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Czytanie wzbogaca wyobraźnię i słownictwo, ćwiczy pamięć,
a przede wszystkim jest oknem na nowy, nieznany wcześniej świat.
Jelonek, sówka, borsuk i wiele innych sympatycznych zwierzątek
wprowadzi dzieci w fascynujący świat przyrody i troski o jej zasoby.
Eko-bajki uświadamiają najmłodszym, a nam dorosłym
przypominają, że natura nie jest nam dana raz na zawsze. Uczą, co
możemy zrobić, aby o przyrodę dbać każdego dnia, zmieniając
codzienne nawyki na bardziej ekologiczne.
My również, tak jak bohaterowie Eko-bajek, współpracując możemy zdziałać rzeczy
niezwykłe. Sprawić, by w przyrodzie było więcej wody, więcej drzew, że zwykła plastikowa
butelka zamieni się w długopis lub kurtkę. Wystarczy po prostu zmiana codziennych
nawyków i bycie na co dzień po stronie natury.
Życzę Wam, Drodzy Rodzice i Cudowne Dzieciaki, byście wspólnie wspierali przyrodę,
bo jej zasoby są ograniczone. Po to byśmy wspólnie mogli korzystać z jej dobrodziejstw.

Życzę Wszystkim miłej lektury.
Inga Songin, Dyrektor Marketingu i PR, Żywiec Zdrój S.A.
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Las chroni nas
da
czysta wo

