczycie 
w całości. Tworzy realistyczne fabuły; pokazuje 

prawdziwych bohaterów – nie supermanów; ukazuje w życiu ludzi 
wartości osobiste lub ich brak.  

Autor uważa, że „świat jest ciekawszy, niż myślimy, gdy umiemy patrzeć 
także na zewnątrz siebie, zadawać sobie pytania”. Wtedy to, co 
zauważymy, może nami mocno poruszać i nas uczłowieczać. „Bo to, co 
możemy dać naprawdę najwartościowszego innym, to właśnie siebie: nas 
czas, naszą współpracę, ciekawość, wspólne marzenia, czy wspólnie 
spędzony dzień, czy jedną godzinę”. To samo my możemy otrzymać w 
różnej jakości. A jesteśmy wszyscy istotami społecznymi i potrzebny jest 
nam kontakt z drugim człowiekiem.  

Autor pisze na stronie internetowej o swojej twórczości. „Wierzę w 
to, do samej głębi, że dla swojego rozwoju potrzebują ludzie dobrych 
przykładów, takich, które choćby w małym kawałku mogliby powielić w 
swoim życiu”.  
Strona autora - http://janusznitkiewicz.janu.pl 

  

http://janusznitkiewicz.janu.pl/�
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Myszka Mysia i tajemniczy kamyk 

Z miastem stykał się las, wielki, zielony, żywy, porastały go stare 

drzewa, a od strony rzeki gęste zarośla. W tych zaroślach zamieszkiwała 

mała myszka ze swoją mamą.  

Myszka miała na imię Mysia. To wśród myszek jest bardzo 

popularne imię. Tak często spotykane, jak niektóre imiona ludzi. Stąd tylu 

mamy czasem bliskich o tych samych imionach. Jednak Mysia w tym lesie 

była tylko jedna, ta jedna.  

Mysię ciekawił najbliższy świat i wszystko to, co działo się wokoło. 

Uczyła się chętnie. Wiedziała już, to i owo, i tamto, nawet o tym, że 

niektóre grzyby, są bardzo, ale to bardzo niezdrowe. Wiedziała też, które 

grzyby są smaczne. Umiała rozróżniać nasiona i rośliny.  

Mysia, była polną myszką, miała brunatne futerko, duże świetnie 

słyszące uszy i długi ogonek. Jej czarne oczy błyszczały, były wypukłe i 

okrągłe, wyglądały jak połówki koralików i dodawały jej uroku. Czegoś 

ciągle szukały, na coś spoglądały z ciekawością. Nos zadarty pozwalał Mysi 

wyczuwać wspaniale zapachy. Wszystko myszka miała takie, jak trzeba. 

Hymn, prawie wszystko, bo ogonek, to Mysia miała jednak trochę za długi. 

Pomimo tego kłopotu uśmiechała się, nawet gdy ktoś żartował z jej 

ogonka, bo była ona wesołą myszką, a ogonek jej nie przeszkadzał.  
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Tego dnia myszka i jej mama szły obok siebie. Oglądały zielone 

miękkie mchy i kolorowe kwiatki, i tak doszły na jagodowe pole. Tu owoce 

dojrzały. Słodkie, o lekko kwaskowatym smaku, były pyszne. Mysia czuła 

się szczęśliwa.  

Po posiłku, mama zostawiła Mysię i zajęła się swoimi sprawami. 

Myszka poszła nad strumyk. Patrzyła w przejrzystą wodę, w której odbijały 

się promienie słońca. Wtedy, przy brzegu zauważyła coś błyszczącego. 

Kamyk - pomyślała. Podeszła bliżej, a to coś błyszczało teraz jeszcze 

intensywniej, było jednak za daleko, by mogła po to sięgnąć.  

Myszka zamoczyła łapkę. Woda była zimna i mogła być 

niebezpieczna? Co zrobić – myślała? Nie chciała zrezygnować z kamyka, 

który przyciągał jej oczy. Wreszcie, zaparła się pazurkami o trawę i 

sięgnęła ogonkiem. Zaczęła przysuwać nim kamyk, aż mogła go dosięgnąć 

i wyciągnąć na brzeg.  

- Ale ładny kamyk – pomyślała zadowolona.  

Myszka chwyciła znalezisko i poszła szukać przyjaciół. Spotkała 

motylka. Pokazała mu kamyk i długo rozmawiali. Promienie słońca nikły 

stopniowo w oddali i nagle zrobiło się mroczno. Ciemność rozpraszało 

tylko kilka świetlików. Należało już wcześniej iść do domu – pomyślała 

myszka i gdy dreptała w stronę norki, jej pyszczek uśmiechał się z 

zadowolenia. A gdy przystawała, aby odpocząć, wtedy jej ogonek zwijał się 

ze szczęścia. 



 20  

 

U wejścia do norki czekała mama myszki, nie wiadomo, z jakiego 

powodu nerwowo przestępując z łapki na łapkę.  

- Ale było fajnie – powiedziała rozmarzona myszka. – Byłam nad 

rzeką. A potem spotkałam motylka – dodała i pokazała mamie kamyk.  

W norce było ciemno i kamyk wyglądał tak, jak wygląda grudka 

czegokolwiek.  

- Ładny – powiedziała mama, nie patrząc wcale na kamyk. I nagle 

wesoła, ściszając głos, powiedziała – Wiesz, na jutro zaplanowałam coś 

wyjątkowego – i tajemniczo dodała - ale o tym, dziś ani słowa - i przyłożyła 

łapkę do pyszczka, na znak, że już nic nie powie.  

Mysia dołożyła kamyk do swojej kolekcji: ziarenek, kamyków, 

muszelek i innych znalezisk, i poszła spać. Było cieplutko i miękko. 

Przychodziło myszce do głowy mnóstwo pomysłów, co wspaniałego 

mogłoby być jutro. Cały dzień spędzi z mamą, będą spacerowały. Potem 

pójdą na jagodowe pole, a może nawet na spacer za rzekę – ucieszyła się 

myszka. A może…, może mama wymyśliła coś innego? Hmm?  

Myszka myślała o dniu jutrzejszym i nie mogła zasnąć. Oczy się jej 

nie zamykały. Różne myśli zaprzątały głowę, a gdy już wreszcie zasnęła, to 

spała niespokojnie i obudziła się za wcześnie, i do tego niewyspana.  

Mysia, gdy tylko wstała, wyjrzała przed norkę. Było chłodno. Wiatr 

szarpał trawy i wył cicho, a niebo było zachmurzone. Dzień, który się 

rozpoczął, nie był jeszcze wyjątkowy.  
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W czasie śniadania, Mysia zapytała, jak spędzą dzień, ale mama 

powiedziała, że jest to nadal tajemnicą i Mysia dowie się tego wieczorem. 

Mama, jak dzień wcześniej, zostawiła po obiedzie Mysię samą i poszła 

załatwiać swoje sprawy.  

- Dopiero wieczorem? – powtórzyła sobie niezadowolona Mysia 

słowa mamy, gdy została sama. – Co może być wyjątkowego wieczorem? 

To coś to będzie, coś… całkiem zwykłego – pomyślała. Mijała kwiatki, 

grzybki, trawy, aż doszła nad rzekę. Usiadła tam i smutna patrzyła w 

wodę, nie ciesząc się tym, że słońce wyszło zza chmur. Oczka jej przestały 

się błyszczeć i rozglądać. Zamyślona patrzyła przed siebie, a jej łapki 

oklapły i znieruchomiały. Ostatnie promienie słońca odbijały się od wody. 

Wczoraj, ten widok ją cieszył.  

Nadszedł czas powrotu do domu. Mysia szła, a jej ogonek ciągnął się 

za nią smutno. - Nie spotkałam jeżyka i motylka, ale ich nie szukałam – 

pomyślała.  

W domu na swoim łóżeczku zobaczyła myszka nową białą kokardkę.  

- To była ta niespodzianka - pomyślała? Kokardka wyglądała pięknie. 

Już chciała ją dotknąć Mysia, gdy zobaczyła ją mama i na nią nakrzyczała, 

tak bez powodu, każąc jej szybko się umyć i iść na kolację. Myszce zrobiło 

się smutno.  

Po kolacji myszka pobiegła do pokoju podziwiać nową ozdobę. 

Mama czekała, aż Mysia ją obejrzy i wtedy powiedziała córci, że muszą się 

śpieszyć, bo idą do teatru. Nie było oznak radości, bo myszka czuła się 

senna.  

Mama ubrana odświętnie, raz jeszcze obejrzała Mysię. Odłożyła 
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bukiecik polnych kwiatków i ponownie uczesała córci futerko, a na czubku 

jej głowy zawiązała białą kokardkę. Popatrzyła na nią z zadowoleniem. 

Tak, teraz było, tak jak trzeba.  

W teatrze Mysia zaczęła się rozglądać i dopytywać. Mama 

odpowiadała na jej pytania i myszka była zadowolona. Wreszcie zgasło 

światło, zrobiło się ciemno i całkiem cicho. Rozsunęła się kurtyna i 

pojawiło się dziwne, jaskrawe światło, ale jednocześnie słabe. Jakaś pani, 

bardzo ładnie ubrana, robiła coś na scenie i widać ją było doskonale. 

Poruszała łapkami i mówiła dziwne słowa. Wydawało się, że czaruje. Tło 

się zmieniło, i nagle stało się tu i ówdzie intensywne, niepodobne do 

niczego w lesie, ani nad rzeką.  

Czarodziejka wyczarowywała magiczną krainę. Nagle pojawiło się 

złote drzewo, tak jakby znikąd. Teraz Całe otoczenie nabierało barw. 

Pomimo nocy odwiedzały wróżkę dziwne postacie i prosiły o pomoc...  

