


Czyli co dzieci mogą 
robić dla innych, 

dla siebie, dla środowiska.   
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Przed Wami pięć niezwykłych 
przygód dzielnych podróżni-
ków: Poli, Toli i Urwisa.
Razem z nimi zachęcamy Was 
do rozpoczęcia drobnych
działań na rzecz drugiego

człowieka i przyrody. Działań mo-
gących odmienić Wasze podwórko, 
dom, a czasem cały region.

Każda z bajek nawiązuje do minimum 
jednego z 17 Globalnych Celów, czyli 
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.*

Z mapy dowiecie się, jaki temat poruszany jest 
w historii, której akcja dzieje się właśnie w tym 
miejscu. Podróżując z Tolą, Polą i Urwisem do
Indonezji, odkryjecie bogactwo naturalne lasów 
równikowych i przekonacie się, jak bezcenne 
jest prawo do opieki zdrowotnej. Snurkując 
w Egipcie dowiecie się, że rafa koralowa jest 
podwodnym skarbem i trzeba robić wszystko aby 
ją uratować. W Indiach poznacie wartość prawa 
do edukacji, w Stanach Zjednoczonych – siłę 
głosu mieszkańców zaangażowanych w lokalne 
wybory, zaś w Jordanii spotkacie wolontariuszy 
zaangażowanych w pomoc ludziom z miejsca, 
w którym toczy się wojna.

Zachęcamy Was do krytycznego myślenia, czyli 
zastanawiania się nad tym, co czytacie i słyszycie. 
Zachęcamy Was do zadawania pytań i szukania 

odpowiedzi. Mamy nadzieję, 
że bajki pokażą Wam, jak różne 
działania możecie podjąć, żeby 
pozytywnie wpłynąć na swoje 
otoczenie.

Możecie także pytać nas! Znajdziecie nas 
na portalu tuptuptup.org.pl, gdzie zapraszamy 
Was w każdej wolnej chwili. Wpadajcie 
na tuptuptup.org.pl – jest tam wiele pomysłów 
na superciekawe i odkrywcze gry, zabawy 
i zadania plastyczne nawiązujące do bajek.

*17 Globalnych Celów, to takie bardzo ważne 
zadania prezydentów, naukowców i fi rm z całego 
świata, dotyczące życia na ziemi. W 2015 roku 
te ważne osoby reprezentujące, czyli mówiące 
w imieniu niemal wszystkich ludzi i państw 
na świecie uzgodniły, że zrobią wszystko co się 
da, aby na świecie nie było głodu, by ludzie 
mieli uczciwą pracę, by zwierzęta i rośliny były 
chronione i żeby wszystkim na świecie żyło 
się coraz lepiej. Żeby 17 życzeń się spełniło, 
my również musimy dołożyć swoją cegiełkę 
do pozytywnych zmian. Każdy: duży i mały, 
dziewczynka i chłopiec, inżynierka 
i nauczycielka może zrobić 
coś małego, żeby wszystkim 
żyło się bezpieczniej, zdrowiej, 
sprawiedliwiej. Ty także możesz wiele 
zrobić! Nie wierzysz? Przeczytaj 
bajkę i przekonaj się!

Czy ryż potrzebuje 
pomocy?
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O różnych sposobach 
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Czyim domem
jest rafa koralowa?
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a nie przeciwko.
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zrobić! Nie wierzysz? Przeczytaj 



czyli o zdrowiu i przygodach
w tropikalnym lesie

Słońce świeciło przepięknie, na niebie nie było 

ani jednej chmurki. Zapowiadał się naprawdę 

wspaniały dzień, taki w sam raz na radość, zabawę 

i towarzyskie spotkania. Niestety, nie wszyscy mogli

się nim cieszyć…

– Ojojoj, znowu się zaczyna… nie wytrzymam

– jęknął Urwis podrywając się z maty i biegnąc 

na zewnątrz chatki w ustronne miejsce.

Od dwóch dni biedny Psiak miał biegunkę. Bardzo bolał 

go brzuszek. Urwis nie mógł pić ani jeść. Cokolwiek zjadł, 

od razu z niego uciekało. Nie, biegunka to nic miłego.

– Biedny Urwisku – zamiauczała Tola – przecież 

mówiłam ci, żebyś przegotował wodę, a nie pił 

od razu ze studni. W takiej studni są bakterie. To nie 

to samo, co woda z kranu w dużym mieście. Tu nie 

wolno pić ot tak, ze strumienia czy nawet ze studni.

 Dwa dni wcześniej Urwis, Tola i Pola przyjechali 

do Indonezji – pięknego, wyspiarskiego państwa, 

które jest domem dla orangutanów, słoni, tygrysów 

i nosorożców. Przyjaciele zostali zaproszeni 

na uroczystość z okazji narodzin córeczki ich koleżanki.

Przyjście dziecka na świat to wielkie święto dla rodziny 

i całej wioski. Wszyscy spotkali się na przyjęciu, pili 

herbatę o niebiańskim smaku mango i goździków, 

i jedli smakołyki: ryż z cynamonem, owoce w sosie 

chilli, świeże kokosy. Na przyjęciu była też woda, której 

Urwisowi niestety nie chciało się przegotować.

– Z Urwisem jest coraz gorzej – ze smutkiem przyznała 

Langurzyca Sari. – Trzeba wezwać doktora albo 
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samemu przynieść leki. Biegunka może być przecież bardzo 

niebezpieczna. Jeśli Urwis się odwodni, może nawet umrzeć!

– O nie… – przeraziła się Tola. – Musimy natychmiast zadzwonić 

po lekarza! – dodała stanowczo.

– Tolusiu, telefon tu nie ma zasięgu. Mieszkamy w środku lasu.

Żeby wezwać lekarza, trzeba po niego pójść. Szybko, nie mamy 

chwili do stracenia!

I Sari natychmiast wyjęła z drewnianej skrzyni plecak. Włożyła 

do niego termos z herbatą, butelkę wody, ryż zawinięty w liść, 

trochę gotowanych warzyw oraz nóż, i z tak przygotowanym 

ekwipunkiem stanęła przy drzwiach.

– Ale przecież miałyśmy pójść po doktora. Ty się wybierasz na jakąś 

daleką wyprawę? – spytała niepewnie Tola.

– Najbliższy lekarz mieszka w wiosce oddalonej o dzień 

drogi stąd. Jeśli się pospieszymy, dotrzemy tam dziś wieczorem. 

Jutro z samego rana wyruszymy z powrotem – wyjaśniła Sari 

zakładając plecak.

 Przyjaciółki popatrzyły na siebie z przestrachem. To znaczy, 

że Urwis będzie bez leków przez kolejne dwa dni! Bały się 

o zdrowie przyjaciela, więc Tola postanowiła zostać z Urwisem. 

W każdej chwili mógł potrzebować pomocy, no a poza tym 

przyjaciółki pomyślały, że mając towarzystwo będzie czuł 

się raźniej. Tola miała za zadanie często podawać mu wodę 

do picia, zaś Pola wyruszyła w drogę z Sari. Wszystkie miały 

nadzieję, że Piesek poczuje się lepiej, ale wiedziały, 

że pomoc lekarza jest niezbędna.

Las, przez który szły Pola i Sari był przepiękny. Lasy 

sumatrzańskie są niezwykłe i wyglądają dokładnie 

tak, jak w baśniach. Ogromne drzewa, liany 

zwieszające się z gałęzi i liście wielkości całej 

samemu przynieść leki. 

niebezpieczna. Jeśli Urwis się odwodni, może nawet umrzeć!

– O nie… – przeraziła się Tola. – Musimy natychmiast zadzwonić 

Poli robiły wrażenie. W dodatku 

ta dżungla tętniła życiem!

– Cyk, cyk, cyk,

niech się budzi każdy smyk! – cykały cykady.

– Szur, szur, szur, to autostrada,

każda mrówka na nią wpada.

Szur, szur, szur, jesteśmy jak sznur,

kto na nas wpadnie, z tym pójdziemy w bój! 

– recytowały olbrzymie mrówki idące

 jedna za drugą.

– Kum, kum, kum, jestem latająca żaba,

mieszkam na drzewie,

nikt tu na mnie nie wpada!

– Ojej, ile zwierząt ma tutaj swój 

dom! Ta dżungla po prostu 

piszczy, syczy i dudni! A te doły 

w ziemi – to od czego? – spytała 

z zaciekawieniem Pola, wskakując 

pazurkami w wielkie zagłębienie.

– Ach, to ślady sumatrzańskich słoni.

 Tuż przed zmrokiem przyjaciółki dotarły 

do wioski lekarza. Na szczęście w bambusowej 

chatce Doktora Orangutana było widać światło, 

więc miały nadzieję, że lekarz jest w domu. 

Zapukały do bambusowych drzwi.

– Selmat malam [dobry wieczór], a któż to puka 

o takiej porze? – usłyszały uprzejmy głos 

Doktora, który natychmiast pojawił się 

w drzwiach.

– Selmat malam – odpowiedziała Sari 

 Tuż przed zmrokiem przyjaciółki dotarły 

do wioski lekarza. Na szczęście w bambusowej 

chatce Doktora Orangutana było widać światło, 

więc miały nadzieję, że lekarz jest w domu. 

– Selmat malam [dobry wieczór], a któż to puka 

o takiej porze? – usłyszały uprzejmy głos 
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SUMATRZAŃSKIE SŁONIE
Są dużo mniejsze od słoni afrykańskich. To gatu-

nek zagrożony wyginięciem. Słoni sumatrzańskich 
jest już bardzo mało, kłusownicy zabili wiele z nich.

Wielka szkoda, to takie piękne zwierzęta! Dzięki 
słoniom łatwiej chodziło się po lesie, bo torowały 

drogę przez ogromne krzaki.



– Kami butuh banatuanmu! [potrzebujemy pana pomocy]. Nasz 

przyjaciel zachorował. Od kilku dni ma biegunkę i bardzo osłabł.

 Przyjaciółki dokładnie opowiedziały Doktorowi Orangutanowi, 

skąd i po co przyszły do jego wioski. Gdy lekarz dowiedział się, 

że minął już trzeci dzień biegunki, zdecydował że jeszcze przed 

świtem wyruszą do Urwisa. Usłyszawszy też od Małpki Sari, 

że w wiosce mieszka jej małe dziecko postanowił także, że poza 

lekami na biegunkę dla Urwisa weźmie również szczepionki

na polio i odrę.

Było jeszcze ciemno gdy Pola, Sari i Doktor Orangutan wyruszyli 

w drogę powrotną. Trasa była trudniejsza, gdyż wiodła pod górę. 

Szli szybko, przedzierając się przez dżunglę. Przeskakiwali obok 

węży, mijali trasy mrówek, przecinali wielkie liście – aby tylko 

zdążyć z lekami na czas. Po kilku godzinach wyczerpującego 

marszu usiedli na kamieniach blisko potoku. Chcieli przez 

chwilę odpocząć i coś zjeść. Zdjęli więc z pleców ciężkie 

plecaki i odeszli nieco 

od strumienia, żeby 

znaleźć roślinę z dużymi 

liśćmi, które mogłyby 

im posłużyć jako talerze. 

Właśnie wtedy do potoku 

podeszły dwa małe, 

sumatrzańskie słoniątka.

– Ojej! Patrz, jaka śliczna, kolorowa 

paczuszka! Pobawmy się! Uwaga, rzucam! 

Łap! – I Słoniczka podrzuciła plecak Doktora 

Orangutana w kierunku brata. – Ha, ha! Ale 

super!

Było jeszcze ciemno gdy Pola, Sari i Doktor Orangutan wyruszyli 

w drogę powrotną. Trasa była trudniejsza, gdyż wiodła pod górę. 