Wreszcie zaczęły się wakacje. Mała Sówka Pola przyleciała w góry, w Beskid Żywiecki,
gdzie mieszkali jej przyjaciele – Jeleń Jan oraz Kumak Górski Kajtek.
- Serwus Pola! – radośnie zawołał Jeleń na jej widok. – Już nie mogłem się Ciebie
doczekać!
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- Re, re! Cześć! – przywitał się Kumak Górski. – Jak dobrze, że jesteś! Cała moja
rodzina czeka na Ciebie już od kilku dni!
Zwierzaki uściskały się serdecznie i ruszyły przed siebie, aby po kilku chwilach
dotrzeć na szczyt najbliższej góry. Sówka pamiętała, że roztaczał się stąd niezwykle
malowniczy widok na całą okolicę. Uwielbiała ten krajobraz, ale tym razem wszystko
wyglądało inaczej…
- Jaś, co tu się stało? Z jednej strony grani rośnie piękny las. Chyba jeszcze gęstszy
niż rok temu! Ale z drugiej… hm, tam chyba już w ogóle nie ma lasu! Spójrz, wszystkie
drzewa są powalone, a stok wygląda jak po klęsce żywiołowej! Co tu się wydarzyło?
– pytała zaniepokojona.
- Eh, niestety, masz rację – zasępił się Jeleń. – Minionej jesieni ktoś złamał zasady
bezpieczeństwa i rozpalił ognisko w lesie. Wybuchł tu pożar. Szybko udało się go
ugasić, ale wiele drzew zostało całkowicie spalonych lub nadpalonych. Las był
bardzo osłabiony. Gdy zimą spadły obfite opady śniegu i przeszła lawina, las
nie wytrzymał. Lawina śnieżna powaliła pozostałe drzewa rosnące na zboczu!
Dlatego teraz jest tam odkryty teren… Ale spójrz – na dnie doliny można dostrzec
dom naszego Kumaka Górskiego.
- Tam na dole? Przy potoku? – niepewnie spytała sowa.
- Tak, dokładnie tam. Jutro odwiedzimy jego rodzinę i znajomych – potwierdził
Jeleń.
- Wszyscy już się za Tobą stęsknili – dodał Kumak.
Jednak następnego dnia od rana lał deszcz, co zmusiło troje przyjaciół do zmiany planów.
Sówka na własne oczy przekonała się, czym różni się zalesiony stok od odsłoniętego.
- Hu, hu! Kocham las. Od rana leje, a ja tego prawie nie odczuwam. – powiedziała
Pola.
- Nie tylko Ty tego nie odczuwasz. Zerknij na potok na dnie zalesionej doliny. Do
tej pory nawet nie wezbrał. Las to prawdziwy magazyn wody! – przytaknął Jeleń.
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- Nie wiem czemu się z tego tak cieszycie. Ja tam wolę odsłonięty stok! – stwierdził
Kajtek. – Patrzcie, na odsłoniętej części terenu woda spływa strumieniami.
Deszczówka rozmywa glebę. Na dnie doliny jest cudownie! Potok wezbrał i woda
wystąpiła z koryta. Moja łąka jest zalana!
Kumak Górski kochał miejsca podmokłe i wilgotne. Na co dzień żył tuż obok potoku.
Im więcej wilgotnego i podmokłego terenu, tym dla niego lepiej.
- Re, re! Mam pomysł – zarechotał Kumak, zachwycając się widokiem zalewanej
doliny. - Skorzystajmy z tak cudownej pogody! Przecież możemy urządzić zawody
w ślizganiu się na odległość.
- W ślizganiu? – spytała zaciekawiona Pola. – Hm, to brzmi ciekawie! Ale gdzie?
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- Jak to - gdzie? Na łące! – oznajmił Kumak. – Musimy jedynie ostrożnie ześlizgnąć
się na dno doliny. Wody jest tak dużo, że na pewno będzie fajna zabawa! Jak Jeleń
weźmie nas na grzbiet, to dotrzemy tam szybciej.
Jeleń, Kumak Górski i Sowa – jakby nigdy nic – wzięli ze sobą zimowe jabłuszka
i ruszyli w dół stoku. Gdy tylko znaleźli się na podtopionej łące, rozpoczęli zawody.
- 3, 2, 1 i… Start! – dał sygnał Jeleń.
Ziuuu!
- Udało się! Ha! Aż 5 metrów! Nikt mnie nie pokona! – zawołał z zadowoleniem.
- Hu, hu, hu! Chyba nie widziałeś mnie w akcji! – krzyknęła Sówka, stanęła na
jabłuszku jak na desce surfingowej i ślizgiem przejechała daleeeko.
– Jupi! Wygrałam!
- A teraz ja! Re, re! – krzyknął Kumak Górski.
Przez dłuższy czas przyjaciele na zmianę ślizgali się po łące, a deszcz wcale im nie
przeszkadzał. Wreszcie, po południu, wrócili do domu – przemoknięci, ale szczęśliwi.
Kolejnego dnia wciąż mocno padało. O poranku Jasia obudził tętent raciczek. To
stado sarenek przybiegło na zalesiony stok, aby skryć się przed deszczem. Schowały
się w młodnikach, czyli młodych, niskich drzewach, które były posadzone
dziesięć lat temu. Blisko siebie, w lesie, było im cieplej niż na mokrej łące.
- Ooo! Serwus, sarenki! – krzyknął Jeleń. – Witam w naszych skromnych progach.
Widzę, że spodobała się Wam nasza część lasu.
- Zzz… zgadza się, bardzo lubimy… zzz… takie gęste młodniki – zgodnie
odpowiedziały zziębnięte sarenki.
- Ale szczękacie zębami! Chyba jest Wam zimno, co? Może chcecie rozgrzać się
i wziąć udział w zawodach w ślizganiu po łące?
- Po łące? – niepewnie spytała jedna z nich.
- Tak, po łące, tej w dolinie rzeki – przytaknął Jaś, wskazując miejsce z niezalesionym
stokiem.
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- Ależ my właśnie stamtąd uciekłyśmy! W nocy zeszło tam osuwisko. Woda
podmywała ziemię, aż wreszcie gleba się osunęła, a kamienie i zwalone drzewa
runęły na dno doliny. Błoto przysypało koryto rzeki… – opowiadała jedna z nich.
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- Deszcz wciąż pada, a deszczówka nie ma jak spłynąć w dół doliny. Cała
woda gromadzi się na naszej łące. Mamy lokalną powódź… – dopowiedziała druga.
- Powódź? – spytała sówka, która obudziła się chwilę wcześniej.
- Tak, lokalną powódź. Przybiegłyśmy tutaj, aby schronić się przed wodą i trochę
wyschnąć. Podobnie jak lisy i zające…
Sowa i Kumak szybko wskoczyli na grzbiet Jelenia Jasia i wszyscy ruszyli w stronę
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szczytu. Krajobraz u podnóża góry wyglądał dokładnie tak, jak opisały go sarenki.
Woda piętrzyła się, a zwierzęta, które tam mieszkały – np. w jamach przy potoku lub
na łące – uciekały w wyższe partie gór.
- Musimy im jakoś pomóc! – stanowczo zawołała Pola. – Przecież nie możemy tak
zostawić saren, lisów i zajęcy!
- Hm, ale co my możemy zrobić? – zmartwił się Kumak Górski. – Przecież nie
zatrzymamy deszczu…
- Mam pomysł! – krzyknęła sówka. – Trzeba oczyścić koryto potoku, a wtedy wszystko
wróci do normy!