Uszy Mysi rozchyliły się i napięły w oczekiwaniu. Oczy wpatrywały 

się w rozświetloną scenę. Myszkę pochłonęła akcja.  

Na tle sceny, Mysia wyglądała jak nieruchomy cień. I ten cień, czyli 

Mysia trzymał kciuki za mysz czarodziejkę, do czasu, aż sztuka się 

skończyła. Zapaliły się światła. Mysia była zachwycona.  

Po spektaklu mama myszki wybierała się do garderoby myszy, która 

występowała na scenie. Myszkę ciekawiło, jak wygląda „czarodziejka”. 
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Trochę speszona, poczłapała za mamą. W łapkach trzymała bukiecik 

kwiatków i czuła, że też jest wspaniałą aktorką i idzie do koleżanki, by 

pogratulować jej znakomitego występu.  

Wybitną mysz odwiedziło wielu gości i było ciasno. Mysia patrzyła. 

Pani, która grała czarodziejkę, była nadal w kostiumie. Wydawała się teraz 

mniej kolorowa i zmęczona. Jednak dla Mysi i jej mamy była miła, 

ucieszyła się z kwiatów i poczęstowała myszkę ciastkiem, a jej mamę 

herbatą.  

W trakcie jedzenia ciastka z innymi myszkami, Mysia usłyszała, że 

jest konkurs dla małych myszek i może wziąć w nim udział każdy, musi 

tylko przygotować projekt występu i zgłosić się na przesłuchanie. Mysia 

powiedziała, że podziwiała grę czarodziejki i że sama chciałaby też 

wystąpić, i chciałaby zobaczyć, czy też umiałaby oczarować widownię. 

Wybitna Mysz spojrzała na nią i się uśmiechnęła. Powiedziała Mysi, że ma 

ładny czysty głos, a to bardzo ważne.  

Po kilku dniach poszła myszka z mamą na przesłuchanie do teatru. 

Tam czekało kilka stremowanych myszek. Przechodziła wybitna mysz i się 

do nich uśmiechnęła, powiedziała im, że przesłuchanie to formalność, a 

Mysia sobie sama poradzi i wzięła jej mamę do siebie na herbatę. Gdy 

nadeszła kolej Mysi, wtedy myszka weszła. 

Ważna Mysz, będąca sama w pokoju wyglądała dziwnie i kolorowo, 

a do tego miała w łapce dużego lizaka. Wokół leżało sporo cukierków i 

dziwnych przedmiotów. A gdy Mysia tak patrzyła, to tamta pani spojrzała 

na nią bardzo poważnie, aż przeszły myszkę dreszcze. Mimo to myszka 

ukłoniła się i uśmiechając się blado, powiedziała:  



 24  

 

- Jestem Misia i chcę wystąpić w konkursie, który pani organizuje.  

Poważna mysz patrzyła na nią długo, wreszcie powiedziała.  

- Powinnaś wiedzieć, że polna myszka, nie może grać na scenie. 

Jesteście szarobrunatne, mało eleganckie i za mało towarzyskie. Myszki 

takie jak ty mają za duże uszy i za długie ogonki, a twój ogonek dziecko, 

jest strasznieee długi! – powiedziała z potępieniem pani.  

- Ale mam ładny głos – wtrąciła Mysia.  

Ważna mysz popatrzyła na nią karcąco.  

- A uszy też, są zbyt duże – oceniła. – A głos nie jest najważniejszy… 

Mysz domowa ma szlachetny wygląd, a to jest prawie niezbędne, by 

występować – stwierdziła Ważna Mysz i zaczęła lizać lizaka.  

- Jestem brzydka i mam za długi ogonek – pomyślała Mysia 

wychodząc.  

Mysia wsunęła się do garderoby Znanej Myszy. W jej oczach kręciły 

się łzy. Nie chciała oszukiwać mamy, a gdy spojrzała ona na nią. Mysia 

cicho powiedziała wszystko, co usłyszała od ważnej myszy, i to, że nie 

chciała omówić jej występu, i patrzyła smutno swoimi wielkimi 

błyszczącymi oczami.  

Znana Mysz powiedziała, że zna polne myszki, które występują w 

teatrze. Więc nie jest to powód, by Mysi miała nie wystąpić! Mamie Mysi, 

odebrało mowę. Głaskała córcię i przytulała. A myszka patrzyła na swoje 

łapki.  

Mysia została w pokoju, a obie myszy poszły rozmówić się z Ważną 

Myszą. Po drodze Znana Mysz opowiedziała o sprawie kilku myszom i one 

też poszły z nimi. Ważna Mysz lizała właśnie kolejnego lizaka, tym razem 
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małego, w ciekawych spiralnych kolorach i była tym zajęciem zachwycona. 

Wyglądała godnie i niezwyczajnie w swoim eleganckim stroju i dziwnej 

fryzurze, ale jej wygląd wcale nie onieśmielił przybyłych myszy.  

Znana Mysz wyłożyła sprawę, a inne myszy ją poparły.  

Ważna mysz, energicznie zaczęła mówić, tak, że wypadł jej z 

pyszczka lizak. Wskazywała, kierując łapkę na siebie, na własne 

doświadczenie i swoją mądrość. Mówiła i mówiła. Wydawało się 

przybyłym, że pozjadała wszystkie rozumy.  

Myszki przekonując ją, prawie dosłownie wchodziły Ważnej Myszy 

na głowę. Konkurs był dla wszystkich. A więc każdy powinien mieć szansę 

spróbować swoich sił. Inaczej, to jest nieuczciwie! Mówiły myszy. Długo 

przekonywały Ważną Mysz, że nie ma racji, aż zgodziła się ona na występ 

myszki w konkursie. Myszy triumfowały.  

Po ich wyjściu Ważna Mysz, wyczerpana i niezadowolona, podniosła 

lizaka, który upadł jej w czasie rozmowy i zaczęła go lizać.  

 

Dla Mysi miniony dzień był smutny. Ogonek, który był 

zdecydowanie za długi, teraz wydawał się olbrzymi i przeszkadzał myszce 

spać. Już wiedziała, że nie wygląda jak Znana Mysz, która miała szare 

futerko i krótszy ogonek. Świadomość, że nie może pokazać nic 

oryginalnego i pięknego, myszkę bardzo przygnębiło. Myślała o tym, że 

jest szaro-bura, że źle się prezentuje. Ma tylko ładny głos.  
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Myszka rozważała coś, zastanawiała się. Wreszcie przygotowała 

projekt występu. Przećwiczyła go. Potem już oczekiwała na dzień 

konkursu w teatrze.  

Tego dnia myszka poszła do teatru dużo wcześniej i oglądała 

występy innych myszek, a wokół niej był tłum widzów. Scena była 

niewielka, a wszystkie występy miały tła malowane, a występujące myszki 

miały ciekawe kostiumy. Mysia była stremowana, wydawało się jej, że 

wypadnie słabo, bo nie miała tła z domkami i kolorowych mysich ubiorów. 

A nawet nie pokazywała siebie, tylko stonogę. A nikt dotąd tego nie 

pokazywał.  

Jeden występ szczególnie przyciągnął uwagę myszki, jej oczy i 

pozostawił ślad w jej sercu. Scenografia była kolorowa i pokazywała noc. 

Myszek, który był aktorem, też był polny, jak ona. Bujał się szczęśliwy na 

linie, zaczepiając się lassem o księżyc. Na szyi miał wielki szal, który 

powiewał. Myszek bawił się świetnie i ten nastój udzielił się myszce. Miał 

on czapkę naciągniętą na uszy, tak że nie było ich widać i nie miał ogona. 

Pewnie był ukryty w którejś z nogawek spodni - domyśliła się myszka, 

śmiejąc się.  

Nadszedł czas występu Mysi. Powoli wyszła na scenę. Jedno perłowe 

światełko oświetliło scenę, potem drugie i kolejne, to były świetliki. Jeżyk 

przygotował tło. Przyniósł jabłko i pomidorka, którego ozdobił wnętrzem 

orzecha i innymi drobiazgami. A motylek przyleciał ze swoimi 

przyjaciółmi i siedząc na dekoracjach, machał skrzydełkami. Scenografię 

ozdobiono kamykami i nasionkami ze zbioru Mysi, a na główny miejscu 

umieściła ona błyszczący magicznie kamyk. W świetle reflektorów 
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wydawał się dziwnie tajemniczy?  

Sama myszka była nie do poznania. Grała stonogę, pożyczyła od 

kogoś dwie pary butów, efektowną torebkę i kokardkę pod szyję, a mama 

zrobiła jej czapeczkę i kostium z mchu zasłaniający ją całą i także twarz 

myszki. W ostatniej chwili przyjaciel dał jej jeszcze zielony listek, zamiast 

parasolki. Myszka pięknie mówiła, akcentując słowa. Opowiadała o lesie, 

bawiąc się swoim występem. Czuła się szczęśliwa.  

Występ Mysi był w całym konkursie najlepszy. Odbierając nagrodę 

znów Mysia pokazała się na scenie, ale już bez kostiumu i oklaskiwano 

teraz szczęśliwą szaroburą myszkę, która była gwiazdą spotkania.  

Myszka została, potem gdy już dorosła, mysią aktorką, stała się 

znana i podziwiana. Grała wielkie role. Coś drobnego tylko nie zmieniało 

się w jej występach. Zawsze gdzieś na scenie, leżał kamyk i błyszczał się 

tajemniczo. Czasem na uboczu. Czy był magiczny, dla innych pewnie nie, 

ale dla Mysi, tak, był magiczny. Przypominał jej występ, ten jej pierwszy. 

Pamiętała inne myszki i ich występy, swoje wątpliwości i radość, gdy 

wygrała i to, że była podziwiana.  