Szli szybko, przedzierając się przez dżunglę. Przeskakiwali obok 

węży, mijali trasy mrówek, przecinali wielkie liście – aby tylko 

zdążyć z lekami na czas. Po kilku godzinach wyczerpującego 

marszu usiedli na kamieniach blisko potoku. Chcieli przez 

chwilę odpocząć i coś zjeść. Zdjęli więc z pleców ciężkie 

plecaki i odeszli nieco 

od strumienia, żeby 

znaleźć roślinę z dużymi 

liśćmi, które mogłyby 

im posłużyć jako talerze. 

Właśnie wtedy do potoku 

podeszły dwa małe, 

sumatrzańskie słoniątka.

– Ojej! Patrz, jaka śliczna, kolorowa 

paczuszka! Pobawmy się! Uwaga, rzucam! 

Łap! – I Słoniczka podrzuciła plecak Doktora 

Orangutana w kierunku brata. – Ha, ha! Ale 

super!

Szli szybko, przedzierając się przez dżunglę. Przeskakiwali obok 

węży, mijali trasy mrówek, przecinali wielkie liście – aby tylko 

Znaleźliśmy skarb w środku puszczy! Skąd się tutaj wziął? Pewnie 

spłynął rzeką. Uradowane zabawką obydwa Słoniki podrzucały 

plecak jak piłkę, do góry i na boki.

– Hej, hop! Uwaga! A spróbuj złapać teraz! – zawołała Słoniczka 

i rzuciła plecak tak daleko, że jej brat nie zdołał go schwytać. Bam!!! 

Plecak spadł na kamienie i otworzył się, a ze środka wypadły małe, 

szklane pojemniczki. W tym samym czasie

rozległ się okrzyk.

– Nieee!! Co wy robicie?! Zostawcie! – zawołał Doktor Orangutan, 

który właśnie wrócił do strumienia. Jednym susem znalazł się przy 

apteczce. – O nie, wszystko na marne! Szczepionki wypadły!

Doktor Orangutan zaczął zbierać rozsypaną zawartość plecaka 

i pospiesznie chować ją do środka. Po jego minie wyraźnie było 

widać, że jest zrozpaczony.

– Ojej... przepraszamy pana! – wyszeptały zawstydzone 

Słoniątka – nie wiedzieliśmy, że to jest coś ważnego. Nie 

widzieliśmy tu nikogo. Myśleliśmy, że to zabawka, która 

spłynęła z góry rzeki.

– Ach! Co ja teraz zrobię!? Co ja zrobię?! – powtarzał Doktor 

Orangutan łapiąc się za głowę i kręcąc dookoła własnej osi.

– Czy wiecie, co to jest? – zapytał rodzeństwo, wskazując 

na szklany pojemniczek.

– No … jakaś mała buteleczka … – wyjąkały Słoniątka.

– Buteleczka, ale nie byle jaka. To jest ampułka. Ampułka 

ze szczepionką, czyli specjalnym lekarstwem, które miało 

uchronić córeczkę Sari i jej kuzynów przed bardzo 

niebezpiecznymi chorobami. Teraz mogę ją tylko 

wyrzucić.

– Ale dlaczego? Przecież ampułka nie pękła. 
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ODRA
– to choroba wirusowa, 

która objawia się wysoką gorączką 
i wysypką na całym ciele dziecka. Najbardziej
 niebezpieczne są powikłania. Po ustąpieniu 

wysypki dziecko może dostać
zapalenia płuc, mózgu 

a nawet umrzeć.

POLIO
– inaczej zwana chorobą 

Heinego – Medina to bardzo groźna 
choroba wirusowa. Polio sprawia, 

że mięśnie w nogach zanikają, 
nogi się wykrzywiają, a dziecko 
nie może chodzić. Na szczęście 

na polio wymyślono szczepionkę, 
którą od niemal 40 lat szczepi się 

dzieci na całym
świecie. 



brudną, zanieczyszczoną wodę – biegunka pojawia

się bardzo szybko. Łatwiej ją dostać niż wyleczyć.

Gdy sytuacja z Urwisem była już opanowana, Doktor Orangutan 

poprosił Sari, aby przyprowadziła swoją roczną córeczkę.

– To właśnie jest Mila – powiedziała Sari, wskazując nieco 

zawstydzoną Małpkę, chowającą się za nogą mamy.

– Miło cię poznać, Milu! A ja jestem Doktorem Orangutanem 

i chciałbym cię dziś zaszczepić na polio i odrę – zwrócił się 

do dziewczynki lekarz. Polio i odra to bardzo niebezpieczne choroby. 

Dzięki szczepieniom w wielu krajach na świecie już nie występują. 

Ale u nas, w Indonezji, co roku setki dzieci choruje i czasem niestety 

wiele z nich umiera, właśnie z tego powodu. Na szczęście mam 

ze sobą szczepionki. Zobacz, tak wygląda strzykawka, tu jest igła, 

którą cię ukłuję. Wiem, że to może być nieprzyjemne i może też 

troszkę zaboleć. Ale ukłucie będzie trwało bardzo krótko, 

a dzięki niemu – i dzięki szczepionce – zdobędziesz 

odporność na całe życie. Twój organizm wytworzy 

specjalną obronną tarczę. Jeśli kiedyś wirus 

polio czy odry będzie chciał cię zaatakować, 

właśnie ta tarcza go powstrzyma.

 Mila nie była pewna, 

co odpowiedzieć, ale jej mama 

Sari pokiwała uspokajająco głową. 

Doktor Orangutan zaczął wyjmować 

szczepionki z torby. Zerknął na zegarek 

i szepnął, że zostało bardzo mało czasu. 

Chociaż szczepionki przechowywane 

w torbie termicznej są chronione, 

powinny być podane jak najszybciej. 

Już jedne szczepionki stracił tego dnia. 

Szczepionka nadal jest w środku – zauważyło niepewnie Słoniątko.

– Ach, kochani! Szczepionki trzeba przechowywać w niskiej 

temperaturze. Inaczej się psują i tracą swoją moc. Plecak, którym 

się bawiliście, to specjalna termiczna torba. Przez całą noc trzymałem 

ją w lodówce. Dzięki temu, chociaż na zewnątrz jest upał, wewnątrz 

była niska temperatura i szczepionki były bezpieczne. Teraz ampułki 

wypadły na zewnątrz i ogrzały się. Już nie mogę ich nikomu podać. 

Później zabezpieczę je, oznaczę jako uszkodzone i zwrócę do apteki. 

Ale co teraz? Powinienem jak najszybciej iść do chorego Urwisa, 

a nie wracać po nowe szczepionki. Ach, jaka szkoda! – martwił się 

Doktor Orangutan.

 Słoniątka popatrzyły na siebie. Choć nie zrobiły tego 

specjalnie, było im przykro, że jakieś dzieci nie zostaną 

zaszczepione i nie będą chronione przed chorobami.

– Doktorze Orangutanie! To my pomożemy! Wskakujcie nam 

na grzbiety, razem pobiegniemy po nowe szczepionki. Potem 

przetorujemy najkrótszą drogę powrotną. Przed zmrokiem

będziecie w swojej wiosce!

 I już po chwili Pola, Sari i Pan Orangutan pędzili po nowe 

ampułki. Słoniątka biegły przez potoki, gęste rośliny i nierówny teren. 

Nie zatrzymały się nawet na chwilę. Dzięki temu szybko znaleźli się 

w domu Orangutana, a później razem pobiegli do Urwisa.

Gdy Doktor Orangutan zaczął go badać, Piesek był już

bardzo osłabiony. Z trudem otwierał oczy.

– Nie martw się Urwisie, kroplówka na pewno postawi cię na nogi 

– Doktor Orangutan szybko zajął się pacjentem – Dobrze, 

że po mnie przyszłyście – zwrócił się Doktor do drużyny 

ratowniczek. Biegunka jest najczęstszym powodem 

śmierci dzieci. Gdy dziecko nie myje rąk przed 

jedzeniem i po wyjściu z toalety, gdy pije 

wiele z nich umiera, właśnie z tego powodu. Na szczęście mam 

ze sobą szczepionki. Zobacz, tak wygląda strzykawka, tu jest igła, 

którą cię ukłuję. Wiem, że to może być nieprzyjemne i może też 

troszkę zaboleć. Ale ukłucie będzie trwało bardzo krótko, 

a dzięki niemu – i dzięki szczepionce – zdobędziesz 

odporność na całe życie. Twój organizm wytworzy 

wirus

polio czy odry będzie chciał cię zaatakować, 

szczepionki z torby. Zerknął na zegarek 

i szepnął, że zostało bardzo mało czasu. 

Już jedne szczepionki stracił tego dnia. 

wiele z nich umiera, właśnie z tego powodu. Na szczęście mam 

ze sobą szczepionki. Zobacz, tak wygląda strzykawka, tu jest igła, 

którą cię ukłuję. Wiem, że to może być nieprzyjemne i może też 

troszkę zaboleć. Ale ukłucie będzie trwało bardzo krótko, 

a dzięki niemu – i dzięki szczepionce – zdobędziesz 

odporność na całe życie. Twój organizm wytworzy 

wirus

polio czy odry będzie chciał cię zaatakować, 
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WIRUS
to mała, złośliwa cząsteczka, 

która powoduje choroby. Potrafi  się 
rozmnażać i dzielić, tworząc całą armię 

gdy tylko dotrze do jakiegoś organizmu 
żywego – na przykład do dziecka czy psa. 
Gdy ktoś ma małą odporność, na przykład 

jest niedożywiony lub osłabiony 
po chorobie, wirus się cieszy 

i atakuje cały organizm.



Nie chciał zmarnować kolejnych. Kiedy już-już miał wykonać 

szczepienie, do bambusowego domu wpadł tata Mili.

– Zaszczepić!!? – krzyknął przestępując próg domu.

– Ja się nie zgadzam! Mila jest zdrowa! Słyszałem, że szczepionki 

powodują różne choroby. Nie zgadzam się, żeby narażać zdrowie 

mojej córki – i ojciec Mili zdecydowanie chwycił małą za łapkę, 

odciągając ją od Doktora.

– Narażać? – spytał zaskoczony lekarz – Ależ ja właśnie chcę uchronić 

Milę przed chorobami! Tysiące dzieci na świecie umiera co roku 

na odrę tylko dlatego, że nie są szczepione. Polio, tylko dzięki 

szczepionkom, już prawie nie występuje. Dzięki szczepionkom 

wasza córeczka będzie bezpieczna!

Wszyscy w domu zamilkli. Zaskoczona Mila spoglądała na tatę, choć 

trochę się też cieszyła, że nikt nie będzie jej kłuł. Jej mama zerkała 

na męża przestraszona, że córka nie 

dostanie szczepienia. Słoniątka z kolei 

patrzyły z niedowierzaniem, 

że ktoś może nie chcieć ochronić 

dziecka przed śmiertelnymi 

chorobami. 

Ciszę przerwała 

babcia Mili. Stara 

Langurzyca weszła 
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do wypełnionej po brzegi chaty i stanęła obok wnuczki.

– Synu, nie masz racji. Pozwól zaszczepić Milę. Gdy ja byłam mała, 

nie miałam tyle szczęścia. Nikt mnie nie zaszczepił. Do naszej wioski 

nigdy nie przychodził żaden lekarz. W młodości zachorowałam 

na polio i to dlatego teraz z trudem chodzę – babcia popatrzyła 

na swoje chore, nieco pokrzywione nogi. – Gdyby nie twój ojciec, 

który przez kilka dni przedzierał się przez dżunglę w poszukiwaniu 

pomocy, nie przeżyłabym. Szczepionka to dar. Szczepionka 

to ochrona. Szczepionka to gwarancja zdrowia. To dlatego bez 

wahania zaszczepiłam was, moje dzieci i dlatego teraz radzę tobie: 

ochroń swoją córkę, nie popełniaj błędu innych osób, które myślą, 

że choroba ich nie dotknie. Nigdy nie wiadomo, gdzie Mila 

może spotkać groźnego wirusa. Dzięki szczepionkom 

zdobędzie ochronną tarczę!

