
 

 

SCENARIUSZ 1 

Realizacja polityki równości płci 

 

Temat zajęć: Dziewczynki płaczą a chłopcy są złośliwi? 

Cele 

Cel ogólny: przełamywanie stereotypów związanych z płcią 

Cele szczegółowe: 

- zapoznanie dzieci z pojęciem stereotypu 

- uświadomienie uczniom, że ich upodobania, podstawowe cechy wyglądu są do siebie podobne bądź 

różne niezależnie od tego jaką mają płeć 

Rezultaty: 

- wiedza na temat podstawowych stereotypów dotyczących płci, 

- świadomość dotycząca swoich upodobań i zainteresowań, 

- umiejętność współpracy w grupie, 

- umiejętność dzielenia się własnym doświadczeniem, spostrzeżeniami. 

Grupa docelowa: 
- uczniowie klas I-III 

Metody: 
-  praca w grupach, zabawa ruchowa, pogadanka. 

Środki dydaktyczne: 
- duże arkusze papieru, najlepiej w 2 kolorach, markery. 

Czas trwania: 

90 min. 

 



Przebieg zajęć: 

1. Przywitanie się z dziećmi. 

2. Zabawa ruchowa "Ludzie do ludzi" - uczestnicy dobierają się parami, prowadzący podaje 

komendy np. palec do palca, kolano do kolana, ucho do ucha, palec do czoła. Wszyscy 

wykonują te polecenia. Na hasło LUDZIE DO LUDZI należy szybko znaleźć inną parę. kto został 

bez pary prowadzi dalej zabawę, podając komendy. 

3. Praca w grupach  - prowadzący dzieli klasę na 2 grupy: I dziewczynki, II chłopcy. 

a) dzieci mają się zastanowić jakie są różnice między 2 grupami 

b) omówienie na forum klasy czym różnią się dziewczynki od chłopców 

c) odrysowujemy 1 dziewczynkę na dużym np. czerwonym arkuszu i 1 chłopca na 

dużym np. niebieskim arkuszu 

d) każda dziewczynka na czerwonym, a każdy chłopiec na niebieskim arkuszu mają 

napisać albo narysować swoje cechy: 

o na głowie: kolor oczu, włosów, rozmiar uszu, nosa 

o na tułowiu: ulubione potrawy, słodycze 

o na prawej ręce: co lubi robić, w co i z kim lubi się bawić 

o na lewej ręce: czego nie lubi 

o na prawej nodze: co robi, gdy jest smutny albo zły 

o na lewej nodze: kiedy jest szczęśliwy 

e) przyczepienie arkuszy do tablicy i omówienie prac 

4. Pogadanka na temat stereotypów:  

a. pytanie do dzieci: jak myślą, dlaczego na początku znalazły wiele różnic dzielących 

dziewczynki od chłopców, a potem się okazało, że i jedni i drudzy lubią podobne 

rzeczy robić, jeść, itp. a różnice między nimi nie wynikały z uwagi na płeć tylko inne 

upodobania. 

b. komentarz prowadzącego: to, że dzielimy w świecie różne rzeczy w grupy według 

jakiejś zasady jest dobre, bo to nam porządkuje świat. Najczęściej łączymy ze sobą 

rzeczy podobne na pierwszy rzut oka np. płeć czyli czy jesteśmy dziewczynką czy 

chłopcem lub też kolor włosów. Jednak często jest tak, że gdy tworzymy jakąś grupę 

np. dziewczynek to myślimy, że wszyscy w niej jesteśmy tacy sami i zupełnie 

odróżniamy się od innej grupy, np. chłopców. I to jest właśnie stereotyp - 

przekonanie, że wszyscy ludzie w jednej grupie są tacy sami, tylko dlatego, że w tej 

grupie są. 