- Dobry pomysł, ale sami nie damy rady – zmartwił się Jeleń. – W korycie na pewno
znajduje się dużo kamieni i zniszczone drzewa. Sam nie dam rady ich przenieść,
a tym bardziej żadne z Was nie udźwignie takiego ciężaru…
- Hu, hu! To wezwijmy na pomoc Waszych przyjaciół! – zahuczała sówka. – Przecież
macie ich w całej dolinie, a wspólnie damy radę zrobić znacznie więcej!
- Masz rację! – przyznał Jaś. – Ja wezmę Kajtka na grzbiet i pobiegnę do rodziny
borsuków. Żyją w trochę niższych partiach gór, ale może zgodzą się przyjść nam
z pomocą. Borsuki dobrze czują się w wodzie, więc poradzą sobie z kopaniem
w błocie. Ty odszukaj gawrę Niedźwiedzia Brunatnego Nikodema i spróbuj go
przekonać, aby nam pomógł. Nie będzie łatwo, ale postaraj się.
Nikogo nie trzeba było prosić dwa razy. Po niespełna godzinie Jeleń i Kumak Górski
wrócili z gromadką dorosłych borsuków.
Do odkopywania koryta udało im się namówić też dwa jelenie i parę lisów, których
nora została w nocy zalana. Wszystkim zależało, aby woda jak najszybciej spłynęła
z doliny.
Tymczasem po długich poszukiwaniach sowa wreszcie znalazła Niedźwiedzia
Brunatnego.
- Hu, hu, hu! Wreszcie Cię widzę! – zahuczała na widok Niedźwiedzia wylegującego
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się w swojej gawrze. – Jak dobrze, że jesteś! – dodała, zbliżając się do kryjówki olbrzyma.
- Ja? – niepewnie spytał Niedźwiedź i zadarł głowę. – Ktoś mnie szuka? Sooowa?
– dodał jeszcze bardziej zdziwiony.
- Niedźwiedziu, potrzebujemy Twojej pomocy. Musimy udrożnić koryto potoku
górskiego. W nocy zeszło osuwisko i odcięło odpływ wody. Część doliny została
zalana, co doprowadziło do powodzi. Zwierzęta muszą stamtąd uciekać – sówka
w skrócie zrelacjonowała Niedźwiedziowi ostatnie wydarzenia. Kiedy skończyła,
brunatny olbrzym popatrzył na nią z niechęcią.
- Ja mam pomóc? Ja? A niby dlaczego miałbym to zrobić? Mnie jest tu dobrze
i ciepło, a deszcz mi w ogóle nie przeszkadza. Do tej doliny i tak nie chodziłem...
– powiedział.
Nie zwrócił uwagi na zdenerwowanie sowy, ziewnął i machnął łapą, aby ją przegonić.
Sówka jednak nie dawała za wygraną.
- Niedźwiedziu! Jak nam nie pomożesz, to za chwilę woda znajdzie inne ujście
i zacznie spływać w stronę Twojej gawry! – krzyknęła. – Nie będzie tu ani dobrze, ani
ciepło. Nie dość, że zaleje Twój dom, to jeszcze zatopi krzaki jagód, które tak lubisz!
Lepiej rusz się i biegnij za mną, jeszcze nie jest za późno! – stanowczo przekonywała
go Pola. Co to, to nie. Jego ulubiony przysmak miałby zostać zalany? Nie, na to on
– Niedźwiedź Nikodem – nie mógł pozwolić.
Po kilku minutach sówka i jej ogromny towarzysz przybyli na miejsce. Zwierzęta na
widok niedźwiedzia rozstąpiły się na chwilę. Ten jednak ryknął przyjaźnie i kazał
wszystkim pracować dalej. Sam przerzucał największe kamienie zniesione przez
lawinę błotną, Jeleń przesuwał kłody, a borsuki i lisy odkopywały ziemię. Wszyscy
ciężko pracowali – tyle, ile mieli sił w łapach.
Pod wieczór deszcz wreszcie przestał padać i pracowało się trochę łatwiej. Kiedy
zator już prawie udało się usunąć, Niedźwiedź zebrał wszystkich.
- Teraz odsuńcie się trochę – ryknął głośno. – Została nam już ostatnia kłoda, ale
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Jeleń sam sobie z nią nie poradzi. Jak ją przepchniemy, koryto potoku udrożni się,
ale powstanie rwący nurt. Uważajcie, żeby nikogo z Was nie porwała woda!
- 3, 2, 1… Poszło! – Niedźwiedź Nikodem odsunął kłodę, a wszyscy patrzyli
z radością, jak woda wreszcie zaczyna spływać z doliny.
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- O nie! – nagle zawołał Jeleń. – Nurt porwał małego zająca!
- Ratunku! – wołał szarak. – Ratunku, nurt jest za silny!
Jelenie i Borsuki też dostrzegły zwierzaka, ale bały się podejść, by woda ich również
nie porwała. Na szczęście z pomocą przyszedł Niedźwiedź.
- Chodź tu, mały! – ryknął i jednym ruchem wydobył zajączka z wody.
- Uff… – odetchnęli wszyscy. Niewiele brakowało, a byłoby nieszczęście…
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- No dobra, pracusie, chodźmy na stok. Tam będzie bezpieczniej! Nie chcę tu stać
i ratować Was wszystkich po kolei! – ryknął Nikodem.
Zwierzaki posłuchały Niedźwiedzia i usiadły na zboczu w pobliżu potoku. Były
zmęczone, ale szczęśliwe.
- Na dzisiaj skończyliśmy – potwierdził Jeleń. – Musimy jednak coś wymyślić, aby
nie dopuścić do takich powodzi w przyszłości.
- Dopóki stok jest odkryty, ciężko będzie temu zapobiec – stwierdził Niedźwiedź.
– Podczas następnej ulewy spływająca ze stoku woda znowu zacznie zalewać łąki. Jak
przyjdzie nawałnica, podmyje glebę i spowoduje lawinę błotną.
Takie powodzie jak ta będą się powtarzały…
- To nic nie da się na to poradzić? – spytała zmartwiona sowa.
- Da się! Musimy uprzątnąć zwalone drzewa i na ich miejsce zasadzić nowe.
Buki, jawory i jodły zwiążą korzeniami glebę i nie dopuszczą do kolejnej
powodzi ani podtopień.
- Ojej, ale uprzątnięcie stoku i zasadzenie drzew wymaga tak dużo pracy! – zawołał
Kumak Górski.
- Jak mówi stare niedźwiedzie przysłowie „Buki, jodły i dębinę sadź, co roku na
czas; Bo przed powodzią i suszą ochroni Cię tylko las”– z przekonaniem dodał
Niedźwiedź.
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Pytania do uważnego słuchacza
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1. Dlaczego jeden ze stoków, który zauważyła Pola, był bezleśny? Co takiego stało
się w minionym roku, co spowodowało połamanie drzew i zniszczenie lasu?
2. Dlaczego zwierzęta mogły urządzić zawody w serfowaniu po łące?
3. Czy takie zawody mogłyby odbyć się w tym samym czasie w lesie? (dlaczego nie?)
4. Jak nazywa się dom Niedźwiedzia Nikodema? Dziupla, gawra czy jama?
5. Co takiego wydarzyło się w nocy, co spowodowało, że powstała lokalna powódź
w górskiej dolinie?
6. Czy Jeleń, Niedźwiedź i inne zwierzęta mogą coś zrobić, żeby w przyszłości
zapobiec powodziom?
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Inżynierka wilczyca
recykling