 Ojciec Mili jeszcze przez chwilę milczał, po czym 

pokiwał głową, skłonił się, przeprosił doktora 

i poprosił o zaszczepienie Małpki.

 Jak dobrze, że wszystko szczęśliwie się 

skończyło! Oba małe Słoniątka zostały z rodziną 

Sari aż do kolejnego poranka. Wszyscy bawili się 

w kelereng – czyli bardzo wciągającą zabawę, 

w której chodzi o to, aby trafi ć kamykiem do celu. 

Wszyscy także bardzo się cieszyli, że Urwis wrócił 

do zdrowia, a Mila została zaszczepiona i że 

oboje dostali obronne tarcze w postaci 

leków i szczepień.
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PYTANIA do uważnego 
      słuchacza:

W jakim kraju znaleźli się nasi podróżnicy?

Dlaczego Urwis zachorował?

Szczepionki na jakie choroby zabrał ze sobą Doktor Orangutan?

Dlaczego właściwe przechowywanie lekarstw i szczepionek 

jest takie ważne?

Czemu tata Mili początkowo nie zgadzał się 

na zaszczepienie córki?

Co spowodowało, że zmienił zdanie?Co spowodowało, że zmienił zdanie?
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czyli czy ryż 
potrzebuje 
pomocy?

   To absolutnie nie była złota jesień,

   to była wyjątkowo deszczowa jesień.

Tola, Pola i Urwis kryli się czasem w dziupli Poli, ale

nawet tu, w przytulnym zazwyczaj domku Sówki, 

wszystkim dokuczały chłód i wilgoć.

– Pola, skoro tutaj jest tak chłodno, to może 

polecielibyśmy chociaż na chwilkę do jakiegoś

ciepłego kraju, aby wygrzać futerka… – spytała

Tolunia, wtulając się w piórka Poli.

– A wiesz, że to jest bardzo dobry pomysł?

Pola chwyciła kompas, jednocześnie

wypowiadając słowa:

Wszystko, co dobre,

wszystko, czego nie znamy,

niech pojawi się teraz, bo na to czekamy…

Chcemy lecieć do … Indii!!

 Gdy tylko wybrzmiały słowa Poli, dziupla 

nagle zawirowała i po chwili wszędzie pojawiło się 

złociste, palące słońce, a trójka 

przyjaciół znalazła się tuż 

nad polem, z którego 

w pięciocentymetrowych 

odstępach wyrastały kłosy 

jasnozielonego zboża.

– Oj, uwaga, lądujemy! – 

Pola machała skrzydłami, 

utrzymując się tuż nad 

powierzchnią pola. 

– Plaaask! Uuuuu…



 Po kilku minutach przyjaciele przebili się przez pole, choć gdy 

stanęli na jego drugim brzegu, byli od łapek po czubki głów pokryci 

błotem.

– Buuu – zapłakała jeszcze głośniej Kotka – ale ja chciałam 

na słoneczko! Buuu… Nie chcę taplać się w błocie!

– Nie przejmuj się, Tolunia! – Pola próbowała rozweselić przyjaciółkę. 

– Za chwilę błoto wyschnie i będziesz cieszyła się słońcem, 

zobaczysz!

– Tak, to takie błotne SPA – dodał z uśmiechem Urwis, a Tola 

przetarła załzawione oczka, choć nadal nie wyglądała na szczęśliwą.

 Po godzinie zwierzaki faktycznie były zupełnie suche. Słońce 

świeciło tak mocno, że nawet Kotka wreszcie zaproponowała, żeby 

schować się w cieniu. Urwis z kolei stwierdził, że powoli zaczyna 

doskwierać mu głód. Po krótkim spacerze przyjaciele znaleźli 

się obok dużego budynku pośrodku pól ryżowych. Wyglądał 

na opuszczoną szkołę, a siedziała przed nim Pani Małpa, która 

gotowała coś na palenisku. Tuż obok stały przygotowane talerze. 

Było ich sporo, około pięćdziesięciu, a na każdym leżało trochę ryżu, 

który Małpka – kucharka polewała wywarem z kotła.

– Urwisku, chwyć dla nas po talerzu! Jestem już taka głodna!

Rano zjadłam tylko dwie bułeczki i wypiłam trochę mleka,

a nic nie spakowaliśmy na drogę… – poprosiła Tola, wskazując 

na pustą torbę.

– Tola, tak nie wolno! Nawet nie namawiaj Urwisa, żeby... – 

zaprotestowała Sowa, ale Urwis już jej nie usłyszał. Szybko podbiegł 

do najbliżej stojących talerzy i, nim Pani Małpa się zorientowała, 

zabrał trzy dania z ryżem i sosem z soczewicy oraz warzyw.

– Och, to jest całkiem smaczne – uśmiechnęła się Tola, 

wylizując talerzyk. – Myślisz, że możemy zjeść jeszcze 

troszeczkę? – spytała niepewnie. 

zaprotestowała Sowa, ale Urwis już jej nie usłyszał. Szybko podbiegł 
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Buuuum! – Urwis i Tola wpadli wprost w zboże.

– Fuuu! Wlecieliśmy w jakieś błoto… – krzyczał Urwis.

– Ja tonę, ja tonę! – wtórowała przyjacielowi Tola. Jedynie jej 

główka wystawała z błota niczym dodatkowy kłos, a łapki 

i brzuszek znalazły się pod mazistą powierzchnią.

– Ależ wpadłaś! Dosłownie po uszy! – Urwis zachichotał, ale szybko 

chwycił kotkę za kark i delikatnie wyciągnął na brzeg.

– Ja chciałam do ciepła, a nie do wody i błota! – Tola, zrozpaczona 

z powodu przemokniętego futerka, zaczęła płakać.

– Ups… wpadliśmy prosto w pole ryżowe – stwierdziła zaskoczona 

Pola, która pofrunęła jeszcze wyżej, aby zyskać lepszy widok 

na okolicę. – Urwis, Tola! Chodźcie za mną! – zawołała wreszcie. – 

Tutaj niedaleko kończy się błotne pole i i dalej będzie sucha trawa. 

Szybko wyschniecie, słońce cudownie grzeje!



Porcje faktycznie były niewielkie, dlatego Urwis pobiegł raz jeszcze 

po dwa dodatkowe talerze.

 Przyjaciele schowali się za budynkiem i zajadali się nie 

zwróciwszy uwagi na to, że wzięli coś bez pytania. Tylko Pola

nawet nie tknęła przeznaczonej dla niej porcji, tak była zła.

 Nagle ze szkoły wypadło stado zwierząt – małpy, psy, wąż 

kobra, a nawet dwa tygrysy i jeden bawół. Kiedy wszyscy znaleźli 

się na podwórku, bawół zaryczał głośno, aby skupić uwagę 

pozostałych.

– Muuu, dzieci, zapraszamy do jedzenia. Umyjcie łapki i zbierzcie 

się tutaj, w cieniu. Dla każdego jeden talerzyk, proszę sobie nie 

wyrywać. Dziś na obiad mamy dahl [dal].

 Zwierzaki podbiegły do studni, wyciągnęły wiadro z wodą 

i po kolei obmywały łapki i pyszczki. Następnie wróciły, aby ustawić 

się w kolejce do Pani Małpy, która wydawała posiłek.

– बोन अपप् ेति त [bon appetit] Smacznego! Smacznego! – życzyła 

każdemu z osobna w języku hindi Pani Małpa.

– शकुर्ि या [siukrija] Dziękuję! Dziękuję! 

– krzyczały radośnie dzieci i odbiegały 

z talerzykami.

Gdy w kolejce zostało już tylko pięcioro 

uczniów okazało się, że… nie ma więcej 

posiłków!

– Pani Radhiko, co się stało? – Bawół zwrócił się 

do rozdającej posiłki Małpy. – Brakuje pięciu porcji. 

Nie przyniosła pani talerzy dla wszystkich? – 

spytał donośnym głosem.

– Brakuje? Ale jak to? – jęknęła 

zaskoczona Pani Radhika – 

Na pewno przygotowałam 
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wystarczająco dużo porcji. Liczyłam, aby wystarczyło dla wszystkich. 

Sprawdziłam dwa razy. Hm… dziwne, nigdy wcześniej mi się to nie 

zdarzyło… – powiedziała zdezorientowana.

– Ale ja jestem głodna… – cichutko zasyczała 

czekająca w kolejce Kobra.

– Ja też – zawtórowała malutka Małpka, chyba najmłodsza 

a na pewno najchudsza ze wszystkich dzieci. – Nie jadłam dziś 

śniadanka, a rodzice na pewno nic mi nie dadzą, bo nie uwierzą, 

że nie zjadłam w szkole.

Urwis i Tola popatrzyli na swoje pełne brzuszki. Byli 

tak zawstydzeni, że nie wiedzieli, co powiedzieć. 

Pola spojrzała na nich z niezadowoleniem 

i, nic nie mówiąc, chwyciła nietknięty talerzyk 

przyniesiony przez Urwisa i wyszła zza budynku.

– नमसक्ार! [namaskaar] Dzień dobry! Bardzo 

was przepraszam, to ja z dwojgiem przyjaciół 

wzięliśmy bez pytania talerzyki i zjedliśmy

wasz obiad.

– Jak to? Wzięliście mój talerzyk?

– spytała Mała Kobra.

– I mój? – dodała Małpka.

– Tak. Proszę, oto twój obiad, Kobro. Przepraszam cię! 

– powiedziała Pola, spuszczając wzrok, a zza ściany 

wyłonili się równie zawstydzeni Urwis i Tola.

– My bardzo przepraszamy. Myśleliśmy, że nikt się nie 

zorientuje. Talerzy było tak dużo, że byliśmy pewni, 

że to jakieś przyjęcie. No i że na pewno dla nikogo 

nie zabraknie jedzenia.

Tola, Pola i Urwis wbili wzrok w ziemię – było im 

naprawdę bardzo wstyd. Nie dość, że wzięli 
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talerzyki bez pytania, to w dodatku zjedli jedyny posiłek kilkorga 

uczniów.

– Ojej… rozumiem, że byliście głodni, ale źle postąpiliście. Nasze 

dzieci właśnie tu, w szkole, jedzą swój jedyny posiłek w ciągu 

dnia. Jeśli nie nakarmimy ich, będą głodni aż do jutra – tłumaczył 

zasmucony Pan Bawół.

– No to może … może ich ugotujemy na obiad?! – zamruczał nagle 

Tygrys, błyskawicznie chwytając Tolę i Urwisa swoją ogromną łapą. 

Podniósł ich do pyska i zaryczał ponownie.

– Nieeee! On mnie zje! – krzyczała przerażona Tola.

– Ojejku, jejku, nie bój się. Tylko tak żartuję, ha, ha, ha! – zaczął się 

śmiać Tygrys, liżąc ich pyszczki na zgodę.

– Tygrysie, nie strasz dzieci. Postaw naszych gości na ziemi – dodał 

nauczyciel. – Pani Radhiko, a może w garnku znajdzie się jeszcze 

trochę jedzenia? – spytał.

– Już sprawdzam – pospieszyła do kuchni Pani Małpa.

– Oddam swój posiłek i poproszę pozostałe dzieci, żeby się 

podzieliły. Jeśli pani znajdzie coś jeszcze na dnie garnka, wszyscy 

będą najedzeni. Przecież żadne dziecko nie powinno być głodne...

– Ja mam dużą porcję, mogę się podzielić – zaproponował 

natychmiast Tygrys i postawił nowych przyjaciół na ziemi.

– I ja też! – krzyknął kolejny zwierzak.

– I ja! I ja! – zawtórowały kolejne.