Na co dzień kamyk leżał u Mysi w norce i gdy było ciemno wyglądał 

po prostu zwyczajnie, ale nie był zwykłym kamykiem.  

 

  



 28  

 

Maria Danielewska 

 

 

Autorka tak pisze o sobie: 

„Ja kiedyś uczyłam w szkole. Teraz od dawna jestem na emeryturze. Mam 
już siwe włosy, ale tak samo jak większość dzieci lubię malować, śpiewać i 
tańczyć. Lubię też czytać książki. Bardzo lubię.  

Od kilku lat sama piszę książki. Kto wie? Może uda się je wydać? Jedną z 
nich drukuje w odcinkach gazeta „kurier Wolski”. W bardzo skróconych 
odcinkach. Znajomi zapewniają, że im się to podoba.” 
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Brudaska 

Kasia bardzo nie lubi myć rączek. Bardzo lubi się kąpać, 
chlapać się w wannie, ale rączek myć nie lubi. Za to bardzo, 
ale to bardzo lubi je brudzić.  

Na spacerze w parku zbiera kamyki. Wydłubuje je z ziemi na alejkach. Jak 
tylko mama chce przetrzeć jej rączki wilgotną ściereczką, ucieka jak 
najdalej. Ciasteczko chętnie by zjadła trzymając je w brudnych łapkach. 
Która mama na to pozwoli? Żadna. 

Po powrocie do domu koniecznie trzeba umyć rączki. Nie ma 
rady. Ale… Jeżeli ktoś akurat zadzwoni i mama odbiera telefon, 
Kasia czym prędzej biegnie do swojego pokoju i zaczyna się 
bawić. Bierze do rączek zabawki jedną po drugiej. Do brudnych 

rączek. I jaki jest efekt? Wszystkie zabawki są brudne. Tak, brudne. 

I oto stało się coś dziwnego. Kasia jak zwykle wbiegła do swojego pokoju i 
chciała wziąć śliczną laleczkę w niebieskiej sukieneczce, żeby się nią 
pobawić. A laleczka uciekła. Schowała się pod fotelem. Kasia sięgnęła po 
piłeczkę. Piłeczka potoczyła się pod regał. Dziewczynka chciała 
wziąć konika . Konik pogalopował pod łóżeczko. 
Schował się w najdalszym kącie. I każda zabawka 
uciekała, albo chowała się. Dlaczego? A to dlatego, 
że zabawki zbuntowały się. Tak, zbuntowały. W 
nocy, gdy Kasia spała, urządziły zebranie. 

- Zobaczcie, jaką mam brudną sukienkę! – 
szlochała laleczka. – Jak ja mogę się w niej 
pokazać? 

- A jakie ja mam plamy? – pisnęła piłeczka. 

- A widzicie, jaką ja mam brudną sierść? – zarżał konik. 
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- Powiedzcie – załkała książeczka z kolorowymi obrazkami – powiedzcie, 
czy można spokojnie oglądać mnie? Wszystkie moje kartki są pobrudzone. 

- Ta Kasia to brudaska! 

Brudaska! – zawołały wszystkie zabawki. Każda z nas jest pobrudzona. 

- Nie pozwolimy! Będziemy uciekać, chować się! 

- Nie chcemy bawić się z brudaską! 

- Nie chcemy! 

Na tym zebranie się skończyło. Od tego czasu jak tylko Kasia weszła do 
swojego pokoju, wszystkie zabawki czym prędzej uciekały i chowały się 
gdzie się da. A co zrobi Kasia? Będzie myła 
rączki po powrocie ze spaceru? Jak myślicie? 
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Kuba rozbójnik 

Kuba ma cztery latka. Mieszka w bloku. Na czwartym piętrze. Często bawi 
się w piaskownicy. Ale żeby się bawił… On 
panoszy się w tej piaskownicy. Rozpycha się, 
zabiera dzieciom zabawki, niszczy 
dziewczynkom babki z piasku. Bije dzieci. 
Nawet młodsze od siebie. Nawet 
dziewczynki. I tak jest zawsze: rozpycha się, 
szturcha, bije. Prawdziwy rozbójnik. 

Anioł Stróż Kuby wstydził się za chłopczyka. Wreszcie powiedział: 

Dosyć! Dłużej tak być nie może. 

Co zrobił! Jak tylko Kuba podniósł rękę, żeby kogoś uderzyć, złapał za nią i 
trzymał ją długo. A może jeszcze dłużej. Co więcej, Kuba zupełnie nie 
mógł ruszyć tej ręki. Nie wiedział, co się stało. Po jakimś czasie Anioł 
puścił rękę Kuby i wtedy chłopczyk mógł nią ruszać. 

Dziewczynka, która bawiła się obok Kuby, zbudowała śliczną babkę z 
piasku. Cieszyła się. Kuba wyciągnął rękę, żeby ją zburzyć 

Anioł Stróż złapał za nią i trzymał długo, długo. Kuba 
znów się zdziwił. Nie mógł zniszczyć babki i znowu 
nie mógł ruszyć ręką. Przestraszył się. Wstał i 
poszedł do domu. Wjechał na górę windą razem z 
sąsiadką. Wiedział dobrze, że dzieci same nie mogą 
jeździć windą. O tym dobrze pamiętał. Nie jeździł 
też z ludźmi, których nie znał. Mama i tata dobrze 
go tego nauczyli. Nie wiedzieli tylko, że mają syna 

rozbójnika. 

Braciszek Kuby, mały Adaś, bawił się klockami. Kuba podbiegł, chciał 
złapać kilka klocków i wyrzucić je przez balkon. Często wyrzucał 
braciszkowi różne zabawki. I co się stało? Ręka Kuby znów 
znieruchomiała. I tak się działo zawsze, gdy Kuba chciał zrobić coś złego. 
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Przestraszył się nie na żarty. Nic nie powiedział ani mamie, ani tacie, bo 
nie miał odwagi przyznać się do tego, że bił dzieci i często robił na złość 
komuś. 

I oto pewnej nocy przyśnił mu się śliczny Anioł. 

- Cześć Kuba! – powiedział. – Wiesz, kim jestem? 

- Aniołem – odpowiedział Kuba. 

- Tak. Jestem twoim Aniołem Stróżem. To ja trzymam 
twoją rękę, kiedy chcesz zrobić coś złego. Czy to ładnie 
tak rozbijać się, rozpychać i psuć? Zabierasz zabawki, 
krzywdzisz swojego braciszka? 

Kuba zwiesił głowę. 

- Spróbuj robić coś dobrego. W piaskownicy podaj dziewczynce foremkę, 
gdy będzie chciała ulepić babkę z piasku. Chłopczykowi pozwól bawić się 
twoją zabawką. I nikogo nie bij. Nie wyrzucaj z balkonu zabawek swojego 
braciszka. Wtedy nie będę ci przeszkadzał. 

I nagle Anioł zniknął, a Kuba obudził się. Przejął się tym, co powiedział 
Anioł Stróż? Zaczął inaczej zachowywać się, czy nadal jest Kubą 
Rozbójnikiem? 
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Paweł Księżyk 

 

„Nie wiem, czy są jakieś typowe cechy 
bajkopisarzy. Gdyby nawet były – nie sądzę bym 
im odpowiadał. Nazywam się Paweł Księżyk i 
mieszkam z moją żoną, dwoma synkami, dwoma 
kotami i pieskiem w podwarszawskich Markach. Z 
wykształcenia jestem informatykiem, a pracuję w 
dużej firmie komputerowej jako szef wsparcia 

sprzedaży. 

Od bardzo dawna interesowałem się psychologią i psychoterapią. Czytać i 
opowiadać bajki też zawsze lubiłem. Moją inspiracją od zawsze były moje 
dwa szkraby – Szymuś (7 lat) i Kamilek (5 lat). To od historii związanej z 
nimi jakiś czas temu  wziął się pomysł zasypianek. Są oni świetnymi 
recenzentami moich bajek i zawsze jako pierwsi ich słuchają.  

 

W 2010 ukazała się nakładem wydawnictwa Pascal książka z bajkami – 
„Bajki Zasypianki”. Moje bajki znajdziesz też zawsze pod adresem: bajki-
zasypianki.pl”. 

  

http://www.bajki-zasypianki.pl/�
http://www.bajki-zasypianki.pl/�
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Na początku było wokół całkiem ciemno. Ta ciemność była miękka i 
gdzieniegdzie szeleszcząca w dotyku. Do tego wszystko kołysało się i 
czasami lekko podskakiwało. Kotek otworzył oczy i próbował zorientować 
się gdzie jest. Wyciągnął jedną łapkę i sprawdził jak daleko może sięgnąć. 
Potem zrobił to samo z drugiej strony. 

Powitanie kotka Szarusia 

Wydawało mu się, że jest w niezbyt dużym pudełku, takim jak na buty. 
Było one chyba wyłożone jakimś miękkim materiałem. Po chwili 
zorientował się, że jest tutaj tylko kilka malutkich dziurek przez które 
wpadało odrobina światła i trochę świeżego powietrza. Próbował wyjrzeć 
przez nie, ale były zbyt malutkie. 

Odetchnął więc tylko głęboko i położył się na miękkim posłaniu czekając 
nieruchomo co będzie dalej. Przymknął oczka i wsłuchał się w dźwięki 
dookoła. Słyszał burczenie silnika samochodu i przytłumione głosy 
dochodzące z zewnątrz. Leżał oddychając spokojnie i w końcu zasnął. 