5. Zabawa ruchowa "Prawda czy fałsz". Prowadzący umawia się w dziećmi, że lewa strona jest 

miejscem "fałszu", natomiast prawa strona "prawdy". Następnie wypowiada różne zdania 

prawdziwe i fałszywe, zadaniem dzieci jest znaleźć się po właściwej stronie sali. Kto się 

pomyli wypada z gry, a ostatnia osoba która wygrała może prowadzić grę dalej: 

o wszystkie dziewczynki są milczące 



o dzieci lubią się bawić 

o psy to ssaki 

o chłopcy nie płaczą 

o tylko kobiety rodzą dzieci 

o tylko dziewczynki lubią gotować 

o chłopcy i dziewczyny bywają czasem nieposłuszni 

o tylko chłopcy bawią się samochodami 

o większość uczniów lubi wakacje 

o chłopcy, którzy płaczą to maminsynki 

o blondynki są głupie 

o uczniowie zazwyczaj lubią przerwy, itp. 

6. Podsumowanie zajęć, pożegnanie się. 

 

Opracowanie: Katarzyna Sośniak, Anna Warszawska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCENARIUSZ 2 

Realizacja polityki przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu 

 

Temat zajęć: Akceptujemy tego, kto jest inny 

Cele 

Cel ogólny: kształtowanie właściwych postaw wobec odmienności 

Cele szczegółowe: 

- przezwyciężanie uprzedzeń i przesądów 

- uczenie szacunku dla poglądów innych osób 

- akceptowanie uczuć przeżywanych przez inne osoby 

Rezultaty: 

- wzajemne zrozumienie, 

- szacunek dla poglądów innych osób, 

- uświadomienie sobie swoich uczuć. 

Grupa docelowa: 
- uczniowie klas I-III 

Metody: 
-  praca plastyczna, zabawa ruchowa, pogadanka, bajka "Potwór". 

Środki dydaktyczne: 
- duże arkusze papieru, pisaki, kolorowe bibuły, klej, nożyczki, kredki, farby, maskotka, bajka 

"Potwór". 

Czas trwania: 

90 min. 

 



 

Przebieg zajęć: 

1. Przywitanie się z dziećmi. Rundka - " Z czego jestem ostatnio bardzo dumny" - dzieci po kolei 

sie wypowiadają. 

2. Zabawa koncentrująca uwagę "Podaję ci" - dzieci stoją w kręgu, prowadzący podaje "na niby" 

pokazując pantomimicznie, np.: kłębek wełny, plecak pełen kamieni, małego kotka,... 

3. Bajka "Potwór" 

a. prowadzący czyta fragment bajki "Potwór" (zał. 1) 

b. dzieci wykonują w małych grupach postać potwora z przygotowanych materiałów 

c. prezentują pracę na forum klasy 

d. dokończenie opowiadania 

4. Zabawa ruchowa "Szkoła śmiesznych kroków" - dzieci chodzą swobodnie w kręgu. Kolejno 

każda osoba pokazuje jakiś śmieszny, nietypowy krok, którzy wszyscy muszą naśladować. 

5. Rozmowa kierowana: 

a. dlaczego mieszkańcy tej miejscowości nie akceptują potwora? czy robią dobrze czy 

źle? co powinni zrobić według was? 

b. czy cos podobnego zdarza się w waszej wsi czy też klasie? 

c. co chciał zrobić Tomek? czy miał ku temu powód? 

d. co symbolizują cegły z tego opowiadania? jak możemy je nazwać? (przesądem, 

dyskryminacją, nietolerancją), prowadzący wyjaśnia co to jest dyskryminacja i 

nietolerancja 

6.  Miniwykład: Przeciwieństwem nietolerancji jest tolerancja, czyli akceptowanie innych takimi, 

jaki są. Potwór nie robi nic złego poza tym, że istnieje i że czasem kicha. Jego wina polega na tym, 

że jest inny. To już wystarcza, by uznać go za kozła ofiarnego, za zagrożenie dla wszystkich. Nasza 

bajka kończy się dobrze, ale czasami nie kończy się dobrze historia wielu cudzoziemców, 

imigrantów lub tylko ludzi innych - o odmiennych poglądach, innej wierze.  