 Wszystkie dzieci przybiegły, aby oddać kolegom z klasy 

po łyżeczce ryżu ze swoich talerzy. W kilka chwil nagromadziło się 

tyle jedzenia, że na szczęście wystarczyło dla wszystkich. Uczniowie 

usiedli naokoło przybyszów i zajadając ryż z sosem, przypatrywali 

im się uważnie.

– Czy wasze dzieci naprawdę jedzą tylko jeden posiłek dziennie? 

– Pola, po dłuższej chwili milczenia wreszcie zadała nurtujące 

ją pytanie.

– Widzisz, tutaj bywa bardzo różnie – zaczął wyjaśniać Pan Bawół 

– bo niektóre dzieci jedzą trzy albo nawet cztery posiłki dziennie. 

Jednak niektóre mają ubogich rodziców, których nie stać 

na wiele. Poza posiłkiem w szkole jedzą jeszcze tylko trochę 

ryżu na kolację. Mała Kobra, Małpka i Siostry Cykady miałyby puste 

brzuszki, gdyby nie dostały obiadu w szkole. A tu niedaleko znajduje 

się należące do szkoły pole, na którym uprawiamy ryż. Dzięki temu 

mamy zapasy zboża na cały rok.

– Ojej! W takim razie musimy je uratować! To pewnie wasze  

pole zalała woda! Zgnije wam ryż! – krzyknęła Kotka.

– Zgnije? Ryż? – dopytywał się z niedowierzaniem Pan Bawół.
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– Ha, ha, ha! – nauczyciel w końcu wybuchnął śmiechem. – Kochana 

Kotko, teraz widać, że mieszkasz w innym kraju! Widzisz, ryż to inne 

zboże niż wasze żyto czy pszenica. Ryż, nim dojrzeje, przez bardzo 

długi czas rośnie w błocie. Im więcej wody, tym lepiej. To błoto, 

którego tak nie polubiliście, jest nam bardzo potrzebne – wyjaśnił 

wesoło Pan Bawół i popatrzył z uśmiechem na zwierzaki.

– Ojej… nie wiedziałam – zawstydziła się Tola.

Wszystkie dzieci zaczęły śmiać się razem z Panem Bawołem. 

Bo o tym, że ryż rośnie w wodzie, wie każde indyjskie dziecko.

 Po chwili Tola, Pola i Urwis zaczęli śmiać się razem z innymi. 

A potem wszyscy zaczęli sobie opowiadać o różnych rzeczach, 

które mogą wydawać się dziwne, gdy po raz pierwszy 

przyjeżdża się do tak odległego miejsca, z innym klimatem 

i zwyczajami. Nasi podróżnicy wzbudzili na przykład wielkie 

zainteresowanie opowieścią o zabawach na śniegu. Dzieciom 

ze szkoły pośrodku pola ryżowego trudno było sobie wyobrazić, jak 

wyglądają i zachowują się spadające z zimowego nieba gwiazdki.

 Tola, Pola i Urwis do końca dnia zostali ze swoimi 

nowymi przyjaciółmi 

z Indii. Dzieci, mimo 

że miały niewiele, 

wszystkim 

się dzieliły. 

Pokazały 

im, jak grać 

w kabaddi 

– czyli takiego 

berka z okrzykiem 

„kabaddi” i jak tworzyć 

barwne obrazy rangoli. Z kolei Tola, Pola i Urwis nauczyli wszystkich, 

na czym polega „Raz – dwa – trzy, Baba Jaga patrzy”

i co zrobić, żeby się nie roześmiać, grając w pomidora.

 

Tak, podróże, wspólna zabawa i rozmowy mogą tak wiele 

nauczyć! Tola, Pola i Urwis postanowili, że po powrocie 

do domu dowiedzą się więcej o tym, dlaczego dzieciom 

w indyjskiej szkole często 

brakuje jedzenia 

i czy są na świecie 

inne miejsca, 

w których dzieje 

się podobnie. 

A przede 

wszystkim, czy 

w ich najbliższym 

otoczeniu, 

w szkole 

i na podwórku, 

na pewno nikt 

nigdy nie bywa 

głodny.
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Tak, podróże, wspólna zabawa i rozmowy mogą tak wiele 

nauczyć! Tola, Pola i Urwis postanowili, że po powrocie 

do domu dowiedzą się więcej o tym, dlaczego dzieciom 

w indyjskiej szkole często 

– Ha, ha, ha! – nauczyciel w końcu wybuchnął śmiechem. – Kochana 

Kotko, teraz widać, że mieszkasz w innym kraju! Widzisz, ryż to inne 

zboże niż wasze żyto czy pszenica. Ryż, nim dojrzeje, przez bardzo 

długi czas rośnie w błocie. Im więcej wody, tym lepiej. To błoto, 

którego tak nie polubiliście, jest nam bardzo potrzebne – wyjaśnił 

wesoło Pan Bawół i popatrzył z uśmiechem na zwierzaki.

– Ojej… nie wiedziałam – zawstydziła się Tola.

Wszystkie dzieci zaczęły śmiać się razem z Panem Bawołem. 

Bo o tym, że ryż rośnie w wodzie, wie każde indyjskie dziecko.

 Po chwili Tola, Pola i Urwis zaczęli śmiać się razem z innymi. 

A potem wszyscy zaczęli sobie opowiadać o różnych rzeczach, 

które mogą wydawać się dziwne, gdy po raz pierwszy 

przyjeżdża się do tak odległego miejsca, z innym klimatem 

i zwyczajami. Nasi podróżnicy wzbudzili na przykład wielkie 

zainteresowanie opowieścią o zabawach na śniegu. Dzieciom 

ze szkoły pośrodku pola ryżowego trudno było sobie wyobrazić, jak 

wyglądają i zachowują się spadające z zimowego nieba gwiazdki.

 Tola, Pola i Urwis do końca dnia zostali ze swoimi 

nowymi przyjaciółmi 

z Indii. Dzieci, mimo 

że miały niewiele, 

– czyli takiego 

berka z okrzykiem 

„kabaddi” i jak tworzyć 



PYTANIA do uważnego 
      słuchacza:

Do jakiego państwa trafi li przyjaciele?

Które zboże, nim dojrzeje, rośnie w wodzie? 

Czy ryż potrzebował ratunku? Komu najbardziej potrzebna była pomoc? 

Jakie indyjskie zwierzaki uczyły się w szkole? 

Czy wszystkie dzieci w szkole dobrze się odżywiają i jedzą w ciągu dnia 

dużo owoców i warzyw? 

Co zrobiły zwierzaki, gdy Kobrze, Małej Małpce i Siostrom Cykadom 

zabrakło jedzenia?
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czyli czyim domem 
jest rafa koralowa

– Ha, ha, Urwisie! W życiu bym się nie 

spodziewał, że mnie odwiedzisz! Nawet nie 

wiesz, jak się cieszę, że tu jesteś! – zawołał wuj 

Tadeusz i z radości aż podrzucił Urwisa. – A to są pewnie 

Twoje przyjaciółki, o których tyle mówiłeś. Serwus! – 

zawołał wuj i radośnie uścisnął wszystkim łapy.

Wuj Urwisa wiele lat temu wyjechał do Egiptu. 

Jego marzeniem było prowadzenie kursów snurkowych. 

Zamieszkał więc nad Morzem Czerwonym i niezmiennie 

realizował swoje marzenie. Urwis obiecał sobie, 

że kiedyś odwiedzi wuja. Dzięki kompasowi Poli 

stało się to możliwe.

– No kochani, napijcie się proszę naszej egipskiej 



herbaty i zabieram was na wycieczkę. Dzisiaj jest idealny dzień 

na snurkowanie. Mam już dla was przygotowane płetwy

i maski z fajkami.

Wuj zdjął z ognia mały, metalowy czajniczek. Następnie nalał ciemną, 

gorzką herbatę do szklanki i zaczął ją przelewać. Gdy herbata była 

porządnie spieniona, wrzucił do niej dwie kostki cukru, zamieszał, 

rozlał do fi liżanek i podał przyjaciołom.

– Pijcie, proszę. Gorąca i słodka „shay”, czyli herbata, najlepiej gasi 

pragnienie!

W czasie gdy przyjaciele raczyli się słodkim napojem, wuj 

przygotował łódź.

– Chodźcie, załogo! Popłyniemy w stronę parku … Jest tam 

najpiękniejsza rafa koralowa. Jeśli będziemy mieć szczęście, 

spotkamy nie tylko rafę z tysiącem kolorowych ryb, ale i żółwie 

wodne, i delfi ny!

– 

Naprawdę? 

Żółwie i delfi ny też 

tutaj pływają? – spytała

zaciekawiona Pola.

– Ha! Nawet rekiny! Ale nie bójcie się, 

one zwykle pływają dalej od brzegu. Ich 

raczej nie spotkamy... – zaśmiał się wuj.

 Przyjaciele weszli na motorówkę i popłynęli w stronę parku. 

Motorówka mknęła tak szybko, że co chwilę podskakiwała na falach. 

Cała trójka najpierw wybijała się w górę, a następnie spadała 

na pokład, obijając sobie pupy. Wreszcie dotarli do celu.

– Jesteśmy na miejscu! – zawołał wuj, zatrzymując motorówkę. 

Naokoło roztaczał się przepiękny widok, a woda była tak 

przezroczysta, że miało się wrażenie, że dno morza jest 

na wyciągnięcie ręki.

– Czy ktoś z was już kiedyś snurkował?

 Przyjaciele popatrzyli na siebie i cała trójka pokręciła 

przecząco głowami, przyznając tym samym, że nikt z nich 

jeszcze nie próbował czegoś takiego.

– W takim razie zaczniemy od teorii i kilku bardzo ważnych zasad. 

Przede wszystkim, nie wolno niszczyć rafy. To znaczy, że nie 

wolno jej dotykać i pod żadnym pozorem odrywać

jej fragmentów.

– Nawet małych? – spytała niepewnie Pola.

– Nie można wziąć kawałka na pamiątkę? – upewniała się.

– Ani kawałeczka. Rafa koralowa jest pod ścisłą ochroną. Rośnie 

bardzo wolno – tylko milimetr na rok. Spójrzcie, to przecież 

tyle, co szerokość włosa. Zerwany kawałek rafy koralowej 

wielkości palca u ręki będzie się odbudowywał sto lat! 

Nie można zbierać czy zrywać rafy.

– Ojej, nie wiedziałam, że rafa rośnie

tak wolno! – zdziwiła się Pola.

– Tak. W dodatku rafa koralowa jest miejscem 

życia setek rodzajów zwierząt. Sami zobaczycie, 

że będą się w niej kryć papugoryby, rozgwiazdy, 

koniki morskie i setki innych żółtych, zielonych 

i pomarańczowych zwierząt. Gdy rafa ginie, 
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RAFA KORALOWA
– to barwne „podwodne miasto”, zbudowane 

przez organizmy zwane koralowcami. 
Koralowce są zwierzętami, choć bardziej 

przypominają skałę pokrytą małymi, 
kolorowymi drzewkami.

SNURKOWANIE
– to bardzo przyjemny, wodny sport. 

Zakładasz maskę i rurkę, i płyniesz 
podglądać życie podwodne rybek, 
ukwiałów i roślin. Oddychasz dzięki 

wystającej ponad wodę rurce, dlatego 
nie musisz co chwila wystawiać 

głowy, aby zaczerpnąć powietrza 
i możesz cieszyć się pięknymi 

widokami. 



giną też dziesiątki gatunków ryb żyjących w jej pobliżu – opowiadał 

wuj Urwisa, jednocześnie pomagając przyjaciołom nałożyć maski 

i poprawiając im rurki do snurkowania. – No dobrze, załogo. 

Za chwilę wyskakujemy. Wszyscy gotowi?

– No ja... ja... - zaczęła nieśmiało Kotka. 

– Ja … to nie umiem pływać… – przyznała zakłopotana.