- Ale się zmęczyłem! – zawołał Urwis, siadając przy swoich przyjaciółkach. – Nie
myślałem, że posadzenie miliona drzew to będzie taka ciężka praca – dodał zdyszany.
- Urwis, nie przesadzaj! – zaśmiała się sówka Pola. – Przecież w całej Polsce zostanie
posadzonych milion drzew, ale my dzisiaj posadziliśmy 100... no, może 200 sadzonek.
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- Cha, cha, cha! – zawtórowała jej kotka. – Żubr i niedźwiedź wykopali po 50 dołków.
Oni mogą być zmęczeni, ale ty? Z tego, co widziałam, to posadziłeś jedną sosnę
i dwa buki. Do miliona jeszcze daleko! – zaśmiała się jeszcze głośniej.
Przyjaciele od rana uczestniczyli w akcji „Posadźmy wspólnie milion drzew”.
Mieszkańcy całej okolicy zeszli się w ich ukochanym lesie, aby tego dnia
posadzić jak najwięcej młodych sadzonek. Sarny, dziki, a nawet żubry kopały
dołki i sadziły sosny, świerki oraz buki. Wiedziały, że im więcej drzew, tym więcej
czystej wody w przyrodzie.
Później wszyscy usiedli na leśnej polanie i odpoczywali po wspólnie pracy. Kiedy
wszystkie koce piknikowe były już zajęte, przemówił Burmistrz Niedźwiedź Brunatny.
- Moi drodzy. Dziękuję Wam za wzięcie udziału w tegorocznym sadzeniu miliona
drzew. Mam dla Was małą niespodziankę. Jutro w samo południe na naszym rynku
odbędzie się konkurs na stworzenie najciekawszej i jednocześnie najużyteczniejszej
rzeczy z butelek PET. Z całej Polski przyjadą najlepsi inżynierowie…
- Butelek pet? – powtarzały zwierzęta ze zdziwieniem.
- Tak, tak. Butelki pet to takie, z których pijecie dziś wodę. Wszystkie, które
wzięliście ze sobą na piknik, zostaną wykorzystane przez drużynę Wilczycy do
stworzenia czegoś nowego. Żeby zawody przebiegły szybko, mam do Was prośbę.
Po skończonym pikniku posegregujcie, proszę, wszystkie śmieci. Butelki pet
oddzielcie od papieru i szkła. Czyste butelki wykorzystamy jutro w trakcie zawodów.
Każdy z Was dołoży małą cegiełkę do nadania drugiego życia butelce pet.
- Super!
- Świetnie! – krzyczały zwierzęta.
- Miło mi, że się zgadzacie – ucieszyła się Wilczyca. – Potrzebuję dzisiaj wolontariusza,
który pomoże w segregacji śmieci. Muszę przygotować się do jutrzejszych zawodów
i nie mogę zostać z Wami do końca pikniku. Czy ktoś z Was chciałby pomóc
w zebraniu wszystkich butelek do żółtego pojemnika? – spytała Wilczyca.
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Na skraju polany stały pojemniki na śmieci – każdy przygotowano na inny rodzaj
odpadów. Zielony i biały na szkło, niebieski na papier, brązowy na odpady
biodegradowalne – jak ogryzki, a żółty na plastik. Zwierzęta zerkały raz na nie,
raz na siebie.
Ponieważ Urwis marzył o byciu inżynierem, koniecznie chciał pomóc Wilczycy
w przygotowaniach. Nie minęła chwila, a znalazł się tuż obok, zgłaszając gotowość
do pomocy.
- Panie Burmistrzu i Pani Wilczyco, ja z przyjemnością pomogę w segregacji!
– zawołał.
- Wspaniale! – ucieszył się Niedźwiedź. – Pamiętaj tylko, proszę, żeby dobrze
podzielić odpady. Na plastik przygotowaliśmy żółty pojemnik.
- Jasne! – zawołał Urwis i wrócił dumny do koleżanek.
Piknik trwał jeszcze kilka godzin, ale Kotka i Sówka wróciły wcześniej do swoich domów.
Urwis musiał poczekać, aż ostatnia osoba opuści polanę, aby powkładać śmieci do
odpowiednich kontenerów. Jednak nieoczekiwanie zasnął…Kiedy się obudził, nastał
już wieczór. Wszyscy poszli spać, lecz na szczęście przed pojemnikami czekały na
niego stosy śmieci podzielone na papier, plastik, szkło i odpady biodegradowalne.
- Uff… wszyscy podzielili śmieci. Super… – szepnął do siebie, oddychając z ulgą.
– No dobrze, to jak to było... plastikowe butelki pet do białego kontenera... – próbował
sobie przypomnieć i wrzucił część butelek do białego. Przestraszył się jednak…
– Nie, nie, nie do białego… chyba do niebieskiego… – znów wrzucił butelki i za chwilę
zmienił zdanie. Kiedy został mu już ostatni śmieć, wszystkie odpady były równo
wymieszane w pojemnikach.
- Ojej... z tego chyba będą kłopoty – pomyślał. Uznał, że wróci tu o poranku, aby
przed rozpoczęciem zawodów naprawić swój błąd.
Następnego dnia już od 7 rano na rynku były tłumy – aż pięć drużyn przygotowało
własne stanowisko i kontenery. Urwis szybko przecisnął się przez tłum, aby przyznać się
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Wilczycy do tego, co zrobił. Niestety, zawodniczka była tak zajęta przygotowywaniem
maszyn, że nie miała czasu porozmawiać ze zmartwionym psiakiem.
Gdy wreszcie wróciła do swojego stanowiska, już było za późno. Sędzia przejął
mikrofon i rozpoczął oficjalne przywitanie.
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- Drodzy inżynierowie i inżynierki, serdecznie witam Was w naszym mieście. Cieszę
się, że przybyliście do nas z całej Polski. Chciałbym krótko przypomnieć zasady
konkursu – każdy może użyć tylko tych butelek, które zgromadził we własnym
pojemniku. Każda drużyna ma pół godziny na dokładne sprawdzenie, umycie oraz
pocięcie butelek w bardzo drobny granulat pet. Co zrobicie dalej, zależy już tylko od
Was. Myślę, że widzowie nie spodziewają się, jak może wyglądać drugie życie
butelki pet. Mam nadzieję, że nas zaskoczycie! Powodzenia!
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- Wszyscy gotowi? – spytał Burmistrz. – Zawody rozpoczęte! – nie czekając na
odpowiedź, podniósł rękę do góry i krzyknął z całych sił.
Trututut! – zawyły trąbki na start. Każda drużyna natychmiast wysypała swoje butelki
pet z pojemników. Ponieważ większość zawodników miała dobrze posegregowane
odpady, od razu wrzucili je do maszyny myjącej. Już po chwili mogli ciąć je na drobne
kawałki, tworząc granulat pet.
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Wilczyca chwyciła pojemnik i wysypała jego zawartość. Musielibyście sami zobaczyć,
jakie było jej zdziwienie, gdy z pojemnika wysypały się nie tylko butelki pet, ale
i papiery, ogryzki, butelki szklane i wiele innych śmieci, które pozostały po pikniku.
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- Urwisie – co to jest? Pomyliłeś pojemniki? Gdzie nasz pojemnik z butelkami pet?
– spytała przerażona.
Urwis spuścił łepek i zaczerwienił się ze wstydu…
- No… ja... ja bardzo przepraszam, ale zupełnie pomyliłem pojemniki. Nie wiem,
jak to się stało… Wiem, że żółty to plastik, a biały to bezbarwne szkło, ale wczoraj
zupełnie mi się wszystko pomieszało…
Wilczyca westchnęła, ale nie załamała rąk.
- Uwaga, moja drużyno! Ręce na pokład! Chodźcie i szybko przesegregujemy
śmieci. Butelki pet do pojemnika do mycia, papier na prawo, szkło na lewo. Sama nie
dam rady, ale grupowo poradzimy sobie ze wszystkim – zarządziła.
Do Urwisa i Wilczycy podbiegł tłum obecny dzień wcześniej na pikniku. Śmieci latały
w prawo i lewo, ale po niespełna 20 minutach wszystkie odpady były posegregowane
jeszcze dokładniej niż wczoraj. Wilczyca zerknęła na swoich rywali. Łoś i Czapla już
przerobili butelki na drobny granulat. Dwóch pozostałych zawodników zajmowało
się wytwarzaniem z niego jeszcze innego materiału...
Przez złe posegregowanie odpadów Wilczyca straciła około 20 minut. Nie wszystko
jednak było już przesądzone...
- Urwisie, nie stresuj się, damy radę. Musisz mi jednak pomóc, bo nie zdążę
wszystkiego zrobić sama. Spleć duży koszyk z butelek plastikowych, które pozostały.
- Duży koszyk? Taki na zakupy? – zdziwił się psiak.
- Nie! – zaśmiała się Wilczyca. – Taki, w którym zmieści się kilka osób. Ja zajmę się
wyrabianiem tkaniny i szyciem niespodzianki.
Przez kilka godzin ze wszystkich miejsc pracy poszczególnych drużyn
wychodziły belki tkanin, maty i inne różności. Wszyscy zgromadzeni na rynku
dziwili się, że tak wiele różnorodnych rzeczy można uzyskać ze zużytych
butelek. Po kilku godzinach Sędzia i Burmistrz w jednej osobie – Niedźwiedź
Brunatny – wreszcie ogłosił koniec zawodów.