Pytanie do dzieci: co można zrobić, aby osoby inne czuły się dobrze tam, gdzie mieszkają? 

podajcie receptę. 

7. Zakończenie - rundka z maskotką. Uczestnicy rzucają do siebie miękką maskotką. osoba, 

która trzyma maskotkę ma odpowiedzieć na pytanie: czego ciekawego dowiedziała się na 

dzisiejszych zajęciach. 

Opracowanie: Katarzyna Sośniak, Anna Warszawska 



 

 

Zał. 1 

Potwór 

Wieś o nazwie Słodka Woda była najpogodniejszą i najspokojniejszą wsią na ziemi. Jak pisali 

kronikarze w swych księgach, była to wieś radosna. Wszystko układało się dobrze, ale pewnej nocy 

na pustych ulicach dały się słyszeć dziwne odgłosy, którym towarzyszyły posępne i chrząkliwe 

oddechy. Jedynie nieliczni odważyli się spojrzeć przez okno. Za okiennicami dały się słyszeć 
wzburzone szepty.  

- To jakiś cudzoziemiec.  

- To jakiś olbrzym...  

- Matko moja, jaki on brzydki!  

- Ma okrutny wygląd.  

- To potwór! Pożre nasze dzieci!  

Nieznajomy ów wędrował zgięty pod ciężarem wielkiego wora. Miał oczy żółte, brodę najeżoną i 

zieloną, paznokcie długie i zakrzywione. Co pewien czas zmuszony był zatrzymać się, by wytrzeć 
sobie nos. Dlatego dyszał i kaszlał jak stary miech kowalski. Musiał być okropnie przeziębiony.   

W końcu wsi, o dwa kroki od lasu, znajdowała się głęboka, czarna jaskinia. Potwór, nie znalazłszy 

nic lepszego, tam się zadomowił.  

W gospodzie następnego dnia zebrali się wszyscy mieszkańcy wsi, również babcie, mamusie i 

dzieci.  

- Ja widziałam go dobrze i z bliska: jest okropny!  

- Ja zajrzałam w jego oczy: przerażają!  

- Wyrzuca ogień z nozdrzy!  

- Słyszałam jego rżenie, jeszcze teraz drżę cała - poskarżyła się Maria Róża, najładniejsza 

dziewczyna w tej miejscowości. Wszyscy młodzieńcy westchnęli.  

- To jest diabeł! - powiedziała jakaś babcia.  

- Gdzie tam! To wilkołak, pożeracz mężczyzn! 0, biada nam! - szlochała jakaś staruszka.  

-, Jeżeli pożera mężczyzn, ty nie powinnaś się martwić! - zachichotał Baptysta, wsiowy śmieszek.  

- Ja widziałem go z bardzo bliska - powiedział Szymon, dwunastoletni chłopiec.  

- Również i ja byłam z nim - zawtórowała jego siostrzyczka Liliana.  

- Oto nawet dzieci są przerażone - stwierdził Sebastian, wójt - powiedzcie dzieci, jaki był ten 

potwór! Był straszny, prawda!  

- Nie - zaprzeczył Szymon.  

- Nie przerażał - powiedziała Liliana. I dodała: - Był tylko inny!  

Wszyscy powrócili do domu, wędrując szybko przez ciche ulice, bali się spotkania twarzą w twarz 

z potworem. Spoglądali z lękiem w kierunku lasu. Tam widoczny był otwór dużej, czarnej jaskini, w 

której mieszkał potwór.  

Właśnie w tym momencie, powiększone echem, dało się słyszeć okropne, grzmiące kichnięcie.  

- To potwór! Ratunku - zakrzyknęli wszyscy i schronili się do domów.  

Zamknęli drzwi na potrójne zasuwy.  

Mamusie otuliły szczelnie kołdrami dzieci. - Nie bójcie się, tu jesteśmy bezpieczni!  

Ojcowie zamykali okna i zabezpieczali drzwi. - Jeśli ośmieli się przyjść tutaj, będzie miał się z 



pyszna!  