– Ależ nie przejmuj się, mała przyjaciółko! W takim razie obejrzysz 

rafę z pokładu motorówki. Może dzięki temu, że pyszczek będziesz 

miała nad – a nie pod wodą – 

zobaczysz delfi ny, które tutaj 

przepływają.

Myśl, że ma szansę spotkać 

prawdziwe delfi ny, od razu 

poprawiła humor Toli.

– Gotowi? Hop! Wskakujemy!

– zawołał wuj Urwisa.

Świat podwodny był 

jeszcze piękniejszy, niż 

wydawało się 

to z góry. – Żółw, tu jest żółw! 

– chciała krzyknąć Pola, ale 

przypomniała sobie, że przecież 

ma w dzióbku rurkę do oddychania 

i że wystarczy tylko ruch 

skrzydełkiem, aby pokazać reszcie 

pięknego mieszkańca morza.

– O rany, z daleka płynie do nas barakuda, jedno 

z najgroźniejszych zwierząt rafy! – Nad wodą 

prawdopodobnie właśnie to powiedziałby wuj, ale znowu wystarczył 

tylko wskazujący ruch łapą.

 Było dokładnie tak, jak powiedział wuj Tadeusz: papugoryby, 

skrzydlice, rozgwiazdy, nawet koniki morskie – Urwis i Pola 

spotkali mnóstwo różnych zwierzątek, jakby wszystkie chciały 

się pochwalić swoim niezwykłym domem. Nagle to spokojne 

podwodne zwiedzanie zostało zakłócone. Przy motorówce, z której 

podziwiała świat Tola, pojawił się Delfi n. Nie wyglądał jednak 

na chętnego do zabawy i absolutnie nie był spokojny.

– Ratunku, ratunku! – zawołał Delfi n – za wyspą grasują kłusownicy! 

Podłożyli na dnie morza kilka ładunków wybuchowych. 

Chcą zburzyć rafę koralową, polują na najrzadsze gatunki 

ryb! Musicie nam pomóc! – zawołał Delfi n, trącając 

noskiem motorówkę. 

– Ojej! Delfi nku, już płyniemy na pomoc! Tola wyjęła 

z kieszeni gwizdek, który wuj Urwisa zostawił na wypadek, 

gdyby coś się działo i zaczęła gwizdać.

-Tu tu tu u tut tu – Urwis! Pola! Wujku Tadeuszu! Szybko! Potrzebna 

jest wasza pomoc! – Tola na przemian nawoływała i gwizdała.

Robiła to tak głośno, że po chwili cała trójka znalazła się 

na powierzchni wody, tuż przy łodzi.

 Kiedy tylko wuj Tadeusz usłyszał, co się stało, kazał

całej załodze natychmiast wskoczyć na pokład.

podwodne zwiedzanie zostało zakłócone. Przy motorówce, z której 

podziwiała świat Tola, pojawił się Delfi n. Nie wyglądał jednak 

na chętnego do zabawy i absolutnie nie był spokojny.

– Ratunku, ratunku! – zawołał Delfi n – za wyspą grasują kłusownicy! 

Podłożyli na dnie morza kilka ładunków wybuchowych. 

Chcą zburzyć rafę koralową, polują na najrzadsze gatunki 

ryb! Musicie nam pomóc! – zawołał Delfi n, trącając 

– Ojej! Delfi nku, już płyniemy na pomoc! Tola wyjęła 

z kieszeni gwizdek, który wuj Urwisa zostawił na wypadek, 

-Tu tu tu u tut tu – Urwis! Pola! Wujku Tadeuszu! Szybko! Potrzebna 
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– Ależ nie przejmuj się, mała przyjaciółko! W takim razie obejrzysz 

rafę z pokładu motorówki. Może dzięki temu, że pyszczek będziesz 

miała nad – a nie pod wodą – 

prawdziwe delfi ny, od razu 

poprawiła humor Toli.

– Gotowi? Hop! Wskakujemy!

przypomniała sobie, że przecież 

ma w dzióbku rurkę do oddychania 

skrzydełkiem, aby pokazać reszcie 

– O rany, z daleka płynie do nas barakuda, jedno 

z najgroźniejszych zwierząt rafy! – Nad wodą 

jest wasza pomoc! – Tola na przemian nawoływała i gwizdała.

Robiła to tak głośno, że po chwili cała trójka znalazła się 

 Kiedy tylko wuj Tadeusz usłyszał, co się stało, kazał

całej załodze natychmiast wskoczyć na pokład.

Podłożyli na dnie morza kilka ładunków wybuchowych. 

Chcą zburzyć rafę koralową, polują na najrzadsze gatunki 

ryb! Musicie nam pomóc! – zawołał Delfi n, trącając 

– Ojej! Delfi nku, już płyniemy na pomoc! Tola wyjęła 

z kieszeni gwizdek, który wuj Urwisa zostawił na wypadek, 

-Tu tu tu u tut tu – Urwis! Pola! Wujku Tadeuszu! Szybko! Potrzebna 



Odpalił silnik i popłynął w kierunku wyspy.

– Co za łotry próbują zrabować naszą rafę koralową?! Jak można! 

Czy oni nie wiedzą, że przez nieodpowiedzialną działalność 

ludzi, przez zanieczyszczenia, przez ocieplenie klimatu, prawie 

połowa rafy i tak już zniknęła z powierzchni ziemi? Jak można 

niszczyć to, co zostało?! Musimy im przeszkodzić!

– zawołał wuj i dodał gazu.

Motorówka mknęła po wodzie równie szybko, jak Delfi n. Wuj 

Tadeusz, nie tracąc chwili, sięgnął po telefon, aby powiadomić policję.

Sabah al hir! [Dzień dobry] – zawołał po arabsku ريخلا حابص –

wuj – jestem we wschodniej części parku. Są tu kłusownicy,

chcą wysadzić rafę koralową. Potrzebna jest wasza pomoc!

 Wuj przekazał policji najważniejsze wiadomości o miejscu 

kłusowania. W ciągu dwóch minut łódź zbliżyła się do wyspy 

i przyjaciele znaleźli się nieopodal kłusowników.

– Stać! Nie ważcie się niszczyć rafy! – wołał 

z daleka wuj – za chwilę będzie tu policja!

Kłusownicy byli zaskoczeni, że ktoś ich 

znalazł. Byli pewni, że poza przestraszonym 

Delfi nem nikt ich nie zauważył. Teraz 

jednak, widząc nadpływającą łódź, 

wrzucili do wody detonator i zaczęli 

uciekać. Wiedzieli, że wuj wybierze 

rozbrojenie detonatora, a nie pościg za nimi. 

Wystarczyłoby jednak, żeby detonator spadł 

na dno w nieodpowiedni sposób, a wszystkie 

ładunki wybuchłyby.

 Śmiejąc się, że przechytrzyli wszystkich, kłusownicy odpływali

 w kierunku przeciwnym do motorówki. Możecie sobie wyobrazić, 

jakie było ich zdziwienie, gdy nagle zza niewielkiego półwyspu 

wyleciał helikopter policyjny!

– Stać! Jesteście aresztowani! – zawołali policjanci przez megafon. 

Kłusownicy nie mieli szans, aby uciec policjantom. Poza helikopterem 

pojawiły się też dwie policyjne motorówki i w ich asyście łódka 

kłusowników popłynęła w kierunku brzegu. Urwis, Tola i Pola 

odetchnęli z ulgą. Rafa była bezpieczna, mogli spokojnie wracać 

do domu.

 Wieczorem, gdy wuj Tadeusz ponownie robił gorącą, 

mocną i słodką herbatę – tym razem dla ogrzania, Tola spytała:

– Wujku, czy myślisz że uda się uratować rafę koralową? 

Ona jest taka piękna…

Wujek zamyślił się. – Mam ogromną nadzieję, że tak. 

Musimy chronić nasze środowisko zarówno tutaj 

w Egipcie, jak i u was w Polsce. Jeśli będziemy dbać 

o zwierzęta i rośliny, które nas otaczają, uda nam 

się zachować nie tylko rafę koralową, 

ale i Puszczę Białowieską 

czy lasy równikowe. 

Wiecie co? Zastanówmy 

się razem, co możemy robić 

my, dorośli i wy, dzieci, aby 

w małych rzeczach ale 

za to codziennie, 

chronić 

przyrodę!
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PYTANIA do uważnego 
      słuchacza:

W jakim kraju snurkowali Urwis, Pola i Tola?

Dlaczego rafa koralowa jest tak cenna?

Czego nie należy robić w trakcie snurkowania?

Czy pamiętacie, jakie zwierzątka mieszkają na rafi e? 

Dlaczego Tola została w łodzi? 

Kto przypłynął do przyjaciół z prośbą o pomoc?

O co poprosił wuj Tadeusz naszych bohaterów na koniec przygody? 
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czyli działaj na rzecz,
a nie przeciwko

– Dryń… dryń… – cisza.

– Dryń, dryń, dryń …

– nadal nikt nie odpowiadał.

Urwis już kilkukrotnie dzwonił do drzwi Poli. Chociaż 

ze środka dobiegał śmiech przyjaciół, nikt nie otwierał.

– Dryyyyyyyyyyń! Pola! Otwórzcie, to ja! – zawołał.

Nagle drzwi dziupli uchyliły się i wyleciało z niej 

kilkanaście kartek. Jedna z nich zawirowała 

i wylądowała wprost na pyszczku Urwisa.

– Tfu, tfu! – zaczął pluć i kręcić głową Urwis.

– Co to jest? Robicie jakieś maseczki na pyszczki?

– Ha, ha ha! Może i przydałaby ci się jakaś, ale to nie 

to... – rozbawiona Pola wzięła od niego kartkę. Widniał 

na niej napis: ” Vote 4 Us” („Głosuj na nas”).

Urwis uważnie rozejrzał się dookoła i zobaczył, 

że całą dziuplę wypełniają rozmaite ulotki i hasła: 

”Your Voice Can Make a Diff erence”, („Twój głos może 

coś zmienić”), ” I ♥ Sport” („Kocham sport”).

– Hej, co się dzieje? Pola, czy twoja dziupla zamieniła się 

w drukarnię ulotek i plakatów? – spytał zdezorientowany.

– Nie, ale będziesz musiał nam pomóc przetransporto-

wać te wszystkie paczki do Sary, która jest kuzynką Poli. 

Dzisiaj w nowojorskim Central Parku odbędzie się 

głosowanie. Mieszkańcy zdecydują, co powstanie 

w miejscu starej fontanny – czy będzie to małe jezior-

ko, ogród owocowy, a może nowa fontanna albo skate-

park. Chcemy pomóc Sarze w zebraniu głosów na rzecz 

skateparku.

– Dryń… dryń… – cisza.– Dryń… dryń… – cisza.

– Dryń, dryń, dryń …– Dryń, dryń, dryń …

– nadal nikt nie odpowiadał.



– Co takiego? Nie bardzo rozumiem…

– wybąkał zdezorientowany Piesek.

– Zaraz poznasz szczegóły, Sara wszystko

ci wyjaśni – uspokoiły go przyjaciółki.

Wszystko, co dobre,

wszystko, czego nie znamy,

niech pojawi się teraz,

bo na to czekamy!

Chcemy znaleźć się …

obok Sary w Central Parku!

Świat zawirował i po chwili przyjaciele trafi li 

do największego parku Nowego Jorku.

- Aaa! Hi Pola, how are you? [haj pola, 

hał ar ju]. Cześć Pola, jak się masz? 

- Aaa! Sara!!! Good to see you! [gud 

to si ju]. Cudownie cię widzieć 

- radośnie krzyknęła Pola.

Obie Sówki rzuciły się sobie w ramiona 

i zaczęły ściskać się, podrzucać, przybijać 

piątki i wykonywać wiele innych gestów, 

świadczących o wielkiej przyjaźni.