Obudziło go skrzypienie i nagłe szarpnięcie pudelka do góry. Pokrywa się 
otworzyła i zalało go światło tak mocne, że aż musiał przymknąć oczka. 
Gdy je po chwili otworzył zobaczył nad sobą kilka przyglądających mu się 
ludzkich twarzy. Ten ruch i światło tak go wystraszyło, że pierwsze co 
zrobił to jak najszybciej wyskoczył z pudełka i zaczął uciekać. Zaraz obok 
stała kanapa pod którą było trochę zacienionego miejsca. Wpadł tam jak 
najszybciej i wcisnął się w kącik w rogu pokoju. 

- Szaruś! Szaruś! – usłyszał łagodny głos – Nie bój się! Teraz będziesz 
mieszkał u nas. Na pewno Ci się tutaj spodoba. 

Zobaczył głowę chłopca, która zaglądała do niego. 

- Zostaw go na razie w spokoju. Niech się najpierw przyzwyczai do nowego 
miejsca – powiedział inny głos. 

- Dobrze Mamo – powiedział chłopiec i zniknął kotkowi z oczu. 
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Zrobiło się cichutko. W kąciku było ciepło i spokojnie więc na razie sobie 
tylko leżał bez ruchu w tym miejscu i nie zamierzał nigdzie chodzić. 
Przymknął oczy i zastanawiał się co dalej. Właściwie mógłby tutaj zostać 
na noc, tylko że robił się już trochę głodny. 

Gdy po jakimś czasie otworzył oczy zdziwił się bardzo. Zobaczył 
obok innego kota – rudego, sporo starszego od niego, o 
pięknych zielonych oczach. 

- Cześć! Ja jestem Mruczek – usłyszał 

- A ja jestem Szaruś – przedstawił się w dalszym 
ciągu trochę zaskoczony 

- Co będziesz tutaj tak siedział. Jak chcesz to Ci pokażę cały dom i 
przedstawię wszystkich – zaproponował tamten 

Szaruś zgodził się i wyszli razem spod kanapy. Rozejrzeli się po pokoju i 
zobaczyli najpierw jakiegoś Pana siedzącego na fotelu i czytającego gazetę. 

- To jest Tata, Wojtek –jego często nie ma bo wychodzi rano do pracy i 
wraca dopiero wieczorem. Za to jest najcieplejszy. Jak będziesz chciał się 
ogrzać i podrzemać to najlepiej przyjść i położyć mu się na kolanach. On 
Cię wtedy na pewno pogłaszcze. To jest dla mnie najlepszy sposób na 
spędzenie wieczora – Mruczek mówiąc to uśmiechnął się i przeciągnął. 

- A teraz chodźmy do najważniejszego miejsca w każdym domu, do 
kuchni. – Mruczek ruszył kołyszącym się i dostojnym krokiem w kierunku 
drzwi. – W tym miejscu zawsze jest coś dobrego do zjedzenia i dobra 
okazja by sobie pomruczeć.  

Szaruś zobaczył tam stojącą Panią, która zajęta była krojeniem czegoś na 
szerokim stole. 

- To jest Mama, Kasia – jeżeli będziesz głodny to zawsze możesz przyjść do 
niej i poocierać się o jej nogi. Na pewno coś się dla Ciebie znajdzie. 

W kuchni na podłodze przy szafce stała miseczka z pięknie pachnącym 
jedzeniem. Szaruś zaczął pałaszować je tak, że aż mu uszy się trzęsły. Był 
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tak głodny, że zapomniał zaraz o bożym świecie i napełniał sobie tylko 
brzuszek smakowitymi kąskami. Nawet nie zauważył gdy podeszła do 
niego dziewczynka i postawiła przy nim miseczkę z ciepłym mleczkiem. 

- Cześć kotku! Ja jestem Magda – powiedziała 
głaszcząc go delikatnie po futerku. To było 
bardzo miłe. A mleczko przepyszne. 

Potem doszedł jeszcze chłopczyk, ten sam 
którego widział wcześniej zaglądającego pod 

kanapę. Od razu chciał wziąć go na ręce, ale 
Magda go powstrzymała.  

- Zostaw go na razie! Jeszcze się do nas nie przyzwyczaił. Możesz go w ten 
sposób wystraszyć i znowu ucieknie pod kanapę – powiedziała. 
- Bardzo dobrze mówi – pomyślał – na razie to ja jeszcze chcę poznać 
resztę domu i domowników. 

Ruszyli we dwóch na dalsze zwiedzanie. Oglądali łazienkę i drugi pokój. 
Dochodząc do jednych drzwi Mruczek zatrzymał się nagle i powiedział: 

- Chcę Cię ostrzec! Zobaczysz teraz coś co Cię bardzo zdziwi, a pewnie i 
wystraszy. Ale proszę Cię – nie uciekaj tylko stój spokojnie i rób tylko to co 
ja. Dobrze? 

Szaruś kiwnął łebkiem trochę niepewnie i zatrzymał się gotowy na 
wszystko. Drzwi przed nimi uchyliły się i wypadł przez nie nieduży 
kudłaty pies o długich uszach. Natychmiast skoczył w ich stronę jakby 
chciał na nich napaść. Szaruś w pierwszej chwili już chciał rzucić się do 
ucieczki. Zobaczył jednak, że Mruczek stoi w miejscu zupełnie 
nieruchomo. Po chwili nawet uniósł ogonek prosto w górę. A tak koty 
robią wtedy gdy są zadowolone i kogoś lubią. Było to bardzo dziwne – 
przecież to był pies!!! A wszyscy wiedzą, że psy ganiają 
koty, a koty unikają psów kiedy tylko mogą. 

- Przedstawiam Ci Kropkę! Czasami potrafi być 
nieznośna, ale ma dobre serce i jest kochana. Wy też na 
pewno się polubicie. Chciałaby się bawić, ale zwykle w 
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zabawy, za którymi my koty nie przepadamy. Ale może Ty, młody 
będziesz się lepiej z nią dogadywał – dodał z uśmiechem. 

To wszystko było takie niesamowite. Ale Szaruś widział tyle niezwykłych 
rzeczy tego dnia, że już niewiele mogło go zdziwić. Potem poszli jeszcze 
razem do sypialni gdzie były przygotowane już posłania – dla nich 
obydwu. Wyglądały na bardzo wygodne i aż zapraszały do tego by się na 
nich wygodnie ułożyć. Szczególnie, że to był już późny wieczór i 
najwyższy czas by pójść spać. 

Gdy Szaruś leżał już na swoim kocyku czuł jak oczy mu się same zamykają. 
Tyle się działo tego dnia, że teraz chciał już tylko spać. Oddychając 
spokojnie, zwinięty w miękki kłębek przypominał sobie wydarzenia dnia. 
Podróż samochodem w pudełku, potem chowanie się pod kanapą. 
Uśmiechnął się do siebie na myśl o Mruczku. Miał teraz wspaniałego 
przyjaciela. Tak ładnie mu pokazał cały dom i przedstawił domowników. 
Wszyscy byli dla niego tacy mili. Przypominając sobie jak przytulali i 
głaskali go aż przeciągnął się zadowolony. 

Było mu cieplutko i leżał już całkiem bez ruchu. 
Brzuszek tylko unosił się i opadał w rytmie jego 
powolnych oddechów. Wdech… Wydech… 
Wdech… Wydech… Częściowo przez sen 
Szaruś zaczął wyobrażać sobie jutrzejszy dzień. 

Jest tyle do zrobienia, tyle do poznania… 
Uśmiechnął się do siebie. Ale to dopiero jutro. Pomyślał o tym leniwie i 
zasnął. 
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Dzisiaj Cyprian spotkał w lesie chłopca na spacerze z Mamą. Szukali w 
lesie konwalii – pięknych białych kwiatuszków, które wyglądają jak małe 
dzwoneczki. Jak się cichutko przy nich usiądzie i spokojnie przyłoży do 
nich ucho to można usłyszeć delikatne dzwonienie. A gdy przyjdzie się 
raniutko, to dodatkowo jeszcze kropelki rosy błyszczą na łodyżkach i 
dodają blasku bielutkim kwiatuszkom. Jakby tego było mało to jeszcze 
pięknie pachną. Konwalie to ulubione kwiatki jeżyka wczesną wiosną. 
Kwitną bardzo krótko, ale warto ich wtedy poszukać. 

Księżycowa podróż jeżyka Cypriana 

Ponieważ Ci ludzie nie znali dobrze lasu, w którym mieszkał Cyprian, nie 
wiedzieli dokąd pójść. Chodzili głównie na jego skraju i nie mogli 
kwiatków znaleźć. A przecież jeżyk znał świetne miejsce gdzie właśnie 
teraz rosło całe mnóstwo pięknych konwalii. Jak się przeszło przez 

brzozowy gaik i skręciło w lewo za starym dębem 
dochodziło się do dolinki, która cała była ukwiecona na 

biało. 

Cyprian obserwował ich z ukrycia i widział, że w 
końcu znaleźli tylko kilka zeszłorocznych 
szyszek i po jakimś czasie zawrócili do domu. 

Zanim poszli słyszał wyraźnie, że następnego 
dnia postanowili wrócić i jeszcze raz poszukać. 

Gdy tylko o tym jeżyk usłyszał postanowił im pomóc. Bardzo chciał, żeby 
mogli te piękne kwiatki zobaczyć. Postanowił zostawić specjalne tajne 
znaki, które pokażą jak do konwalii dojść. No i właśnie w ten sposób 
spędził dużą część dnia. Wybierał bardzo ładne szyszki, do których 
chłopczyk na pewno przybiegnie i układał je w widocznych miejscach. 
Dodatkowo zebrał trochę białych płatków i rozsypał tak, żeby prowadziły 
ich prosto do doliny. 
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Przy tym wszystkim chciał sam pozostać w ukryciu. Miał taką zasadę, że 
się nigdy ludziom nie pokazywał. Był jednak ciekaw, czy jego plan się 
powiedzie. Czy jutro chodząc po lesie zobaczą piękne szyszki i białe płatki, 
które na nich czekają? Czy znajdą konwalie? I czy domyślą się, że ktoś im 
w tym pomagał. 