 

Ciężarówka pełna cegieł  

W następnych dniach życie w Słodkiej Wodzie znów toczyło się normalnie. Tatusiowie i mamusie 

pracowali, dzieci były w szkole, Maria Róża siedziała przed lustrem z papilotami we włosach koloru 

zboża. Młodzieńcy spoglądali na nią i wzdychali.  

Prawie wszyscy zapomnieli o potworze, który, o dziwo, nikomu nie przeszkadzał. Jedynie od 

czasu do czasu słychać było straszliwy hałas.  

Ludzie wówczas mawiali:  

- Potwór kicha. Znów się zaziębił!  

I powracali do swych zajęć.  
Pewnego dnia ciężarówka pełna cegieł najechała zbyt szybko na dziurę w ulicy i wypadły dwie 

cegły. Przechodzący tam chłopiec, Tomasz, zatrzymał się i podniósł jedną. Zobaczył to Samuel, jego 

przyjaciel, który właśnie wychodził ze szkoły. 

- Hej, Tomek, co chcesz zrobić z ta cegłą? 

- Chcę pójść i rzucić nią w głowę potwora, który mieszka w czarnej jaskini. Nie potrzebujemy 

potworów w naszej wsi!  

Samuel roześmiał się i powiedział:  

- Założę, że nie masz tyle odwagi!  

Ale Tomasz szedł wyprostowany ze swoją cegłą w ręce. Samuel podniósł drugą cegłę.  

- To prawda, nie potrzebujemy tego potwora. Zaczekaj, pójdę z tobą.  

Tomasz zgodził się.  

- Dobra, ale pomysł był mój. To ja pierwszy rzucę tę cegłę!  

Jakiś wieśniak, oparty o płot przy polu, zobaczył ich.  

- Gdzie idziecie?  

Tomasz wyjaśnił:  

- Idziemy rzucić te cegły na głowę potwora, który mieszka w czarnej jaskini.  

- Według mnie zabraknie wam odwagi - stwierdził wieśniak. - A jak zachęcicie potwora, by 

wyszedł z jaskini? Zawsze przebywa wewnątrz groty i słychać jedynie jak czasem kicha.  

- Zawołam: wyjdź na zewnątrz, potworze! Będzie musiał wyjść - stwierdził Tomasz.  

Wieśniak poprosił wówczas:  

- Zaczekajcie chwilę, mam i ja cegłę, która służy do przytrzymywania otwartych drzwi. Wezmę ją i 

pójdę z wami. Nie potrzebujemy tu potworów!  

Tomasz, Samuel i wieśniak szli razem z cegłami pod pachą. Przechodzili przed ogrodem pani 

Zucchini.  

- Gdzie idziecie? - spytała, gdy ich zobaczyła.  

- Idziemy rzucić cegły na głowę potwora, mieszkającego w czarnej jaskini - objaśnił Tomasz.  

Pani Zucchini uśmiechnęła się złośliwie.  

- Zabraknie wam odwagi. Mówią, że jest okropny i owłosiony. A poza tym nie przeszkadza 

nikomu.  

Tomasz i Samuel zaprotestowali:  

- Nie szkodzi, nie chcemy mieć tu potwora!  

- Ucieknie jak królik przed nami, a my staniemy się bohaterami wsi - dodał wieśniak.  

- Pójdę z wami - zdecydowała pani Zucchini. - Mam kilka cegieł, zawołam również moich siedmiu 

synów, chcę, by oni stali się bohaterami!  
Gdy nadeszło siedmiu synów, najstarszy zapytał:  

- Nikt przecież nie chce mieszkać w czarnej jaskini, dlaczego więc nie pozostawimy jej potworowi?  

Matka odpowiedziała:  

- Dlatego właśnie, że jest potworem, ot co. Milcz więc, weź cegłę i chodź z nami!  