– Mamy strasznie dużo do zrobienia! 

Jak dobrze, że zabraliście ze sobą ulotki 

– po wylewnym powitaniu Sara wreszcie 

przeszła do rzeczy. I natychmiast zjawił 

się wokoło nich tłum zwierzaków – każde 

stworzenie było na rowerze, deskorolce lub 

wrotkach. Znajomi Sary podskoczyli do Urwisa 

i Toli, aby odebrać od nich paczki z drukami. – Jesteście 

gotowi? – zawołała Sara, która była liderką grupy.

wrotkach. Znajomi Sary podskoczyli do Urwisa 

i Toli, aby odebrać od nich paczki z drukami. – Jesteście 

gotowi? – zawołała Sara, która była liderką grupy.



– Taaak! – krzyknęli chórem.

– Jesteście gotowi na to, by zmienić nasz park?

– Taaak! – potwierdzili wszyscy zebrani.

– Kochani – zaczęła spokojniejszym tonem – dzisiejszy dzień 

jest bardzo ważny. Wieczorem w naszym parku odbędzie się 

głosowanie i wszyscy – dzieci i dorośli, dziewczyny i chłopaki, 

sportowcy i naukowcy – mogą zagłosować. Wspólnie 

podejmiemy decyzję, co powstanie w miejscu starej fontanny. 

Pomysł, który otrzyma największe poparcie wygra i zostanie 

zrealizowany. Jeśli chcemy, żeby to był skatepark, przekonajmy 

do naszego pomysłu także innych!

– Yeee! – zawołali zgodnie.

– Ok, do dzieła. Dobierzcie się w pary. Każda para – bo we dwoje 

będzie wam raźniej i bezpieczniej – pojedzie w inną 

część Central Parku. Piesku, ty dołącz do Julii, która 

ma dodatkową parę rolek. A ty, Julio, siądź 

na bagażniku Kolegi Kruka. Rozdając ulotki, 

zachęcajcie do głosowania na nasz projekt. 

Powodzenia! – zachęciła Sara.

Urwis jechał na rolkach obok Kotki Julii i pomagał 

jej w rozdawaniu ulotek. Część z osób była 

zainteresowana pomysłem, a część szczerze 

przyznawała, że woli inny projekt i nie zagłosują 

na skatepark. Urwis, widząc zapał nowej koleżanki, 

wreszcie odważył się o coś zapytać.

– Czy naprawdę myślisz, że nasze działania 

mają sens? Sądzisz, że ludzie zagłosują 

na to, na czym nam zależy?

– No jasne – odparła ochoczo Julia.

– Jeśli się w coś wierzy, to można 

przekonać do tego innych. My już od kilku tygodni robimy różne 

akcje. Na przykład: wspólnie z ptakami zorganizowaliśmy lot nad 

Central Parkiem i wskazywaliśmy, gdzie będzie tor dla rowerów 

a gdzie dla deskorolek, odbyły się też wyścigi rowerowe…

– O? Chętnie sam bym wziął udział – zawołał Urwis.

– To były świetne zawody! Można było zmierzyć się z gepardem, 

a na nierównym terenie z antylopą!

 Urwis wprawdzie często słyszał, że każdy, także on sam, 

ma wpływ na okolicę, w której żyje. Nigdy jednak nie traktował 

tego poważnie – przecież jest małym, nieznanym Pieskiem. Kto 

miałby go posłuchać? Dlaczego innych miałoby interesować 

jego zdanie? Był przekonany, że zawsze ktoś inny 

zdecyduje, co powstanie w jego lesie, szkole 

czy parku. Po rozmowie z Julią poczuł się tak, 

jakby dopiero otworzył oczy. Po raz pierwszy 

zaczął wierzyć, że także on może mieć 

na coś wpływ, a jego aktywność – choćby 

rozniesienie części ulotek – może coś zmienić.

Piesek już-już miał podzielić się swoimi 

przemyśleniami z Julią, gdy nagle spokojną jazdę 

na rolkach przerwał im nieznany Lis. Zanim Urwis 

się zorientował, Lis podbiegł do Julki i wyrwał 

jej pakunek z wydrukami. Część ulotek rozsypała 

się, ale reszta szybko zniknęła wraz z Lisem gdzieś 

w krzakach. Urwis chciał za nim pobiec, ale Julia 

go zatrzymała.

– Stój, nie warto go ścigać.

– Kto to był? Znasz go? Dlaczego to zrobił? – 

przejęty Urwis zadawał jedno pytanie za drugim.

– Eh… to Steven, Lis z sąsiedztwa. On nie chce 
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będzie wam raźniej i bezpieczniej – pojedzie w inną 

część Central Parku. Piesku, ty dołącz do Julii, która 

ma dodatkową parę rolek. A ty, Julio, siądź 

na bagażniku Kolegi Kruka. Rozdając ulotki, 

zachęcajcie do głosowania na nasz projekt. 

Powodzenia! – zachęciła Sara.

Urwis jechał na rolkach obok Kotki Julii i pomagał 

jej w rozdawaniu ulotek. Część z osób była 

zainteresowana pomysłem, a część szczerze 

przyznawała, że woli inny projekt i nie zagłosują 

na skatepark. Urwis, widząc zapał nowej koleżanki, 

wreszcie odważył się o coś zapytać.

– Czy naprawdę myślisz, że nasze działania 

mają sens? Sądzisz, że ludzie zagłosują 

na to, na czym nam zależy?

– No jasne – odparła ochoczo Julia.

– Jeśli się w coś wierzy, to można 



skateparku, woli nową fontannę. Już od jakiegoś czasu niszczy 

wszystko, co staramy się zorganizować. Pogoń nie ma sensu, bo 

i tak go nie znajdziesz – wytłumaczyła.

 Kotka zawróciła na pięcie i zaczęła jechać w stronę obozu 

Sary. Nie minęła nawet chwila, gdy Urwis zatrzymał się przy ławce.

– Julka, spójrz! Czy ten plakat przyczepiony do ławki zachęca 

do głosowania na rzecz nowej fontanny? – zawołał.

– Tak, zgadza się – przytaknęła.

– No to już nie będzie! – Urwis miał już zerwać plakat i schować 

resztki papieru do torby. – Jeśli oni zabierają nasze ulotki, 

to ja w takim razie będę zrywał ich plakaty.

– Nie, nie! – krzyknęła Kotka. – Tak nie wolno. Musimy być uczciwi.

– No, ale ten Lis, ten Steven, właśnie wyrwał nam ulotki. Czy to było 

uczciwe? – spytał zdziwiony.

– Oczywiście, że to było nie fair, ale my chcemy odnieść sukces 

uczciwie. Chodzi o to, aby mieszkańcy dowiedziawszy się o naszej 

propozycji sami uznali, że jest wartościowa i potrzebna. 

Wtedy wygramy.

– Julka, ale tamci zabierają nasze ulotki! Nie mamy równych 

szans! Dobra, mogę nie zrywać ich plakatów – domaluję 

jakieś karaluchy albo komary koło fontanny. Dzięki 

temu mieszkańcy zagłosują na nas…

– Urwis, nawet sobie tak nie żartuj 

– powiedziała Kotka poważnie. 

– Dostęp do prawdziwych 

informacji jest bardzo ważny przy 

podejmowaniu decyzji. My chcemy, 

żeby mieszkańcy wiedzieli, 

na co głosują. Niech wybiorą 

świadomie. Wolę działać na rzecz 

– Nie, nie! – krzyknęła Kotka. – Tak nie wolno. Musimy być uczciwi.

– No, ale ten Lis, ten Steven, właśnie wyrwał nam ulotki. Czy to było 

uczciwe? – spytał zdziwiony.

– Oczywiście, że to było nie fair, ale my chcemy odnieść sukces 

uczciwie. Chodzi o to, aby mieszkańcy dowiedziawszy się o naszej 

propozycji sami uznali, że jest wartościowa i potrzebna. 

Wtedy wygramy.

– Julka, ale tamci zabierają nasze ulotki! Nie mamy równych 

szans! Dobra, mogę nie zrywać ich plakatów – domaluję 

jakieś karaluchy albo komary koło fontanny. Dzięki 

temu mieszkańcy zagłosują na nas…

podejmowaniu decyzji. My chcemy, 

czegoś, a nie przeciwko czemuś – dodała po chwili.

 Działać na rzecz, a nie przeciwko. Na rzecz skateparku, a nie 

przeciwko fontannie. To brzmiało sensownie! Urwis do końca dnia 

roznosił z Julią ulotki, a gdy ktoś pytał go o inny projekt, uczciwie 

informował, gdzie jest najbliższy plakat dotyczący np. ogrodu czy 

fontanny.

Wreszcie nadszedł wieczór i mieszkańcy licznie przybyli do Central 

Parku, aby zagłosować. Następnie wszyscy wspólnie się bawili, 

czekając na ogłoszenie wyniku.

– Berek! Dogoń mnie, jeśli potrafi sz! – zaprosił Urwisa

do zabawy nieznajomy i sympatyczny Buldog. Pieski

bawiły się w najlepsze, gdy nagle z megafonu rozległ się głos:

– Uwaga, uwaga! Ogłaszamy wynik głosowania.

Psy natychmiast przestały się ścigać. Wszyscy

w milczeniu czekali na ciąg dalszy.

– Zgodnie z życzeniem większości mieszkańców

w Central Parku powstanie… skatepark!

Urwis i przyjaciele Sary zaczęli wiwatować i podskakiwać, 

choć część przybyłych była widocznie zawiedziona. 

Buldog też wyglądał na rozczarowanego.

– Hej, czemu się nie cieszysz? – zdziwił się Urwis 

– przecież będziesz miał gdzie jeździć na rowerze. 

To chyba dobra wiadomość, no nie?

– No wiesz, ja zagłosowałem na fontannę. Szkoda, 

że się nie udało... – Buldog nadal nie wyglądał 

na zadowolonego.

– Na fontannę? Serio? – nie wychodził ze zdumienia 

Urwis. – Hm, przecież jeździsz na rowerze…

Byłem pewny, że zagłosowałeś na skatepark.

– To prawda, uwielbiam jazdę na rowerze, ale 
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Parku, aby zagłosować. Następnie wszyscy wspólnie się bawili, 

– Berek! Dogoń mnie, jeśli potrafi sz! – zaprosił Urwisa

do zabawy nieznajomy i sympatyczny Buldog. Pieski

bawiły się w najlepsze, gdy nagle z megafonu rozległ się głos:

Urwis i przyjaciele Sary zaczęli wiwatować i podskakiwać, 

choć część przybyłych była widocznie zawiedziona. 

– Na fontannę? Serio? – nie wychodził ze zdumienia 



widzisz, mój dziadek uwielbiał przesiadywać przy tamtej 

starej fontannie. Chciałem, żeby to miejsce, gdzie może 

obserwować ptaki i wodę, pozostało. Na rowerze przecież 

mogę jeździć wszędzie – dodał smutnym głosem.

– Och, teraz rozumiem... Widzę, że dziadek był 

dla ciebie bardzo ważny. Wiesz co? Mam pomysł! 

Może zaprojektujemy gdzieś tutaj specjalne graffi  ti 

z rysunkiem fontanny? To byłaby świetna pamiątka!

Buldog rozpromienił się i obaj natychmiast pobiegli 

podzielić się tym pomysłem z innymi. Urwis cieszył się nie 

tylko z tego, że skutecznie działał na rzecz skateparku, ale 

też z tego, że nie zrobił nic przeciwko innym pomysłom, 

na przykład nowej fontannie. Zaś dzięki rozmowie 

z Buldogiem zrozumiał, że ci, którzy głosują 

na inne projekty, mają również 

     ważne powody.

na inne projekty, mają również 

     ważne powody.
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tylko z tego, że skutecznie działał na rzecz skateparku, ale 
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PYTANIA do uważnego 
      słuchacza:

W jakim mieście znajduje się Central Park?