Teraz, wieczorem był z siebie bardzo zadowolony, ale też bardzo 
zmęczony i śpiący. Wrócił już w okolice swojej norki i przygotowywał się 
do spania. Jako że noc zapowiadała się ciepła i jasna, chciał przespać się 
pod gołym niebem. Położył się na posłaniu z igliwia i rozejrzał dookoła. 
Cały las wieczorem stał w ciszy i spokoju. Zachodzące słońce już się prawie 
schowało, ale jeszcze grzało pyszczek jeżyka. 

Leżał sobie nieruchomo i spokojnie czując zapach lasu. Oddychał głęboko 
i czuł aromat żywicy sosen i igliwia. Przymknął oczy i wsłuchiwał się w 
dźwięki nadchodzącej nocy. Szum i szelest liści odprężał go i rozluźniał. 
Do snu ptaki układały się już w swoich gniazdach, a zwierzęta w swoich 
norkach. 

Jeżyk przełożył się na drugi bok i spojrzał na księżyc. Jego tarcza była duża 
i błyszcząca. Na czystym wieczornym niebie wydawała się być tak bardzo 
blisko. Cyprian wpatrywał się w kształty, które na niej widział. Ciemne 
plamy wyglądały jak jeziora lub wyspy. Niektóre miały kształt zwierząt, 
które jeżyk znał – wilków i niedźwiedzi. Inne były trochę jak smoki, o 
których słyszał w opowieściach kruka Bazylego. 

Cyprian lubił patrzeć na księżyc i zawsze w marzeniach chciał tam się 
znaleźć. Prosił nawet kiedyś o pomoc Bazylego, czy nie mógłby go tam 
zanieść, ale ten śmiał się tylko. Mówił, że to stanowczo zbyt daleko i że 
jeszcze żadnemu krukowi nie udało się tam dolecieć. Gdyby jednak tak 
bardzo mocno machać skrzydłami… Może wtedy? 

Jeże nie mają skrzydeł i nie potrafią latać, ale też są dość lekkimi 
zwierzątkami. Przecież dmuchawce też nie mają skrzydeł, a potrafią 
polecieć bardzo daleko. Tak rozmyślając leżał sobie bez ruchu w cieple i 
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odprężeniu. Oddychał głęboko i spokojnie. Jego brzuszek unosił się i 
opadał. Z zamkniętymi oczami i bardzo bliski snu.  

Niedaleko Cypriana rosła kępa mleczy, na których było całe mnóstwo 
dmuchawców. I te dmuchawce zaczęły 
w pewnym momencie się powiększać i 
przylatywać do jeżyka. Kilka z nich 
przyczepiło się do jego igieł i zaczęło 
go pociągać w górę. Najpierw powoli, 
ale po chwili już całkiem wyraźnie 
poczuł, że zaczyna się unosić. Był tak 
zaspany, że nawet się tym specjalnie 
nie zdziwił. Ruch był kołyszący i 
spokojny i nie przeszkadzał mu być dalej rozluźniony i wygodnie 
rozciągniętym. 

Cyprian widział wokół siebie przesuwające się gałęzie krzaków, a później 
też drzew. W dole zobaczył oddalające się wejście do norki, w której co 
noc sypiał. Na wyższych piętrach drzew widział gniazda, w których spały 
już smacznie ptaki, a on poruszał się wyżej i wyżej. Ruch był tak wolny, że 
nie czuł nawet powiewu wiatru. Po chwili miał już wokół siebie same 
wierzchołki drzew. Widział nawet jedną wiewiórkę, która przez chwilę 
przyglądała mu się z lekkim zdziwieniem, a później ułożyła się znowu do 
snu. 

Jeżyk unosił się coraz wyżej. Teraz pod sobą widział swój las, w którym 
drzewa robiły się coraz mniejsze i mniejsze. Niedługo później zaczęły 
mijać go pojedyncze chmurki. Przymknął oczka i drzemał przez jakiś czas 
nie zastanawiając się nawet nad swoim lotem. Czuł się lekko i beztrosko. 
Gdy wdychał powietrze czuł, że jest rześkie i czyste, jak po porannym 
deszczu. 

Nie otwierając oczu Cyprian poczuł, że teraz porusza się coraz wolniej. 
Tak jakby do czegoś się zbliżał. Uchylił lekko powieki i zobaczył, że jest 
teraz z kolei bardzo blisko księżyca. Jego tarcza była ogromna i emanowała 
ciepłym blaskiem. Te plamy, które wydawały się kształtami zwierząt to 
były ogromne wyspy wśród oceanu szarego piasku, który przykrywał całą 
powierzchnię. 
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Po delikatnym wylądowaniu pierwsze co jeżyk poczuł to wielka lekkość. 
Gdyby chciał mógłby wyskoczyć bez wysiłku na wielką wysokość. 
Przeskoczyłby najwyższe drzewa… Gdyby oczywiście były tutaj drzewa. 
Pył, który przykrywał całą powierzchnię tworzył fantastyczne kształty – 
pagórki, wzgórza, strumienie, wodospady. Oglądając to Cyprian był 
bardzo śpiący. Spokojny i powolny przelot jeszcze bardziej go ukołysał. 
Teraz więc ułożył się zaraz w pobliżu księżycowego drzewka. Obiecał 
sobie, że już następnego dnia od rana zwiedzi całą okolicę i zobaczy to 

wszystko co każdej nocy oglądał z daleka 
leżąc w łóżeczku w swojej norce. 

Sennym wzrokiem spojrzał jeszcze w stronę 
Ziemi, z której przyleciał. Wyglądała 
przepięknie – niebieska, z zielonymi 
plamami i przykryta gdzieniegdzie smugami 
chmur. Widział tylko jej część bo przecież na 
ziemi była teraz noc.  

Leżąc na księżycu i smacznie zasypiając 
Cyprian przypomniał sobie jeszcze o chłopcu, który dziś z Mamą 
odwiedził las. Gdzieś tam na dole, na ziemi śpi teraz w 
swoim łóżeczku. I na pewno śni mu się coś 
wspaniałego. A jutro czeka go niespodzianka - 
znajdzie ślady pozostawione przez Cypriana. A jak 
będzie już dochodził do dolinki z konwaliami to on 
– jeżyk Cyprian będzie niedaleko. I może nawet na 
chwilę się mu pokaże i pomacha… Ale tylko jemu – 
bo tylko dzieci mogą go zobaczyć… 
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Sławomir Żbikowski 

 

Nazywam się Sławomir Żbikowski i jestem ojcem 
dwóch młodych urwisów. 

Ostatnimi czasy sporo wysiłku wkładam w to, aby stać 
się lepszym Tatą. Swoje przemyślenia i doświadczenia 
z tym związane opisuję na blogu DobryTata.waw.pl 

Jakieś dwa lata temu odkryłem, iż potrafię wymyślać 
bajki na poczekaniu i, że całkiem nieźle mi to 
wychodzi. Początkowo dzieci wymyślały temat bajki, a 

ja starałem się coś na ten temat wymyśleć i opowiedzieć. Robiłem to na poczekaniu (zresztą 
nadal tak robię). Rok temu, wpadłem na pomysł aby te opowieści spisywać i zamieszczać na 
blogu i tak się to zaczęło. 

Dziś mam opublikowane na blogu ponad trzydzieści bajek, a obecnie realizuję swoje wielkie 
marzenie – publikuję swoje bajki. Na razie jest to zaledwie skromny darmowy e-book, jednak 
w moim odczuciu jest to olbrzymi krok na drodze do prawdziwej papierowej publikacji. 
Trzymajcie za mnie kciuki ;) 

Pozdrawiam gorąco – Sławek Żbikowski 

  

http://dobrytata.waw.pl/�
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Bajka o Karpiku 

W pewnym pięknym jeziorze, gdzie rosły prześliczne rośliny i gdzie 
mieszkały przeróżne gatunki ryb, zdarzyło się coś dziwnego. Coś co 
spowodowało, że akurat tego dnia ogłoszono wielkie zebranie. Na 
zebranie to stawiły się wszystkie ryby z całego jeziora. Stawiły się karpie i 
karasie, płocie i szczupaki, sumy i okonie, kiełbie i węgorze… Stawiły się 
ryby młode i stare, ryby kolorowe i zupełnie pospolite. Były tam wszystkie, 
co do jednej. Na środek zgromadzenia wypłynął najstarszy Sum, którego 
wszyscy uznawali za najmądrzejszego i najrozsądniejszego mieszkańca 
jeziora. 

Sum zaczekał, aż ucichną szepty i wszyscy będą gotowi na to, aby 
wysłuchać co ma do powiedzenia. Odchrząknął i rozpoczął ściszonym 
głosem swoje przemówienie: 

– Drodzy przyjaciele, znacie mnie dobrze i wiecie, że nie zwoływałbym 
was wszystkich na to zebranie, gdyby nie było to konieczne. Otóż coś 
dzieje się z naszym jeziorem. Coś niedobrego. Piękne i bujne rośliny, z 
których słynęło dotychczas nasze jezioro, nagle zaczęły obumierać. Jest ich 
coraz mniej i jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, już wkrótce całkowicie 
znikną z naszego jeziora. Nie muszę wam mówić co to oznacza dla nas. 
Większość z nas żywi się właśnie roślinami i jeśli one znikną, zaczniemy 
głodować. – Sum przerwał na chwilę, odsapnął, po czym kontynuował – 
Sytuacja jest bardzo trudna. Musimy zbadać, co spowodowało, że rośliny 
przestają rosnąć w naszym jeziorze i jak to coś powstrzymać. Dlatego 
powinniśmy wybrać jednego z nas, aby podjął się tej ważnej i trudnej 
zarazem misji. Proszę aby ochotnicy zgłosili się do mnie w ciągu 
najbliższej godziny. 