Z wolna utworzył się długi pochód ludzi z cegłami w rękach. Na końcu szedł nauczyciel z dziećmi 

ze szkoły. Wójt nakazał, żeby wszyscy mieszkańcy Słodkiej Wody wzięli cegły z pobliskiej składnicy i 

wyruszyli w kierunku czarnej jaskini. Mieli rzucać cegłami w potwora.  

- Wypędzimy go do pobliskiej miejscowości - krzyknęła pani Zucchini. - Już dość długo trzymamy u  



siebie. Niech idzie teraz przeszkadzać innym!  

 

Wszyscy zawołali:  

- Hurra! Nie potrzebujemy potworów w naszej wsi!  

I ruszyli ku czarnej jaskini. 
 

"Jestem bardzo rad, że was widzę"  

 

Właśnie tego dnia potwór postanowił poleniuchować trochę. Dłużej poleżał w łóżku i skończył swą 

ulubioną książkę. Jadł teraz śniadanie złożone z dwóch jajek sadzonych i z soku pomarańczowego.  

Nagle posłyszał odgłosy kroków i rozmowy zbliżających się ludzi. Pomyślał:  

- Wreszcie jakaś wizyta. Od tak dawna jestem sam!  

Wyskoczył z łóżka, włożył czystą koszulę i krawat, umył się dobrze, również za uszami, dokładnie 

wyczyścił sobie zęby. Potem otworzył drzwi i wyszedł, pozdrawiając wszystkich z uśmiechem. 

Mieszkańcy Słodkiej Wody znieruchomieli. Tomasz, Samuel, wieśniak, pani Zucchini i jej siedmiu 

synów, sąsiedzi, wójt, nauczyciel i dzieci ze szkoły - wydawali się posągami.  

Potwór uśmiechnął się raz jeszcze i zaprosił ich:  

- Wejdźcie, wejdźcie. Właśnie przygotowałem kawę.  

Wszystkie jego zęby błyszczały. Miał ich wiele i wszystkie były ostre.  

Potwór nalegał:  

- Wejdźcie, proszę, tak się cieszę, że was widzę!  

Ale nikt nie rozumiał języka potwora. Słyszano jedynie okropne chrząkanie i dźwięki, które 

wywoływały ciarki grozy. Porzucili więc cegły i zaczęli uciekać, ile sił w nogach, W całym tym 

zamieszaniu mała Liliana skręciła sobie kostkę, ale nikt nie usłyszał jej okrzyku bólu. Wszyscy byli  

zbyt zajęci uciekaniem.  

Potwór, trochę zafrasowany, spoglądał na stos cegieł i na dziewczynkę płaczącą z bólu, gdyż 
bardzo dokuczała jej kostka.  

Potwór pobiegł do domu po walizeczkę z lekami. W mgnieniu oka posmarował kostkę Liliany 

kremem "Pocałunek mamusi", który leczy wszystko, obandażował ją troskliwie i osuszył łzy 

dziewczynce.  

Tymczasem mieszkańcy przybyli zdyszani na plac centralny. Nie mieli czasu, by odetchnąć, ktoś 
bowiem krzyknął:  

- Potwór porwał LiIianę!  

- Pożre ją! - zapiszczała pani Zucchini.  

- Biegnijmy ją oswobodzić - powiedział ktoś odważny.  

Wszyscy ponownie pobiegli w kierunku czarnej jaskini. Tym razem z mocnym postanowieniem 

oswobodzenia małej Liliany. Gdy dotarli na miejsce, zobaczyli potwora i Lilianę grających w warcaby, 

śmiejących się, żartujących i pijących gorącą czekoladę o wspaniałym zapachu.  

- Ooch! - wykrzyknęli wszyscy razem.  

- Ach! Wróciliście, to dobrze - powiedział potwór. - Nie zdążyłem wam podziękować za wspaniały 

dar. Jaskinia jest wilgotna i niezdrowa i dlatego ciągle jestem przeziębiony. Z cegieł przyniesionych 

przez was zbuduję śliczny domek. Dziękuję wam z całego serca!  

Kto wie, w jaki sposób tym razem ludzie zrozumieli przemówienie potwora. Wszyscy jednak 

pomogli mu zbudować mały domek na krańcu wsi.  