po stronie natury
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- Moi drodzy, mam nadzieję, że udało Wam się przerobić butelki na coś niezwykłego.
Pora zakończyć konkurs. Proszę, aby każdy położył swój produkt przed sobą, a ja
wraz z komisją wybierzemy zwycięzcę.
Publiczność była zachwycona efektami końcowymi.
Łoś położył przed sobą zieloną bluzę polarową z kapturem.
- Brawo! Piękny kolor i miękki materiał, 4 punkty – pochwalił Niedźwiedź.
Czapla zaprezentowała piękne krzesło ogrodowe.
- Świetny pomysł – 4,5 punktu.
Dzięcioł przerobił butelki na zabawkę dla niemowlaka, a Sarna na długopisy.
Następnie wszyscy ujrzeli wielką kolorową płachtę leżącą na ziemi, kosz z butelek
plastikowych i coś, co przypominało stary palnik gazowy.
Niedźwiedź popatrzył na to dzieło ze zdziwieniem.
- Wilczyco... czy Ty zrobiłaś dywan? – spytał zdumiony. Dywan wcale nie leżał równo
na ziemi, a w dodatku był przymocowany do palnika gazowego i do kosza z butelek.
– Nie wiem, czy pamiętasz, ale to miało być coś użytecznego… Przykro mi, ale
otrzymujesz tylko 1 punkt.
- Przepraszam, Panie Sędzio, ale to nie żaden dywan…
BUCH!!!
Nagle z palnika wydobył się duży ogień, a zgromadzone obok zwierzęta zaczęły
podnosić kolorowy dywan do góry. Po chwili w całej swej krasie ukazał się bajecznie
kolorowy balon gotowy do wzbicia się w powietrze…
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- Wooow! – zawył tłum.
- No, no… Brawo! To jest prawdziwe drugie, inne, życie butelki!
Jak się domyślacie, Wilczyca ze swoją ekipą wygrali, uzyskując zdecydowanie
najwięcej punktów. Z kolei Urwis już na zawsze zapamiętał, że…
Żółty pojemnik jest na plastik,
niebieski na papier,
biały na szkło bezbarwne,
a zielony na szkło kolorowe.
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Pytania do uważnego słuchacza
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1. 
Ile nowych drzew zostało posadzonych w Polsce w ramach akcji „Po stronie
Natury”? 100, 1000 czy 1 000 000 drzew?
2. 
Wymień przynajmniej 3 kolory kontenerów, które czekały na polanie na
posegregowane śmieci.
3. W jakim kolorze był kontener, do którego Urwis powinien wrzucić butelki pet?
4. Jak nazywa się butelka plastikowa, którą Urwis miał odseparować od pozostałych
śmieci?
5. Jakie rzeczy, w trakcie zawodów, zostały stworzone przez inżynierów i inżynierki
z butelek pet? Wymień przynajmniej 2.
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Wodne podchody
wój