Sum zakończył swoja mowę i odpłynął do swojej siedziby. 

Inne ryby rozmawiając, dyskutując i przekrzykując się nawzajem zaczęły 
również odpływać do swoich domów. 
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Wszyscy zastanawiali się, kto zgłosi się na ochotnika. Jedni byli 
przekonani, że będzie to Szczupak, który niczego się nie boi i na pewno da 
sobie radę w każdej sytuacji. Inni myśleli raczej o Węgorzu, który jest 
bardzo sprytny i zwinny i zawsze wydostaje się nawet z najtrudniejszych 
tarapatów. Jeszcze inni uważali, że misji powinien podjąć się sam Sum, 
jako najmądrzejszy przedstawiciel rybiej rodziny. 

Tymczasem Sum w swojej siedzibie czekał na zgłoszenia. Czekał i coraz 
bardziej się denerwował. On sam, chciałby podjąć się tej bardzo ciekawej 
misji, chciałby zbadać tę sytuację, jednak był przekonany, że nie może 
zostawić innych ryb bez swojego wsparcia. Był zbyt ważny, aby narażać się 
na ryzyko. 

Minęła godzina i nikt się do Suma nie zgłosił. Sum udał się więc do 
Szczupaka, aby zaproponować mu wzięcie udziału w misji. Jednak ku 
swemu zdziwieniu, w odpowiedzi usłyszał, jedynie: 

- Jestem już za stary na takie rzeczy. Znajdź kogoś młodszego aby się tym 
zajął. 

Sum udał się więc do Węgorza. Lecz ten również zbył go mówiąc: 

- Muszę doglądać domu, dbać o swoją rodzinę. Nie mam czasu na takie 
sprawy. 

Sum pływał od domu do domu i kolejnym rybom proponował, wykonanie 
tego zadania. Lecz za każdym razem słyszał od nich wymówki, takie jak: 
„nie czuję się zbyt dobrze”, „mam dużo pracy”, „jestem za młody”, „to nie 
jest odpowiednia pora na takie wyprawy, może zrobię to na jesieni” i tak 
dalej. 

Kiedy załamany Sum, myślał już, że nie ma ratunku dla jeziora i wkrótce 
wszystkie rośliny i wszystkie ryby w jeziorze wymrą; nagle przypłynął do 
niego Mały Karpik. Karpik był jeszcze dzieckiem, jednak słysząc o tym, że 
nikt nie chciał wyruszyć na tę misję, postanowił się do niej zgłosić. Sum 
bardzo się ucieszył widząc go, mimo to odrzekł mu: 
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-Cieszę się, że chciałbyś to zrobić, jednak jesteś jeszcze zbyt mały. Na 
pewno nie dasz sobie rady. To bardzo trudna misja, którą może wykonać 
jedynie silna, dorosła ryba. 

Karpik jednak się nie poddawał, i rzekł: 

- Skoro jednak, żadna dorosła ryba nie chce wykonać tego zadania, więc 
nie pozostaje Ci nic innego, jak wysłać właśnie mnie. 

Sum nie był przekonany, co do słuszności swojej decyzji, ale zgodził się z 
Karpikiem. 

Wkrótce ogłosił, iż to właśnie Karpik będzie śmiałkiem, który wykona 
zadanie. Gdy znajomi i rodzina Karpika dowiedzieli się o tym, natychmiast 
zaczęli namawiać go, aby się wycofał. Mówili mu, że jest „za mały”, że „nie 
da rady”, że „powinien siedzieć cicho i się nie wychylać”. Jednak Karpik był 
wytrwały w swoich dążeniach i kiedy już sobie coś postanowił, to zdania 
nie zmieniał.  

 

Następnego dnia rano, pożegnał się z rodzicami, zabrał pakunek z 
jedzeniem na drogę i wyruszył. Pływał po całym jeziorze szukając 
przyczyny, z powodu której umierają rośliny. Pewnego razu natknął się na 
klatkę, w której uwięziony był rak. Podpłynął więc do klatki, i zwinnymi 
płetwami otworzył ją, wypuszczając rak na wolność. Rak podziękował 
pięknie za uratowanie go z potrzasku i zanim odszedł w swoją stronę 
powiedział Karpikowi te słowa: 

- Pamiętaj, jeśli kiedyś będziesz w potrzebie po prostu mnie zawołaj. 

Karpik odpłynął z myślą, że na pewno nigdy nie będzie potrzebował 
pomocy Raka. 



 46  

 

Płynął dalej, wypytywał i zdobywał kolejne informacje. Pewnego razu 
natknął się na starego Ślimaka, pozbawionego skorupki. 

- Gdzie masz swoją skorupkę? – zapytał Ślimaka. 

- Zgubiłem ją kilka dni temu, a ponieważ jestem już prawie ślepy, nie 
mogę jej odnaleźć. Nie wiem już czy kiedykolwiek jeszcze będę miał 
okazję wejść do swojego własnego domku. 

- Poczekaj, poszukam jej dla Ciebie. 

Karpik rozglądał się po okolicy i po kilku minutach, jego bystre oczy, 
wypatrzyły zagubioną skorupkę. Zabrał ją ze sobą i oddał Ślimakowi. 
Uradowany Ślimak, powiedział Karpikowi te słowa: 

- Pamiętaj, jeśli kiedyś będziesz w potrzebie po prostu mnie zawołaj. 

I znów Karpik nie przypuszczał, żeby kiedykolwiek tej pomocy 
potrzebował. Odpłynął i skierował się ku rzeczce wpadającej do jeziora. 
Kiedy się do niej zbliżał, wpłynął w przybrzeżne szuwary. Nagle ujrzał 
bociana. Bocian stał na jednej nodze, a w jego potężnym dziobie 
znajdowała się szamocząca się na wszystkie strony i krzycząca w 
niebogłosy żaba. Karpik bał się bociana, gdyż z łatwością mógł stać się jego 
zdobyczą i mógłby zostać przez niego zjedzony. Jednak postanowił pomóc 
żabie. Wyskoczył najwyżej jak potrafił i z całych sił uderzył ogonem w 
dziób bociana. Dziób rozchylił się na chwilę, wystarczającą na to, aby Żaba 
się z niego wydostała. Już wkrótce Żaba i Karpik uciekali razem przed 
ścigającym ich ptakiem. Kiedy go zgubili. Żaba podziękowała Karpikowi za 
uratowanie życia i powiedziała: 

– Pamiętaj, jeśli kiedyś będziesz w potrzebie po prostu mnie zawołaj. 

Karpik pożegnał się i popłynął dalej. Wpłynął do rzeczki i od razu poczuł, 
że woda w rzeczce jest bardzo zanieczyszczona. Domyślił się, że to te 
zanieczyszczenia spowodowały, że rośliny w ich jeziorze zaczęły umierać. 
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Popłynął więc dalej w górę rzeczki, aby sprawdzić skąd się te 
zanieczyszczenia biorą. I wkrótce dotarł do fabryki stojącej nad brzegiem 
rzeczki. Z fabryki wychodziła wielka rura, a rurą tą do rzeczki spływała 
cuchnąca ciecz. 

– Co tu się dzieje?! – Wykrzyknął Karpik na całe skrzela. 

Wtedy z fabryki wyszła stara, pomarszczona, brzydka, z koślawym nosem 
Czarownica. 

– Kto śmie zwracać się do mnie takim tonem?! – zapytała. 

– To ja, Karpik. – powiedział Karpik, – Z tej fabryki, wypływają do rzeczki 
zanieczyszczenia, które powodują, że rośliny w naszym jeziorze umierają. 
Już wkrótce ryby nie będą miały co jeść. 

– Wiem o tym, – odpowiedziała Czarownica – i nie zamierzam tego 
powstrzymać. 

– Może mógłbym zrobić coś, abyś jednak zmieniała zdanie? – zapytał 
Karpik. 

– Owszem, ale to nie będzie łatwe. 

– Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby uratować Nasze jezioro. 

Czarownica chwilę się zastanowiła, po czym rzekła: 

– Jeśli wykonasz trzy zadania, które Ci zlecę, zaprzestanę wypuszczania 
zanieczyszczeń do rzeki. Jeśli jednak którejś z nich nie wykonasz, to 
zostaniesz moim służącym. Codziennie, będziesz mył mi nogi i usługiwał 
mi. Czy zgadzasz się na to? 
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– Zgadzam się. – powiedział bez wahania Karpik, choć perspektywa 
codziennego mycia nóg Czarownicy, wcale mu się nie podobała. 

– A więc zaczynamy, rzekła Czarownica – Twoim pierwszym zadaniem jest 
wydostać się ze skrzyni, w której Cię umieszczę i opuszczę na dno rzeki. 

I Czarownica, umieściła Karpika w drewnianej skrzyni. Skrzynie przykryła 
wiekiem, a wieko obwiązała grubymi linami. Następnie skrzynię wrzuciła 
do rzeki. 

– Masz czas do rana- Krzyknęła i wróciła do swojej fabryki. 

 

Biedny Karpik szamotał się wewnątrz skrzyni, uderzał ogonem w wieko, 
jednak mocne liny solidnie je przytrzymywały. W końcu zmęczony Karpik 
opadł na dno skrzyni, pewny, że to już koniec jego przygody, i że jutro 
zostanie służącym Czarownicy, a jego jezioro i wszyscy jego znajomi zginą. 