Najszczęśliwszy był Tomasz, który powiedział:  

- Widzicie więc, że udało mi się wyprowadzić potwora z czarnej jaskini.  

 
wg Bajkowe spotkania J. Bąk, E. Wiewióra - Pyka (2003) 

 

 

 



 

SCENARIUSZ 3 

Realizacja polityki przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu 

 

Temat zajęć: Jesteśmy tolerancyjni 

Cele 

Cel ogólny: kształtowanie właściwych postaw wobec odmienności 

Cele szczegółowe: 

- zwrócenie uwagi na różnice między ludźmi 

- uczenie akceptacji wyglądu zewnętrznego swojego i innych ludzi 

- ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy intencji i motywacji postępowania bohaterów 

Rezultaty: 

- uświadomienie sobie, że każdy ma wiele charakterystycznych cech, po których można go rozpoznać 

- szacunek dla innych osób, bez względu na to jak wygląda 

Grupa docelowa: 
- uczniowie klas I-III 

Metody: 
-  burza mózgów, scenka,  zabawa ruchowa, pogadanka, bajka "Długi, gruby, mały". 

Środki dydaktyczne: 
-  bajka "Długi, gruby, mały". 

Czas trwania: 

90 min. 

 

 

 



 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Przywitanie się z dziećmi. Rundka - " Co mnie ostatnio miłego spotkało?" - dzieci po kolei się 

wypowiadają. 

2. Zabawa "Zaginione dziecko" - 3 ochotników gra scenkę, w której 2 rodziców i policjant szukają 

zaginionego dziecka. Rodzice umawiają się między sobą, kogo wybiorą na swoje dziecko, ale nie 

mówią o tym głośno. Następnie opisują wybrane dziecko (spośród obecnych w klasie), a policjant 

stara się zgadnąć, kto jest tym zaginionym.  

Omawiając ćwiczenie należy zwrócić uwagę jak czuli się w rolach uczestnicy, czy łatwo było 

rozpoznać zaginione dziecko, czym się dzieci różniły między sobą. 

3. Bajka "Długi, gruby, mały" 

a) prowadzący czyta lub opowiada fragment I bajki  (zał. 2) 

b) dzieci odpowiadają na pytania: dlaczego wyśmiewano się z 3 przyjaciół? 

    czy wolno się przezywać? 

    jakie powinny być przezwiska, ksywy? 

c) fragment II bajki 

d) dzieci w małych grupach zastanawiają się jak wydostać z chaty małą dziewczynkę, a potem 

demonstrują swój plan klasie. Jeżeli grupa wydostanie dziewczynkę z domku, można ominąć 

fragment III 

e) burza mózgów - jak zatkać dziurawą łódź nie mając żadnych narzędzi? 

f) fragment IV 

g) burza mózgów - jak znaleźć drogę w gęstej mgle? 

h) fragment V 

i) burza mózgów - co zrobią przyjaciele, aby dopłynąć do brzegu 

j) fragment VI 

4. Zabawa ruchowa "Krzywe zwierciadło" - dzieci dobierają się w pary. Zabawa polega na tym, że 

jedno dziecko jest lustrem (krzywym zwierciadłem), które pokazuje na odwrót zachowanie 

drugiego dziecka, np. uczeń się uśmiecha, to lustro krzywi się,... 

5. Pogadanka: 



-  jacy byli ci chłopcy? (cechy charakteru + wygląd) dlaczego nie należy zwracać uwagi na 

wygląd zewnętrzny? 

-  miniwykład: każde dziecko jest ważne i ma prawo do szacunku i uznania niezależnie od 

tego czy jest zbyt niskie, czy ma inny kolor skóry - czyli w jakiś sposób różni się od swoich 

rówieśników. Przecież każdy z was ma w sobie niepowtarzalne cechy charakteru, 

zdolności i umiejętności, których nie posiadają inni ludzie. Trzeba tylko to w sobie odkryć 

i umieć wykorzystać 

6. Praca plastyczna - dzieci rysują swój autoportret. 

7. Zakończenie - rundka: uczniowie po kolei pokazują swój  portret i mówią co w sobie 

najbardziej lubią, za co się cenią.  