ażony roz
zrównow

Urwis, pies w łaty, właśnie brał kąpiel w wannie, gdy do domu zapukała jego
przyjaciółka, sówka Pola.
Puk, puk, puk!
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- Urwisie! To ja, Pola! Jesteś w domu? – wołała.
- Jasne, wchodź! Drzwi są otwarte, ja zaraz wyjdę! – odkrzyknął.
Nietrudno było się domyślić, gdzie jest Urwis. Z łazienki woda aż wylewała się na
korytarz.
- Urwis, masz tu jakąś powódź? – spytała przyjaciółka.
Psiak uśmiechnął się, spoglądając na zalaną łazienkę. Bawił się tak dobrze, że nawet
nie zauważył, ile wody wylał na podłogę. Uwielbiał wypełniać wannę aż po brzegi
i często udawał, że jego łapa to morski potwór, a drewniana łódka – statek piratów
uciekający przed potworem.
- No faktycznie, tym razem trochę przesadziłem... – przyznał Urwis, chociaż uśmiech
na pyszczku wcale nie wskazywał, że było mu przykro. – Pola, poczekaj jeszcze chwilę.
Tylko umyję zęby i będziemy mogli pójść na to zebranie harcerzy.
- Za chwilę spóźnimy się na zebranie drużyny. Kończ mycie i chodź wreszcie!
Miejsce zbiórki harcerskiej było niedaleko. Już czekał drużynowy Ryś i Lisica oraz
kilkoro dzieci w wieku Urwisa i Poli.
- Cześć Urwis, cześć Pola! Fajnie, że do nas idziecie! – zawołał z daleka Ryś.
– Zaczynamy właśnie grę w podchody. Chcecie dołączyć?
- Jasne! – ochoczo zawołała Pola i pociągnęła za sobą Urwisa.
Wszystkie zwierzęta stanęły obok Rysia i w skupieniu zaczęły słuchać zadania.
- Zasady są proste – zaczął Ryś. – Dzisiejsze podchody dotyczą oszczędzania wody.
Wszystkie pytania i zadania będą na temat tego, w jaki sposób oszczędzać wodę
w domu, ogrodzie czy szkole. Dzielimy się na dwie drużyny. Każda otrzyma mapę
oraz wstępną instrukcję i będzie musiała odszukać trzy punkty. Chodzi o to, aby
dotrzeć do nich jak najszybciej. W każdym punkcie będziecie musieli odpowiedzieć
na jedno pytanie lub wykonać jakieś zadanie. Jeśli podacie dobrą odpowiedź lub
dobrze wykonacie zadanie, będziecie mogli ruszać dalej. Wygrywa ta drużyna, która
jako pierwsza skończy. Wszystko jasne? – spytał Ryś.
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- Jasne! – ochoczo odparli wszyscy zawodnicy.
Ryś podzielił zawodników na dwie drużyny. W jednej stanął nasz pies i sowa oraz
jeż Jaś. W drugiej siostra jeża - Jagódka, Łania, Zając i drużynowa Lisica. Gdy już
wszystkie zwierzaki były podzielone, Ryś stanął naprzeciwko obu drużyn i ogłosił
komunikat.
- Teraz wylosujemy drużynę, która rozpocznie zawody.
W tym celu zadam jedno pytanie. Kto z was pierwszy podniesie rękę i odpowie
prawidłowo, ten wygrywa! Uwaga! Proszę, powiedzcie, co takiego zrobiliście dziś
rano w domu, co ograniczyło zużycie wody? Ograniczyło zużycie, czyli sprawiło, że
wykorzystaliście jej mniej.
Jagódka i Urwis niemal jednocześnie podnieśli ręce do góry. Minimalnie szybszy był
jednak Urwis.
- Proszę, Urwisie, byłeś pierwszy. Co takiego zrobiłeś dziś w domu, żeby oszczędzić
wodę?
- Hmm… – zaczął się zastanawiać Urwis. – Nalałem pełną wannę wody, a powinienem
nalać dużo mniej. Myjąc zęby, kręciłem kurkami. Lałem wodę przez cały czas
szczotkowania, a to chyba też jest zły przykład. Rety! – podrapał się po uchu Urwis.
– Chyba nic nie przychodzi mi do głowy – przyznał zasmucony.
- Przykro mi, czas minął. Jagódko, a czy Ty ograniczyłaś jakoś zużycie wody rano?
- Tak! Aby umyć zęby, nalałam wody do kubka. Dzięki temu woda z kranu płynęła
tylko przez chwilę. Zamiast zużyć 15 jej litrów, wykorzystałem niecały litr, dosłownie
kubek wody – przyznała zadowolona.
- Świetnie! Właśnie tak powinniśmy postępować!
Jestem pewny, że Urwis będzie już teraz też pamiętał, że wystarczy nalać wody
do kubka. Kran zostawiamy zakręcony. A teraz – popatrzył na resztę zawodników
– zaczynamy zawody. Drużyna Jeżycy Jagódki startuje pierwsza.
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Zwierzaki ruszyły w teren. Po 10 minutach drużyna Urwisa i Poli również wystartowała.
Pierwszy punkt miał być na pobliskiej polanie. Kiedy dotarli na miejsce, spostrzegli
tyczkę pośrodku polany. Obok niej leżał zaś worek. Szybko do niego dobiegli, po
czym Pola go otworzyła. Duża sakwa skrywała kilka rysunków. Na ilustracjach był
kubek, wanna, prysznic, zmywarka z trzema talerzami oraz śmieci wyrzucane do
toalety. Poza rysunkami była deseczka, na której widniało pytanie.
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- Które rzeczy i czynności pomagają w oszczędzaniu wody?
Psiak energicznie wziął rysunek kubka i położył przed sobą.
– Kubek – powiedział stanowczo Rysiowi. – Zamiast lać wodę przez cały czas mycia
zębów, można nalać wodę do kubka. Wody zużyje się wtedy mniej! – Urwis był dumny,
że zapamiętał to, co mówiła Jagódka w miejscu zbiórki.
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- Dobrze! Co dalej? – odparł Ryś.
Sówka Pola podniosła rysunek prysznica oraz wanny. Wannę odłożyła do worka,
a prysznic położyła przed sobą.
– Prysznic jest lepszy niż wanna. Biorąc 2- lub 3- minutowy prysznic zużywa się dużo,
dużo mniej wody, niż gdy bierze się kąpiel – powiedziała i popatrzyła na Urwisa
z rozbawieniem. – Jeśli ktoś w trakcie kąpieli bawi się w piratów i napełnia wannę po
brzegi, to zużywa tyle samo wody, co pięcioro innych dzieci biorących szybki prysznic.
- Bardzo dobrze! – uśmiechnął się Ryś. – Zabawa w piratów jest fajna, ale od święta
i przy mniejszej ilości wody – dodał.
Resztę rysunków zwierzaki podzieliły prawidłowo. Zmywarka oszczędza wodę,
jeśli włącza się pełną, a nie z kilkoma talerzami. Śmieci nigdy nie należy wrzucać
do toalety. Spłukując je, zużywamy zbyt dużo wody. Należy wyrzucać je do kosza,
nigdzie indziej.
- Dobrze, zadanie zaliczone – powiadomił ich Ryś. – Możemy iść dalej.
Jeż Jaś wskoczył na grzbiet Urwisa i wszyscy pobiegli do kolejnego punktu.
Punkt numer dwa znajdował się niedaleko ogrodu. Na trawie, przed grządkami
z pomidorami, stała wielka waga. Na obydwu szalach stały beczki. Jedna szala
opuszczona była do dołu – widocznie beczka stojąca na niej była cięższa. Druga
szala wagi unosiła się, ale beczka była pusta. Jak w poprzednim zadaniu, przed wagą
znajdował się kawałek drewna, a na nim napis:
Ile wody można oszczędzić w ciągu jednego dnia, uszczelniając cieknący kran? Czy
nowa uszczelka zaoszczędzi w ciągu dnia jeden kubeczek, jedno wiadro czy pół
wanny wody?
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- Popatrzcie – zaczął Ryś – przed wagą stoi zebrana deszczówka. Nabierzcie
odpowiednią jej ilość i wlejcie do pustej beczki. Jeśli szale wagi wyrównają się,
będzie to oznaczać, że naleliście tyle, ile trzeba.
Sowa, Jeż i Pies popatrzyli się na siebie porozumiewawczo.
- Kubeczek! – zawołała Pola. – Jestem pewna, że w ciągu dnia przez cieknący kran
zmarnuje się maksymalnie jeden kubeczek wody.
- No coś ty! Cieknący kran da co najmniej wiadro! – stanowczo stwierdził Jeż.
- Wiadro? Niemożliwe! Aż tyle wody nie ucieknie przez kapiący kran. W ciągu dnia
napełniłby się co najwyżej kubek i tyle.
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Zwierzaki zerknęły na Rysia, ale ten miał poważną minę i nie chciał zdradzić
odpowiedzi.
- No dobrze, to ja nalewam kubeczek i stawiam na wadze. – stwierdził Urwis.
Waga ani drgnęła.
- Niemożliwe! – zawołał zdziwiony pies.
- A nie mówiłem? – roześmiał się Jeż Jaś. – Przez cieknący kran ucieknie więcej
wody niż kubek. Wiadro to na pewno prawidłowa odpowiedź.
Za namową Jasia Urwis napełnił wiadro deszczówki i wlał do beczki.
Waga ani drgnęła.
- Niemożliwe! – krzyknęły zwierzęta. – Waga jest chyba popsuta – stwierdziły,
spoglądając na Rysia. Ten jednak pokręcił przecząco głową. Waga na pewno działała
dobrze.
- Czy to oznacza, że w ciągu dnia stracimy aż pół wanny wody?
– spytały z niedowierzaniem zwierzaki.
Nie uwierzycie. To była prawidłowa odpowiedź. Dopiero kiedy Urwis napełnił całą
beczkę deszczówki, dwie szale wagi zrównały się i zadanie zostało wykonane.
Pola, mimo że nadal była zaskoczona, wyjęła mapę z kieszeni, aby odczytać ostatnie
zadanie. Zgodnie z mapą punkt powinien być niedaleko wagi. Kątem oka zobaczyła,
że po drugiej stronie ogródka druga drużyna też szuka swojego punktu.
- Jest! – zawołała Pola. – Tabliczka numer trzy stała wbita w grządkę z pomidorami.
- Szybko, to ostatnie zadanie. Może uda nam się ich wyprzedzić – zawołał Urwis
i podskoczył, by odczytać polecenie.
- Przed wami grządka z pomidorami.
Warzywa muszą być codziennie podlewane. Gdy będzie odpowiedni czas, podlejcie
całą grządkę. Wykorzystajcie do tego deszczówkę, którą nalaliście do beczki
– przeczytała Pola.
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- Dobra! Jeżyku, Sówko, szybko! Tamta drużyna jeszcze stoi i nie podlewa. Weźmy
konewki i podlejmy pomidory, a wygramy zawody.
Sówka i Jeż chwycili konewki i szybko nalali do nich wodę. Kiedy byli już gotowi do
rozpoczęcia podlewania, z drugiej strony ogródka odezwała się siostra Jasia.
- Jasiu, Jasiu, zaczekaj! Nie podlewaj pomidorów! – krzyknęła.
- Słucham?! Co mówisz? Dlaczego mamy ich nie podlewać? – spytał zdziwiony.
- Nie słuchaj jej! Pewnie chce wygrać zawody. Nie chce, żebyśmy podlali pierwsi
warzywa – zaszczekał Urwis. Nie słuchając Jeży, zaczął biec do grządek.
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Jaś znał siostrę i wiedział, że musiał być inny powód niż chęć wygrania zawodów.
- Dlaczego mam nie podlewać? – krzyknął w jej stronę. – Przecież musimy
wykorzystać wodę z wagi…
- Musicie poczekać! Spójrz, przecież ogródek podlewa się… – i nie dokończyła,
bo nagle Urwis stanął jak wryty. Przypomniał sobie, co kiedyś mówiła mu babcia…
- Przecież ogródek podlewa się na wieczór! – powiedział na głos piesek.
– Gdy zajdzie słońce i jest chłodniej, woda mniej paruje. Dzięki temu rośliny pobiorą
więcej wody.
- Masz rację! – krzyknęły zwierzaki. – Ogródek podlewa się rano lub na wieczór.
Teraz zmarnowalibyśmy zbyt dużo wody.
I tak dwie drużyny siadły wspólnie na polanie i czekały, aż nadejdzie wieczór. Obie
wygrały – wykonały zadanie i mieli czas na rozmowę. W nagrodę, na wieczór, po
podlaniu ogródka deszczówką, Ryś pozwolił im zerwać trochę pomidorów.
31