Na jakie projekty mogli głosować mieszkańcy Nowego Jorku?

Dlaczego Julka nie zgadzała się na zrywanie plakatów 

dotyczących innych projektów? 

Dlaczego Buldog wolał, aby w parku powstała fontanna?

Co zaproponował koledze Urwis, gdy poznał historię Buldoga?  
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czyli o różnych sposobach 
na pomaganie

– Koce, koce przyjmujemy…

Do wysyłki szykujemy!

– Twój śpiwór ratuje życie,

Ogrzeje dzieci o świcie!

Takie okrzyki słychać było z różnych części Leśnej Polany.

Urwis, który przybiegł tutaj na swoją poranną gimnastykę, 

rozglądał się bardzo zaciekawiony. Nie miał pojęcia, co się 

dzieje, skąd wzięło się to niezwykłe poruszenie.

Co chwila ktoś donosił jakiś koc i oddawał Pani

Wiewiórce lub Panu Niedźwiedziowi.

– Hej, Urwisie! Jak się cieszę, że jesteś! Przyniosłeś koc czy 

śpiwór? – to był głos Toli. Po chwili zza stertą różnobarwnych, 

pasiastych i kraciastych pakuneczków Urwis dojrzał swoją 

przyjaciółkę.

– Tola? Ty tutaj? Co tu robisz? 

– spytał najwyraźniej 

zaskoczony widokiem 

koleżanki układającej 

kolorowe okrycia jedno 

na drugim.

– Przecież pisałam ci kilka razy, 

żebyś przyszedł i nam pomógł. Od wczoraj 

jestem wolontariuszką – powiedziała Tola z wyraźną dumą. 

– Zbieram koce dla dzieci z Serii...to znaczy z Syrii, takiego 

państwa, położonego daleko od nas.

– Wolontariuszką? Dzieci z Syrii? A po co im koce?

– spytał zdziwiony Urwis.

– No jak to: po co? – zdziwiła się z kolei Tola. – Przecież 

teraz w Syrii trwa wojna, wielka wojna. Bardzo dużo 

WOLONTARIUSZ
– to osoba, która w swoim wolnym czasie 

i całkowicie dobrowolnie, robi coś na rzecz 
innych nie oczekując i nie otrzymując za to wyna-
grodzenia. Wolontariusz może pomagać starszym, 
w schronisku dla zwierząt, w zbiórce pieniędzy lub 
– tak jak Tola – w zbiórce kocy. Każdy może zostać 

wolontariuszem.



UCHODŹCA
– to osoba, która jest zmuszona 
uciec ze swojego kraju, bo jest 

prześladowana, czyli nękana i dręczona. 
Źli ludzie robią wszystko, by ją zabić lub 
upokorzyć. Jeśli zostałaby w kraju to ją 

i jej rodzinę czekałaby śmierć lub 
niesprawiedliwe traktowanie.

Często uchodźcami są całe 
rodziny, także dzieci. 

OBÓZ
DLA UCHODŹCÓW

– to miejsce, w którym uchodźcy
mogą się bezpiecznie schronić. W obozie 

są namioty lub domy, a dzieci mogą 
chodzić do szkoły. Są szpitale i lekarze. 

Obóz jest miejscem przejściowym, tylko 
na pewien czas, ale w rzeczywistości 

uchodźcy często zostają 
w nim wiele lat.

osób zginęło. Wiele dzieci straciło swoje domy. Nie mają gdzie 

mieszkać. Przez tę wojnę dużo rodzin musiało uciec. Nie słyszałeś 

o tym? Tysiące osób ucieka z Syrii i szuka schronienia gdzieś indziej. 

Nawet takie małe dzieci jak my, muszą iść i iść setki, a nawet tysiące 

kilometrów, żeby znaleźć nowy, bezpieczny dom. Biedne maluchy!

– Ojej, to nie brzmi dobrze – zmartwił się Urwis – ale co mają 

do tego koce?

– Wyobraź sobie, że musisz nagle w środku nocy wstać i uciekać 

z domu. W takiej sytuacji zabiera się tylko najpotrzebniejsze rzeczy. 

Nikt nie zabiera lodówki, łóżka czy stołu.I dopiero wtedy, gdy 

ktoś znajdzie się w bezpiecznym miejscu, myśli o tym, ile rzeczy 

potrzebuje do takiego normalnego życia. Bo przecież każdy 

ma prawo do bezpiecznego, własnego domu, czystej wody 

i jedzenia – wytłumaczyła mu Tola.

– Dlatego Tola razem z innymi wolontariuszami pomaga nam 

w zbieraniu kocy dla dzieci, które dotarły do bezpiecznego 

miejsca – obozu przygotowanego dla osób uciekających przed 

wojną, czyli dla uchodźców. Takich obozów wybudowano bardzo 

wiele: są w górach, na pustyni, przy morzach – wszędzie tam, 

gdzie docierają ludzie potrzebujący schronienia. Obóz, któremu 

my chcemy pomóc, znajduje się na pustyni. W ciągu dnia jest tam 

gorąco, ale noce – noce są bardzo zimne – wyjaśniła Urwisowi 

z uśmiechem Pani Wiewiórka, która 

przysłuchiwała się rozmowie z kolejną 

partią śpiworów w rękach.

– No właśnie. A Fatma, moja koleżanka, 

z którą wymieniałam kiedyś pocztówki – 

pomaga tam na miejscu. Napisała ostatnio, 

że potrzebują kocy, żeby dzieci nie marzły 

nocą. Tak więc zorganizowaliśmy zbiórkę. 

I już. – Dobitnie stwierdziła Tola.

Urwis był skołowany wiadomościami. Syria, wojna, uciekające dzieci, 

zbiórka kocy i śpiworów, mieszkanie w specjalnych obozach... 

Nie do końca rozumiał wszystko, o czym mówiły Tola i Pani 

Wiewiórka. Widząc jednak panujący na Leśnej Polanie entuzjazm 

i zaangażowanie, postanowił wesprzeć przyjaciółkę. Do końca dnia 

pomagał Toli w składaniu kocy i pakowaniu ich w wielkie kartony.

Gdy nastał wieczór i zwierzaki miały się rozejść do domów,

przyszła Pola.

– Słuchajcie, a może odwiedzimy Fatmę w obozie dla uchodźców? 

Dzięki temu sami zobaczymy, czy możemy jeszcze jakoś pomóc 

dzieciom z Syrii... – zapytała niepewnie.

Pola nie musiała długo czekać na odpowiedź. Przyjaciele mrugnęli 

do siebie porozumiewawczo i schowali się za jedną z kocowych wież. 

Pola wyciągnęła swój magiczny kompas i wyszeptała:

– Wszystko co dobre,

wszystko czego nie znamy,

niech się pojawi teraz,

bo na to czekamy.

Chcemy znaleźć się w obozie dla uchodźców

syryjskich na pustyni w Jordanii!

Świat zawirował i już po chwili przyjaciele znaleźli się

pośrodku obozu, w którym mieszkali Syryjczycy.

– Brr... Jak tu zimno! – zadygotała Tola. – Faktycznie, 

na pustyni jest wieczorami chłodno. Brrr…

Mam nadzieję, że szybko znajdziemy Fatmę

– dodała szczękając zębami.

– Już znaleźliśmy! Patrzcie! – zawołała Pola

i ruszyła w stronę namiotu położonego 

naprzeciwko przyjaciół. Stojąc krzyknęła 
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na cały głos – ءاسم ريخلا! [co czytamy Masa’ Alkhayr,

czyli po arabsku: dobry wieczór] Czy to namiot Fatmy?

– Dobry wieczór! – odpowiedział radosny głos! – Ojej, 

to wy??!!! – Mała Karakala nie mogła uwierzyć własnym 

oczom. Przed jej namiotem stała Pola z przyjaciółmi.

– Ale się cieszę! Jesteście naszymi pierwszymi gośćmi 

w obozie! Wchodźcie, wchodźcie, na zewnątrz jest 

już ciemno i zimno.

– Dobry wieczór – przywitali się

grzecznie nasi podróżnicy.

– Ojej... u was jest jakieś przyjęcie, 

my chyba przeszkadzamy?! – spytała

Tola, zaskoczona dużą ilością osób.

– Ha, ha, ha! To nie jest przyjęcie, 

to są domownicy – powiedziała roześmiana 

Fatma – to moi bracia i siostry, kuzyni, mama, 

tata, wuj i babcia. Razem jest nas dziesięcioro. 

W obozie trudno jest dostać dom czy namiot 

na własność. Mieszkamy więc razem. Zresztą, 

tak czujemy się bezpieczniej – dodała.

Pola wyjaśniła przyjaciółce, jak i po co się tu znaleźli. 

Szybko nadeszła noc i cała trójka dzielnych 

podróżników, Fatma i jej rodzina karakali 

zasnęli spokojnie w obozowym domu.

Było ciasno i trochę chłodno. Tola, Pola 

i Urwis, jako goście, dostali od rodziny duży 

koc. Jedyny, który był w ich namiocie.

Następnego dnia o świcie Tola, Pola i Urwis 

wyszli z Fatmą z namiotu. Fatma dostała wiadomość, 

że do obozu zbliża się ponad trzydzieści rodzin. 

[co czytamy Masa’ Alkhayr,

czyli po arabsku: dobry wieczór] Czy to namiot Fatmy?

– Dobry wieczór! – odpowiedział radosny głos! – Ojej, 

to wy??!!! – Mała Karakala nie mogła uwierzyć własnym 

oczom. Przed jej namiotem stała Pola z przyjaciółmi.

– Ale się cieszę! Jesteście naszymi pierwszymi gośćmi 

w obozie! Wchodźcie, wchodźcie, na zewnątrz jest 

to są domownicy – powiedziała roześmiana 

Fatma – to moi bracia i siostry, kuzyni, mama, 

tata, wuj i babcia. Razem jest nas dziesięcioro. 

W obozie trudno jest dostać dom czy namiot 

na własność. Mieszkamy więc razem. Zresztą, 

tak czujemy się bezpieczniej – dodała.

Pola wyjaśniła przyjaciółce, jak i po co się tu znaleźli. 

Szybko nadeszła noc i cała trójka dzielnych 

podróżników, Fatma i jej rodzina karakali 

zasnęli spokojnie w obozowym domu.

Było ciasno i trochę chłodno. Tola, Pola 

i Urwis, jako goście, dostali od rodziny duży 

koc. Jedyny, który był w ich namiocie.

Następnego dnia o świcie Tola, Pola i Urwis 

wyszli z Fatmą z namiotu. Fatma dostała wiadomość, 

że do obozu zbliża się ponad trzydzieści rodzin. 



Chciała przywitać najmłodsze dzieci i pomóc im odnaleźć się 

w obozie. Wiedziała, że po tak długiej podróży maluchy będą 

zmęczone i przestraszone. Niektórzy pewnie będą ranni lub chorzy.

Ważne, żeby od początku wszyscy mogli czuć wsparcie.

Gdy dotarli do bramy obozu, pierwsze rodziny właśnie 

ją przekraczały. Dorośli musieli pokazać wszystkie dokumenty, 

potwierdzić skąd pochodzą, ile mają dzieci, jak długo trwała 

podróż i wiele innych rzeczy. W tym czasie dzieci czekały

spokojnie przed budynkiem administracji.

– Cześć, witam was w obozie dla uchodźców w Jordanii – 

powiedziała Fatma witając się z dziećmi czekającymi przed 

budynkiem. Nikt jednak nie wstał, nie przywitał się, nawet nie 

spojrzał na Fatmę! Wszystkie zwierzątka siedziały na schodkach 

i udawały, że nie widzą i nie słyszą nikogo.