Opracowanie: Katarzyna Sośniak, Anna Warszawska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. 2 

"Długi, gruby, mały" 

Fragment I 

Żyli kiedyś trzej chłopcy bardzo zaprzyjaźnieni ze sobą. Pierwszy z nich, Piotr, był istną tyczką, taki 

był wysoki, tak bardzo wysoki, że musiał nosić ubrania swego ojca, Drugi Marek, był bardzo, bardzo 

gruby i matka, by uszyć dla niego ubranie, musiała poświęcić na to narzutę. A trzeci, Ludwik, był 

bardzo mały i nosił dziecięce spodenki i ubranka. 

Gdy szli ulicą, wszyscy inni chłopcy zaśmiewali się na ich widok:   
- Hej, jak się czujesz, dryblasie?  

- Baryłeczko, najadłeś się do syta?  

- Hej, niewidoczna pchełko, gdzie jesteś? Nie widzimy ciebie!  

Naturalnie wysoki Piotr, gruby Marek i mały Ludwik udawali, że również i oni śmieją się z siebie. 

Ale w rzeczywistości wcale nie było im do śmiechu.  

Piotr garbił się, by uchodzić za trochę niższego, Marek chodził przy murze, by wydawać się mniej 

grubym, a Ludwik stąpał zawsze na palcach, by stać się choć trochę wyższym.  

Ale śmiano się z nich wówczas jeszcze głośniej:  

- Bolą cię plecy, żyrafo?  

- Boisz się oddychać, bębnie?  

- Czy to taniec klasyczny, mikrobie?  

I tak wszyscy trzej mieli tego rzeczywiście dość.  
 
Fragment II  

 
Pewnego dnia burmistrz miasta nakazał, by dzwony odezwały się trzykrotnie i by wszyscy 

mieszkańcy zgromadzili się na wielkim placu. Obok burmistrza stanął drwal Pino Abete i Candida, 

jego żona, praczka. Pino Abete drżał cały, a Candida ocierała łzy fartuchem.  

Burmistrz przemówił:  

- Posłuchajcie wszyscy. Znacie Mandolinę, córkę tych staruszków? 

Otóż, gdy oni byli w pracy, porwała ją czarownica! Ktoś odważny musi uwolnić dziewczynkę, gdyż 
jej rodzice są już bardzo starzy i nie doszliby do wyspy czarownicy. Kto się podejmie tego zadania? 

Ale zgromadzeni ludzie wzruszali tylko obojętnie ramionami. Mężczyźni twierdzili, że nie mają 

czasu, kobiety, że są zbyt zajęte gotowaniem i prasowaniem. Chłopcy uważali, że nie do nich odnosi 

się to wezwanie.  

Widząc, że nie ma żadnego śmiałka, zrozpaczeni rodzice Mandorliny płakali jeszcze bardziej.   
Wówczas Piotr, Marek i Ludwik zawołali jednocześnie:  

- My pójdziemy!   
Od razu też wypłynęli na poszukiwanie łodzią, jaką wypożyczył im burmistrz. Na początku 

wszystko układało się pomyślnie: niebo było niebieskie, woda rzeki czysta, a na brzegach ptaszki 

śpiewały ze wszystkich sił. Ale powoli niebo stawało się szare, woda rzeki coraz ciemniejsza, a na 

wysuszonych i ogołoconych drzewach nie widać było ptaków. Wreszcie trzej chłopcy dobili do wyspy 

czarownicy i zeszli na ląd.  

Wszystko tu było czerwone: piasek, drzewa, kamienie.   



Trzej chłopcy bali się trochę, ale szli ostrożnie jeden za drugim. Na środku wyspy wznosił się dom 

czarownicy. Dach jego tworzyły zabójcze żądła. Okna, zamiast szyb, miały pajęczyny, w których  

 

pająk zabójca czyhał tylko na ofiarę. W drzwiach wiły się syczące żmije.  