po stronie natury

Pytania do uważnego słuchacza
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1. Czy Urwis, biorąc poranną kąpiel i myjąc zęby, zużył mało czy dużo wody?
Co mógłby zrobić, żeby ograniczyć zużycie wody w łazience?
2. Co takiego zrobiła rano Jagódka, myjąc zęby, że ograniczyła zużycie wody?
3. Czy śmieci można spłukiwać w toalecie?
4. Ile wody marnuje się w domu, gdy cieknie kran? Kubek, wiadro czy pół wanny?
5. Jakiego rodzaju wodę używały zwierzaki do podlania ogródka?
(Co to jest deszczówka)?
6. Dlaczego Jagódka kazała swojemu bratu poczekać i nie wykonywać od razu
ostatniego zadania (Czyli wstrzymać się z podlaniem ogródka deszczówką)?
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Po Stronie Natury – O Programie
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Program „Po Stronie Natury” został zainicjowany przez Żywiec
Zdrój w 2009 roku. W ramach akcji wspólnie prowadzimy działania
na rzecz natury. Dotychczas posadziliśmy ponad 6 milionów
drzew, odnowiliśmy 1000 km szlaków oraz edukowaliśmy na
temat zachowań proekologicznych. Partnerami Programu są Lasy
Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a w tym
roku do grona partnerów dołączyła Fundacja Ekologiczna ARKA.
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Żywiec Zdrój S.A. jest liderem na
polskim rynku wody butelkowanej
i największym producentem w kategorii napojów bezalkoholowych.