– Wiem, że jesteście zmęczoni, że przebyliście długą drogę. Wiem też, 

że się trochę boicie, bo wiele 

złych rzeczy się u was 

działo. Tutaj jesteście 

bezpieczne. Moja 

mama przygotowała 

dla was mamoul

– pyszne ciasteczka. 

Proszę, poczęstujcie 

się – powiedziała 

spokojnie Fatma.

Dzieci po raz 

pierwszy spojrzały 

w stronę Fatmy. 

Najmłodsze nawet 

trochę się

uśmiechnęły, ale nie chciały wstać bez pozwolenia rodziców.

– Hadi! Lali! Ta dziewczynka jest z obozu, jest wolontariuszką 

i pomaga nam, możecie się z nią pobawić, jeśli chcecie! – zawołał 

przez okienko ojciec jednego z dzieci, obserwujący zamieszanie.

Słysząc zgodę rodziców, dzieciaki rzuciły się na ciasteczka.

– Och, jakie pyszne – zawołał malutki Daniel! – Nie pamiętam,

kiedy jadłem ciasteczko!! – Moja babcia robiła takie ciastka.

Mniam, mniam – wtórowała mała Karakalka.

Dzieci po raz pierwszy zaczęły się uśmiechać. Od wielu dni jadły 

tylko placki i czasem trochę duszonych warzyw. Po tak długiej 

podróży z Syrii, ich rodzice mieli już bardzo mało pieniędzy. 

Nie wydawali ich na owoce ani słodycze, bo te są drogie. Ciasteczka 

były luksusem. Żaden okruszek nie spadł 

więc na ziemię. Wszystkie smakołyki były 

zjedzone do najmniejszego ziarenka.

Przyjaciele cieszyli się widząc, że dzieci 

powoli zaczynają się czuć swobodnie. 

Uwagę Toli przykuł pewien Koziołek. 

Siedział z boku, mimo upału był w kurtce 

i czapce, i nic nie mówił. Nie częstował 

się też ciasteczkami.

– Hej! Czy ten Koziołek siedzący

na uboczu to czyjś brat? – spytała Tola.

– On? Nie. Ale od trzech dni idzie z nami. Chyba jest 

niemową, bo nic nie mówi. – stwierdziła Sarenka.

– A jego rodzice są w środku? – zagadnęła Fatma.

– Nie, nie. On jest bez rodziców.

– Jak to: bez rodziców? – spytała zdziwiona Tola. 

– Idzie z wami od trzech dni bez rodziców 

i nawet go nie znacie?
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MAMOUL
– to pyszne, tradycyjne syryjskie ciastko 

ze słodkim nadzieniem orzechowym 
lub daktylowym. Ciastko jest pieczone 

z okazji Ramadanu - ważnego,
 muzułmańskiego święta. 



– Pewnie zginęli – stwierdził Jeleń zajadający okruszki ciastka. 

– Chciał z nami iść, to szedł. Dawaliśmy mu śpiwór wieczorami, 

a rodzice dzielili się jedzeniem. Ale nigdy nic nie mówił.

Urwisa przeszedł dreszcz. Coraz mocniej zdawał sobie sprawę 

z tego, że na wojnie dzieje się wiele zła. Domyślił się, że w pewnym 

momencie dziecko przyzwyczaja się do widoku złych rzeczy. 

Chroniąc się przed zranieniem lub smutkiem udaje jednak, że wcale 

tego nie zauważa. To, że rodzice niemówiącego dziecka zginęli, było 

dla Jelonka częścią codziennego życia. W Syrii widział wiele takich 

dzieci. Urwis postanowił działać.

– Hej mały, czy ty się dobrze czujesz? – spytał Urwis,

ale mały Koziołek nawet nie popatrzył w jego stronę.

– Hej – pomachała Fatma – czy coś cię boli? 

Jesteś chory? – dopytywała.

 Koziołek popatrzył na nią z przestrachem. Nic nie odpowiadał. 

Po chwili milczenia wskazał na nóżkę. Fatma nie czekając dłużej 

pobiegła po lekarza. Po chwili wróciła z Panią Doktor.

– Dzień dobry, Koziołku. Słyszałam, że boli cię nóżka. Czy mogę 

ją obejrzeć?

Koziołek popatrzył na Panią Doktor 

przestraszony, ale uchylił szalik.

Pod szalikiem była duża i nieco 

już brudna rana. Najwyraźniej

nie goiła się prawidłowo.

– Tę ranę trzeba 

dobrze opatrzyć. 

– stwierdziła Pani 

Doktor – Wzywam karetkę 

i pojedziemy do szpitala. Czy 

z Koziołkiem są jego rodzice lub 

krewni? – spytała dzieci, siedzących obok małego pacjenta.

Dzieci pokręciły tylko przecząco głowami.

– Kochanie, nic się nie bój – powiedziała łagodnie Pani

Doktor do Koziołka. Jesteś w dobrych rękach.

Zajmiemy się tobą najlepiej, jak potrafi my.

Pani Doktor wskazała Koziołkowi drzwi ambulansu. Maluch

schował się jednak pod kocykiem i nie chciał się ruszyć. Bał się 

odejść od dzieci, z którymi spędził trzy ostatnie dni i od Fatmy, 

która częstowała łakociami. Nagle spojrzał na Fatmę i poprosił:

– Czy możesz pojechać ze mną? Tak bardzo się boję!

– zabeczał maluch.

Fatma bez chwili wahania podała Koziołkowi łapkę. Do karetki weszli 

we dwoje, mocno się trzymając. Maluch przeszedł bardzo trudną 

drogę. Stracił rodziców, przez długi czas musiał dbać o siebie 

sam. Stracił zaufanie do wszystkich. Uśmiechnięta, życzliwa 

Fatma częstująca domowymi wypiekami była pierwszą osobą, 

która przypomniała mu jego własny, bezpieczny dom.

 Tola, Pola i Urwis resztę dnia spędzili w obozie. Zobaczyli, gdzie 

nabiera się wodę, a gdzie uchodźcy dostają jedzenie. Dowiedzieli się 

też czego, poza kocami, najbardziej brakuje w obozie. Po powrocie 

do domów postanowili, że pomogą takim dzieciom jak Koziołek. 

Widząc działanie Fatmy zdali sobie sprawę, że czasem wystarczy 

drobny gest, czasem tylko czyjaś obecność, rozmowa, żeby pomóc.

Może i wy pomożecie takim dzieciom jak Koziołek?

Możecie zbierać koce lub jedzenie. Możecie zrobić piękną 

wystawę i poprowadzić aukcję dla rodziców lub 

dziadków, a pieniądze przekazać na rzecz dzieci 

uchodźców. Na pewno wpadniecie na wiele 

świetnych pomysłów, w jaki sposób możecie 

pomóc Fatmie i Koziołkowi.

 Tola, Pola i Urwis resztę dnia spędzili w obozie. Zobaczyli, gdzie 

nabiera się wodę, a gdzie uchodźcy dostają jedzenie. Dowiedzieli się 

też czego, poza kocami, najbardziej brakuje w obozie. Po powrocie 

do domów postanowili, że pomogą takim dzieciom jak Koziołek. 

Widząc działanie Fatmy zdali sobie sprawę, że czasem wystarczy 

drobny gest, czasem tylko czyjaś obecność, rozmowa, żeby pomóc.drobny gest, czasem tylko czyjaś obecność, rozmowa, żeby pomóc.

Może i wy pomożecie takim dzieciom jak Koziołek?

Możecie zbierać koce lub jedzenie. Możecie zrobić piękną Możecie zbierać koce lub jedzenie. Możecie zrobić piękną 

58 59

ją obejrzeć?

Koziołek popatrzył na Panią Doktor 

przestraszony, ale uchylił szalik.

Pod szalikiem była duża i nieco 

już brudna rana. Najwyraźniej

nie goiła się prawidłowo.

– Tę ranę trzeba 

Doktor – Wzywam karetkę 

i pojedziemy do szpitala. Czy 

z Koziołkiem są jego rodzice lub 

 Tola, Pola i Urwis resztę dnia spędzili w obozie. Zobaczyli, gdzie  Tola, Pola i Urwis resztę dnia spędzili w obozie. Zobaczyli, gdzie 

nabiera się wodę, a gdzie uchodźcy dostają jedzenie. Dowiedzieli się 

też czego, poza kocami, najbardziej brakuje w obozie. Po powrocie 

drobny gest, czasem tylko czyjaś obecność, rozmowa, żeby pomóc.



PYTANIA do uważnego 
      słuchacza:

Dokąd tym razem przenieśli się mali podróżnicy?

Dla kogo i po co Tola wraz z innymi wolontariuszami zbierała koce? 

Co spowodowało, że dzieci zaczęły nawiązywać kontakt z Fatmą? 

W trakcie wojny dzieci tracą nie tylko bezpieczeństwo, ale i bliskie 

osoby, i najpotrzebniejsze rzeczy. Czy potrafi cie wymienić, co lub kogo 

mali bohaterowie bajki stracili w wyniku wojny?

Jak można pomagać innym? Czy pomaganie innym zawsze oznacza 

robienie trudnych rzeczy? 
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Ani ta publikacja, ani wiele innych bajek, materiałów edukacyjnych czy warsztatów 
nie powstałoby, gdyby nie wsparcie cudownych osób. Dzięki wolontariuszom, którzy edytują, 
fotografują, tłumaczą, promują i dbają o transparentność prawną Fundacji, możemy zdziałać

1000 razy więcej, docierając do dzieci i ich nauczycieli w Polsce i za granicą.

Bardzo Wam wszystkim dziękujemy!
Za wszystko, co dla nas zrobiliście, możemy odpłacić się tylko ogromnym uznaniem 

i wielką wdzięcznością. Postanowiliśmy zamieścić Wasze nazwiska w pierwszej książce, 
którą będziemy rozpowszechniać w całej Polsce. Bez Was nie dotarlibyśmy tu tak szybko!

Oto 6 superbohaterów, którzy w wolnym czasie 
inspirują, pomagają i nadają tempo wielu działaniom:

Aneta Duszyńska
Kamila Grabowska

Karolina Kwiecińska
Bogdan Młochowski

Iwona Nędza
Aleksandra Penkowska

A oto wolontariusze od zadań specjalnych.
W odpowiednim momencie pojawiają się i wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności, 

wzbogacając nasze materiały i wydarzenia. Każda minuta ich czasu – dla tak małej organizacji 
jak nasza – jest po prostu bezcenna.

Edycja: Katarzyna Kotowska, Agnieszka Maszewska, Aleksandra Miastowska
Fotografi a: Emilia Bylicka, Monika Grudniewska, Katarzyna Jarzyńska, Izabela Kowalczyk, 

Beata Muchowska, Anastazja Muciek, Elżbieta Ogrodzka, Marcin Tutaj, Mateusz Tutaj
Tłumaczenia/redakcja: Shefali Bharati, James Bergin, Stephanie Cook, 
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Katarzyna Wiesiołek, Zofi a Kazimierczak
Lektorzy: Marta Barszczowska, Marta Jaworska, Jakub Karp, Paulina Kolońska, 

Maciej Marczewski, Ewa Otwinowska, Franciszek Paciorek, Marta Smoter, 
Bartosz Smoter, Agata Taranienko

Dziękujemy Wam,
Maria i Monika

Ta książka została 
wydrukowana na papierze ekologicznym.

Była to dla nas bardzo ważna i świadoma decyzja. 
Do produkcji tego papieru nie ścięto żadnego nowego drzewa. 

Skorzystano wyłącznie z papieru makulaturowego. 
Wyliczyliśmy, że korzystając z papieru ekologicznego wyprodukujemy:

Środowisko jest ważne.

374 kg mniej odpadów
55 kg mniej gazów cieplarnianych
oraz zużyjemy:
10918 litrów mniej wody
606 kWh mniej energii
608 kg mniej drewna

Ani ta publikacja, ani wiele innych bajek, materiałów edukacyjnych czy warsztatów 
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