Naglę sobie o czymś przypomniał. Wróciła mu nadzieja. Podpłynął do 
niewielkiej szczeliny w deskach i najgłośniej jak potrafił wykrzyczał: 

– Raku, Raku, jeśli mnie słyszysz, to przyjdź mi z pomocą! 

Chwilę później Karpik usłyszał znajomy głos Raka: 

– Co się stało mały, dlaczego siedzisz w tej skrzyni? 

Karpik opowiedział rakowi o wszystkim, a ten zawołał coś w sobie jedynie 
znanym języku i już wkrótce zjawiło się całe mnóstwo raków z całej 
rzeczki i z całego jeziora. Zaczęły ciąć swoimi potężnymi szczypcami liny i 
w przeciągu kilku minut uwolniły Karpia ze skrzyni. 

Karpik bardzo podziękował za pomoc i pożegnał wszystkie raki. 
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Jakież było zdziwienie czarownicy, gdy wyszła rano ze swojej fabryki i 
ujrzała uśmiechniętego Karpia uwolnionego ze skrzyni. 

– Zaskoczyłeś mnie, – powiedziała – myślałam, że nie dasz rady wykonać 
mojego pierwszego zadania. Jesteś sprytniejszy niż mi się wydawało. Teraz 
czeka Cię kolejne zadanie. Pokaż jak jesteś silny, maluszku. Widzisz tę 
wielką łódkę stojącą na brzegu? Twoim zadaniem jest zepchnąć ją do 
wody. Masz czas do rana – powiedziała i udała się do swojej fabryki. 

 

Mały Karpik ciągnął za linę z całych sił, jednak łódź była zbyt ciężka, aby 
choćby drgnąć. Wkrótce Karpik nie miał już siły aby ciągnąć. O pchaniu 
również nie było mowy, gdyż musiałby wyjść z wody, a wtedy nie miałby 
czym oddychać. Ponownie zaczął się martwić, że nie da sobie rady z tym 
zadaniem. 

Wtedy przypomniał sobie o swoim przyjacielu Ślimaku. Zakrzyczał więc 
najgłośniej jak mógł: 

– Ślimaku, Ślimaku, jeśli mnie słyszysz, to przyjdź mi z pomocą! 

I już wkrótce zjawił się Ślimak. Karpik opowiedział mu o swoim zadaniu. 
Wtedy Ślimak wezwał na pomoc inne ślimaki. Było ich tak dużo, że już 
wkrótce cała plaża, na której znajdowała się łódź pokryła się śliskim 
śluzem – wydzieliną ślimaków. Wtedy wystarczyło, że Karpik leciutko 
pociągnął za liną, a łódź sama ześlizgnęła się do wody. 

Kiedy czarownica wyszła nad ranem ze swojej fabryki, aż nie mogła 
uwierzyć. Łódka znajdowała się na środku rzeki, a Mały Karpik trzymał w 
swoim pyszczku koniec liny. 
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– Znowu cię nie doceniłam – powiedziała Czarownica – jesteś silniejszy niż 
myślałam. Pora więc na trzecie, ostatnie zadanie. Tym razem musisz 
przegonić z okolic mojej fabryki wszystkie muchy i komary. Masz czas do 
rana. 

Czarownica udała się do swojej fabryki, a Karpik wyskakując co chwila z 
wody próbował przeganiać muchy i komary. Jednak te, wcale się Karpia 
nie zamierzały słuchać. Na nic się nie zdały groźby, na nic się nie zdały 
prośby i tłumaczenia Karpika. Muchy i komary jak bzykały, tak bzykały. 
Już wkrótce Karpik stracił siły i ponownie pomyślał, że nie da rady. Nagle 
w oddali usłyszał jakieś rechotanie. Przypomniał sobie słowa Pana Żaby. 
Zawołał więc najgłośniej jak potrafił: 

– Żabo, Żabo, jeśli mnie słyszysz, to przyjdź mi z pomocą! 

I już wkrótce zjawił się Pan Żaba, który po wysłuchaniu Karpia, zawołał 
swoją liczną żabią rodzinę. Nie minęło kilka chwil, a już całe setki żab 
skakały wokół fabryki i zjadały fruwające muchy i komary. Po niespełna 
piętnastu minutach, wszystkie żaby były najedzone, a muchy i komary, 
które jeszcze nie zostały zjedzone, czym prędzej się stamtąd wyniosły, aby 
zjedzonymi nie zostać. 

Karpik pięknie podziękował żabom i się z nimi pożegnał. 

Kiedy Czarownica, wyszła rano ze swej fabryki i nie dostrzegła żadnej 
muchy, czy choćby jednego komara, bardzo się zdziwiła. Podeszła do 
Karpia i co go bardzo zdziwiło, uśmiechnęła się do niego. Kiedy się 
uśmiechała, wcale nie wydawała się taka brzydka. 

– Wywiązałeś się świetnie ze wszystkich trzech zadań, jakie miałam dla 
Ciebie. Okazałeś się silniejszy niż myślałam, mądrzejszy i sprytniejszy niż 
na to wyglądałeś. Okazałeś się wielką rybą, Karpiku. Tak naprawdę, wcale 
nie jestem Czarownicą. Jestem dobrą wróżką i postanowiłam sprawdzić, 
czy znajdzie się jakiś śmiałek, który zdoła stawić czoło 
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niebezpieczeństwom i pokonać Czarownicę, aby ratować swój dom, 
swoich przyjaciół i bliskich, aby ratować swoje jezioro. I zjawiłeś się 
właśnie Ty, mój drogi. To jezioro nigdy jeszcze nie miało tak wspaniałego 
obrońcy. Jego mieszkańcy powinni być z Ciebie dumni. Wracaj do swojego 
jeziora i powiedz innym rybom, że wszystko zostało naprawione. Powiedz 
im, że rośliny znowu odzyskają swoje piękno i ryby będą miały co jeść. 

To powiedziawszy, Czarownica przemieniła się w piękną wróżkę, fabryka 
zmieniła się we wspaniały młyn z młyńskim kołem, a rura z wyciekającą z 
niej cuchnącą cieczą zniknęła. 

Kiedy Karpik wrócił do swojego domu. Wszystkie ryby urządziły na jego 
powitanie uroczyste przyjęcie. Były tańce i śpiewy, oraz wiwaty na cześć 
Małego Karpia, który okazał się największą z ryb. 

Od tej pory jezioro znowu słynie z przepięknej roślinności, a mieszkające 
w nim ryby do dziś dnia opowiadają swoim dzieciom historię o słynnym 
Małym Karpiku. 

 

  



 52  

 

 

Północ 

Bajka wymyślona dla mojego syna – miała być koniecznie o północy i o Mikołaju. 

Przeczytajcie: 

 

Miasteczko pogrążone było w ciszy. Wszystkie dzieci 
dawno już spały, a i dorośli spali już, bądź 
właśnie szykowali się do snu. Jedynie mały 
chłopiec nie miał zamiaru iść spać. 
Wiercił się przekręcając z boku na 
bok. Nie mógł zasnąć. Mimo iż jego 
rodzice spali w sypialni obok, on nie 
był w stanie zmrużyć oka. Coś nie 
dawało mu zasnąć. Czy to była jakaś 
zabłąkana myśl, nie dająca mu spokoju; 
czy to było zwykłe przeczucie – Tego 
Chłopiec nie wiedział. Był jeszcze zbyt 
młody, aby zadawać sobie tak trudne pytania. 
Wiedział jednak, że z jakiegoś powodu 
zaśnięcie było niemożliwe.  

Chłopiec usiadł na łóżku, a potem wstał. Kierowany jakimś wewnętrznym 
przeczuciem podszedł do okna. Odsłonił zasłony i przyglądał się przez 
chwilę widokowi rozciągającemu się z okna jego pokoju. Widok ten 
miewał przed oczyma praktycznie każdego dnia, kiedy podchodził rano do 
okna i rozsuwał zasłony, aby wpuścić do pokoju blask słońca. 
Wielokrotnie podziwiał piękno okolicy, w której znajdował się jego dom. 
Wielokrotnie obserwował las i mieszkające w nim dzikie zwierzęta. Mimo 
to nigdy wcześniej nie odważył się spoglądać przez okno w środku nocy. 



 53  

 

Teraz widok ten zdumiewał go, lekko przestraszał, a jednocześnie 
sprawiał, że Chłopiec czuł wielką radość z faktu, że to robi.  

Kiedy tak patrzył i próbował dostrzec jakiś ruch pośród drzew, nagle stało 
się coś, czego nigdy nie podejrzewał zobaczyć. Otóż jego oczom ukazała 
się spadająca gwiazda. Była jasna i wielka. Kiedy leciała aż zatrząsł się 
dom. Chłopiec zauważył, że gwiazda spadła niedaleko. 

Szybko się ubrał i wybiegł z domu, aby tę gwiazdę odnaleźć. Początkowo 
nie był pewien czy idzie w dobrym kierunku, jednak już wkrótce dotarł do 
miejsca, gdzie dostrzegł połamane drzewa, kolejne drzewa znajdujące się 
na torze lotu gwiazdy zostały powalone w całości a w końcu oczom 
chłopca ukazał się wyryty w ziemi rów, utworzony przez podmuch 
spadającej gwiazdy. Na jego końcu znajdował się olbrzymi krater.  

Chłopiec podszedł do krawędzi krateru, wyjrzał z za niej i zerknął w dół. 
Dookoła unosił się dym, a w samym środku krateru coś się poruszało, coś 
świecącego delikatnym, jasnym blaskiem. Chłopiec zerknął na swój 
zegarek i spostrzegł, że właśnie nastała północ – chwila, w której dziś staje 
się wczoraj, a jutro staje się dziś; chwila, w której dzieją się magiczne 
rzeczy; chwila, gdy otwierają się magiczne przejścia do zaczarowanych 
krain. 