Z wnętrza domu dochodził przerażony głos małej Mandorliny.  

- Szybko, szybko, pospieszcie się. Czarownica poszła po pokrzywy.  

Błagam was, uwolnijcie mnie!  

Trzej chłopcy byli bardzo zatrwożeni.   
- Ale jak się tam dostaniemy? Przecież z każdej strony zawsze coś nas może ukłuć i zatruć. Może 

istnieje jakieś magiczne słowo, które by nam pomogło?  

- Nie wiem - płacze Mandorlina.  
Chłopcy wymawiali kolejno wszystkie magiczne zaklęcia, jakie znali:  

Abrakadabra, Sezamie otwórz się!, Sim Sala Bim, Bim Bum Bam...   
Ale na nic się to zdało. Wielkie pająki biegały nadal po swych pajęczynach, oblizując sobie wąsy, 

żądła z dachu otwierały się groźnie, a żmije pokazywały rozszczepione języki.  

 

Fragment III 

 

Wreszcie mały Ludwik wpadł na doskonały pomysł: Trzeba podpalić ten dom. To jedyny sposób, 

aby wypędzić straszne bestie.  

Zaraz więc Marek i Piotr zabrali się do gromadzenia przed drzwiami suchego drewna, a Ludwik 

zapalił stos. Ogień stopniowo rozszerzał się, atakując czerwone mury. Wkrótce żądła i pająki i żmije, 

krztusząc się od dymu, uciekały co sił.  

Trzej chłopcy uwolnili Mandorlinę i pobiegli do łodzi.  

Ale czarownica poczuła zapach dymu i wściekle rycząc rzuciła się do swego domu, w połowie już 
spalonego. Widząc, że Mandorlina ucieka, porwała garnek pełen wrzątku i dosiadła swej miotły.  

Za późno. Dzieci były już na łodzi i odbijały od brzegu. Rozwścieczona czarownica uderzyła kijem 

swej miotły w łódź, robiąc dziurę w dnie.  

Ha! Ha! Ha! Nie popłyniecie daleko, bo woda wedrze się do łodzi!  

Chichotała zadowolona.  

 

Fragment IV 

 

Ale mały Ludwik szybko zauważył, co im zagraża. Skulił się jak piłka i zatkał dziurę w sposób tak 

doskonały, że nawet jedna kropla wody nie przeciekła.  

Czarownica rozgniewała się znowu.  

- Teraz zobaczycie!  

Wlała do wody wrzątek z kociołka i powstała para osnuła rzekę nieprzeniknioną mgłą.  

- Teraz już nie znajdziecie drogi do domu! - ucieszyła się czarownica.  

 

Fragment V 

 

Ale wysoki Piotr wdrapał się na maszt żaglowca i mógł teraz widzieć wszystko dokładnie ponad 

mgłą. Wskazywał więc dokładny kierunek swoim przyjaciołom, by mogli płynąć bezpiecznie.  

Na to czarownica grozi wściekle:  

- Nie myślcie, że zawsze uda się wam ujść z opresji!   
Po czym rozpuściła swe długie i gęste włosy tak, że wiatr nie mógł dąć w żagle. Żagiel opadł i łódź 

zatrzymała się.  

 

Fragment VI 

Wtedy silny Marek napełnił swe płuca powietrzem i dmuchał silniej od wiatru. Dzięki temu dzieci 

szybko zbliżały się do rodzinnego miasta. Burmistrz, Pino Abete, jego żona Candida i wszyscy inni 

oczekiwali ich niecierpliwie i powitali z wielką radością.  

Od tego dnia nikt nie śmiał już drwić z trzech przyjaciół. Powinniście zobaczyć, z jaką dumą 



przechadzali się teraz chłopcy wraz z Mandorliną po ulicach miasta.  
wg Bajkowe spotkania J. Bąk, E. Wiewióra - Pyka (2003) 

 

 