Chłopiec przetarł oczy i po raz kolejny spojrzał na sam środek krateru. I 
ponownie ujrzał tam jakąś poruszającą się postać. Wyszedł z za krawędzi i 
powolutku zszedł do krateru. Kiedy był już na dole, przekonał się, że 
poruszającą się postacią była piękna dziewczyna, wyglądająca na około 
dwadzieścia lat. 
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- Co ty tu robisz? – zapytał Chłopiec – Też przyszłaś zobaczyć gwiazdę? 
Czy ją znalazłaś? Gdzie ona jest? 

- Jest tuż przed tobą. – odpowiedziała Dziewczyna. 

- Gdzie? Nigdzie jej nie widzę. 

- Stoi przed tobą. 

- Co? 

- Ja jestem tą gwiazdą. Właśnie spadłam z nieba. Nazywam się 
Gwiazdeczka – powiedziała i wyciągnęła do niego rękę na powitanie. 

- Ja… Ja mam… Ja mam na imię Mikołaj. – Powiedział jąkając się Chłopiec i 
niepewnym ruchem uściskał dłoń dziewczynki. Dłoń była ciepła i 
wydawało mu się, iż tli się cudownym złotym blaskiem. 

- Miło mi cię poznać Mikołaju. 

- Mnie również jest bardzo miło. 

I zaczęli rozmawiać. Rozmawiali na przeróżne tematy. Rozmawiali aż do 
białego rana. Gwiazdeczka i Mikołaj zakochali się w sobie i od tej pory byli 
nierozłączni. Wszędzie chodzili razem i wszystko razem robili. A kiedy 
dorośli wzięli ślub.  
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Gwiazdeczka, jako prawdziwa gwiazda miała przed sobą jeszcze miliony 
lat życia, toteż nie starzała się i zawsze była piękna i młoda. Mikołaj 
natomiast był człowiekiem, toteż dla niego czas płynął jak dla każdego 
normalnego człowieka. Starzał się jak każdy człowiek i każdego dnia 
stawał się coraz starszy. Z czasem wyrosła mu długaśna siwa broda, a 
włosy całkowicie zsiwiały. Jednak miłość Mikołaja i Gwiazdeczki trwała 
nadal. W końcu za namową napotkanej wróżki Mikołaj i Gwiazdeczka 

przenieśli się na biegun północny. Tam magia Gwiazdeczki i 
jej wielka miłość sprawiły, iż czas dla Mikołaja zatrzymał 

się w miejscu. Od tej pory przestał się starzeć. 
Mikołaj był tak wdzięczny swojej żonie za 

dar, jaki od niej otrzymał, iż postanowił, że 
co roku, w jeden dzień będzie 

uszczęśliwiał ludzi na całym 
świecie rozdając im podarki. 

Wkrótce dniem tym stała 
się wigilia Bożego 
Narodzenia. Z czasem 
prezentów potrzeba było 

tak wiele, że Mikołaj musiał 
zatrudnić do pomocy elfy i 

renifery. 

A wszystko to za sprawą Gwiazdeczki, jaj magii i miłości, oraz za sprawą 
nieprzespanej nocy w życiu małego Chłopca. 
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Zakończenie 
 

 

Bajka opowiedziana dziecku jest dobra na wszystko. Takie jest moje 
zdanie. Dlaczego tak uważam? Wymienię tu sześć powodów, dla których 
uważam, ze warto bajki opowiadać. Oczywiście, te sześć powodów nie 
wyczerpuje tematu. Powodów tych znalazłoby się znacznie więcej. Myślę, 
że te sześć które zostaną tu wymienione, powinno jednak zachęcić was 
drodzy rodzice do tego, abyście zaczęli opowiadać bajki. 

1. Czas poświęcony dziecku. 
 
Po pierwsze, rodzic opowiadając bajkę spędza czas z dzieckiem – 
jest to chwila, kiedy rodzic jest tylko do dyspozycji dziecka. W 
dzisiejszych czasach rodzice nie często dysponują komfortem, aby 
spędzać z dzieckiem tyle czasu ile by chcieli i ile potrzebuje samo 
dziecko. W związku z tym, czas kiedy rodzic czyta, lub opowiada 
bajkę dziecku, jest czasem tylko dla nich. Jest to czas na 
pielęgnowanie więzi rodzic-dziecko. 
 

2. Kontakt fizyczny. 
 
Podczas czytania, czy opowiadania bajki można wziąć dziecko na 
kolana, przytulić, czy pogłaskać po główce. W ten sposób rodzic 
nawiązuje kontakt fizyczny, tak niezbędny i tak potrzebny do 
prawidłowego rozwoju dziecka. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza w 
przypadku małych dzieci. Uczucie bliskości można wzmocnić przez 
zastosowanie odpowiedniej intonacji podczas opowiadania bajki. 
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Ciepły głos rodzica, będzie potęgował uczucie bliskości i wzmocni 
więź emocjonalną z dzieckiem. 
 

3. Bajki pobudzają wyobraźnię. 
 
Bajka, im bardziej niezwykła, im bardziej fantazyjna, im barwniej 
opowiedziana, tym większą uwagę dziecka potrafi przyciągnąć. 
Dziecko wsłuchując się w treść bajki, może wyobrażać sobie 
opowiadane sceny, wizualizować i przeżywać opowiadaną historię 
we własnej główce. W ten sposób bajki rozwijają dziecięcą 
wyobraźnię. Z własnego doświadczenia wiem, iż dzieci po pewnym 
czasie same zaczynają wymyślać własne bajki, własne historie, co 
świadczy o ich bujnej wyobraźni. 
 

4. Bajki pomagają zasnąć. 
 
Bajka opowiedziana przed snem może pomóc dziecku w zaśnięciu. 
Istnieje specjalny rodzaj bajek zwanych bajkami zasypiankami. Bajki 
te mają za zadanie uspokoić dziecko i wyciszyć. Bajki takie 
pozbawione są wartkiej akcji, a zamiast tego znajduje się w nich 
sporo elementów opisowych. Zazwyczaj bajki zasypianki zawierają 
elementy wyliczanki, które sprawiają, iż dziecko staje się bardziej 
senne. Bajka taka opowiedziana spokojnym, czasem wręcz 
monotonnym głosem, ma za zadanie uspokoić i w efekcie uśpić 
nawet najbardziej rozbrykane dziecko i rzeczywiście taki efekt 
przynosi. 
 

5. Bajki terapeutyczne. 
 
Bajka może być „lekarstwem” na wszystko, począwszy od 
problemów z zasypianiem, poprzez różnego rodzaju lęki, a 
skończywszy na nauce załatwiania potrzeb na nocniku. To rodzic 
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najlepiej zna swoją pociechę, to rodzic najlepiej zna problem, z 
którym dziecko się boryka, to rodzic ma największe predyspozycje 
do tego, aby ten problem rozwiązać. A można go rozwiązać stosując 
bajki właśnie. Założeniem bajki terapeutycznej jest to, że główny 
bohater bajki ma ten sam problem co dziecko. Bohaterem bajki 
może być inne dziecko o zmienionym imieniu, ale borykające się z 
podobnym problemem. Może to być również zwierzątko, któremu 
ten problem zostanie przypisany. Opowiadając bajkę terapeutyczną, 
rodzic może uwzględnić kilka szczegółów, dzięki którym dziecko 
jeszcze bardziej utożsami się z bohaterem. Na przykład – jeśli 
dziecko ma ulubionego przytulaka – różowego króliczka, to być 
może główny bohater, będzie miał za przytulankę różowego 
zajączka. „To tak jak ja!” – może powiedzieć dziecko. I najważniejsze 
założenie bajki terapeutycznej – bohater bajki wypracowuje 
rozwiązanie swojego problemu. Może nie być łatwo, jednak warto 
spróbować. 
 

6. Nie tylko dla dzieci… 
 
Bajki przynoszą korzyści nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. 
Rodzic opowiadając bajkę, również wiele zyskuje. Rozwija własną 
wyobraźnię, swoją elokwencję, zwiększa zasób używanych słów, 
wzrasta jego poczucie własnej wartości. Ponadto, czas spędzony z 
dzieckiem sprawia, iż rodzic może choć na chwilę oderwać się od 
zajęć związanych z pracą czy prowadzeniem domu. Dzięki temu 
zyskuje chwilę na odstresowanie się, odsapnięcie i relaks umysłowy. 

 

Mam nadzieję, iż te kilka bajek, które znalazły się w niniejszej publikacji 
przypadły do gustu wam, oraz waszym pociechom. Być może niektórzy z 
was zachęceni przykładem autorów opublikowanych opowiadań, sami 
zdecydują się na wymyślenie własnych bajek, na ich opowiadanie 
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dzieciom, czy też na ich publikację. Zachęcam do tego, każdego rodzica – 
to naprawdę fajna zabawa i świetnie spędzony czas. 

Jeśli któraś z bajek szczególnie przypadnie wam do gustu, jeśli któreś z 
zamieszczonych tu opowiadań wzbudzi wasze zainteresowanie, to 
zachęcam do kontaktu z jego autorem. W takich sytuacjach, piszcie 
bezpośrednio do autora bajki, lub za pośrednictwem mojej skromnej 
osoby (szbikus@o2.pl).  

Czekam również na wasze opowiadania. Być może w przyszłym roku na 
kolejne Boże Narodzenie uda się wydać kolejnego e-booka. Być może 
znajdą się tam również twoje bajki.  

 

Życzę wam wielu sukcesów, mile spędzonych chwil wraz z waszymi 
pociechami, a przede wszystkim przyjemnej lektury. 

Pozdrawiam – Sławomir Żbikowski 
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