Lasy Państwowe to największa w Unii
Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu
Państwa.

Firma została również uznana za
najbardziej odpowiedzialną publicznie
wśród producentów w Polsce. Żywiec
Zdrój to marka z misją - zachęca ludzi do
picia zdrowiej i jest po stronie natury.
Dlatego od lat prowadzi programy
edukacyjne. Najbardziej znane to „Po
stronie natury”, którego celem jest
działanie na rzecz natury i „Mamo,
Tato, wolę wodę”, poprzez który firma
wspiera rodziców w kształtowaniu
zdrowych nawyków żywieniowych,
szczególnie zdrowego nawyku picia
wody.

Powstała w 1924 r. i dziś w imieniu
skarbu państwa zarządza ponad 3/4
powierzchni lasów w Polsce (ok. 7,5
z 9,3 mln ha). Tuż po zakończeniu II
wojny światowej lesistość wynosiła
zaledwie 21%. Obecnie jest to 29,5%
i nadal lasów w Polsce przybywa. Leśnicy
dbają też, żeby lasy były różnorodne
biologicznie. 85% rezerwatów w Polsce
leży na terenie Lasów Państwowych.
40%. lasów w naszym zarządzie jest
chronionych w ramach europejskiej sieci
Natura 2000. Leśnicy dbają również o to,
by gospodarka leśna, dostarczająca na
rynek drewno, uniwersalny i ekologiczny
surowiec, prowadzona była zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Więcej: www.zywiec-zdroj.pl

Więcej: www.lasy.gov.pl
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Fundacja Ekologiczna ARKA łączy
ekologię z działaniami społecznymi.
Naszą pasją jest edukacja ekologiczna.
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Prowadzi ogólnopolskie, innowacyjne
akcje i kampanie. Angażuje w działania ekologiczne miliony Polaków.
ARKA została założona 2005 roku przez
Wojciecha Owczarza. Współpracuje
z samorządem lokalnym, biznesem, organizacjami pozarządowymi, szkołami
i przedszkolami. Uczy poprzez zabawy,
gry, instalacje przestrzenne, nowoczesne technologie. Najważniejsze programy ARKI: „Kochasz dzieci, nie pal
śmieci”, „Rower Pomaga”, „Listy dla Ziemi”, „Kup Deskę”, „Mobilne Centrum
Edukacji Ekologicznej”, „Dzień dobrych
uczynków”, „Choinki Nadziei”, „Dzień
Czystego Powietrza”.
Więcej: www.fundacjaarka.pl
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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest największym, polskim
stowarzyszeniem skupiającym ponad
65000 turystów oraz krajoznawców.
Rozwija turystykę kwalifikowaną (głównie pieszą, górską, narciarską, rowerową i żeglarską), promuje krajoznawstwo, szkoli kadry turystyczne, prowadzi
ponad 100 obiektów noclegowych
o różnym standardzie, służących turystyce aktywnej oraz opiekuje się siecią
ponad 60000 km szlaków turystycznych. Wspiera i popularyzuje ochronę
przyrody, krajobrazu oraz dziedzictwa
kulturowego. Uczestniczy w regionalnych inicjatywach mających na celu
rozwój różnych form turystyki.
Więcej: www.pttk.pl

Partner lokalny CultureLab
Fundacja CultureLab prowadzi portal TupTupTup.org.pl – największy w Polsce
i jeden z nielicznych na świecie w całości poświęcony edukacji o zrównoważonym
rozwoju, który przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci.
TupTupTup.org.pl to portal o ważnych sprawach przedstawianych jednak w prosty
i przystępny sposób. Dzięki autorskim bajkom, grom i zabawom oraz zadaniom
ruchowym i artystycznym najmłodsi zapoznają się z takimi tematami, jak zmiany
klimatu, energia odnawialna, prawo do życia w rodzinie czy miasta przyjazne dziecku.
Fundacja CultureLab tworzy społecznie odpowiedzialną wspólnotę przedszkoli,
firm i instytucji wspierających mądrą edukację dla dzieci. Działa na poziomie makro,
wprowadzając zmiany w ogólnym systemie kształcenia najmłodszych dzieci, oraz na
poziomie mikro, prowadząc liczne warsztaty dla dzieci w Warszawie i innych miastach
Polski. Fundacja należy do sieci organizacji The World’s Largest Lesson, która przy
wsparciu UNICEF i UNESCO edukuje dzieci o zrównoważonym rozwoju na całym świecie.

TupTupTup.org.pl wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju
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Finałowy
piknik
9 edycji
programu

Stanowisko Edukacyjne Żywiec Zdrój
- Drugie życie butelki pet
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Warsztaty Malowania Szlaków
- prowadzone przez PTTK
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Stanowisko Edukacyjne Lasów Państwowych
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Stanowisko Edukacyjne Fundacji ARKA
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Ambasador programu – Martyna Wojciechowska
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Wolontariat Pracowniczy
W ramach miesiąca wolontariatu firmy Danone, pracownicy spółek Danone:
Danone, Nutricia, Żywiec Zdrój S.A. pierwszy raz publicznie odczytali
bajki przygotowane przez Fundację CultureLab. Swój aktorski debiut odbyły
również dzieci pracowników Żywiec Zdrój S.A.

Wolontariusze Danone
- Żywiec Zdrój S.A., Nutricia, Danone

44

Monika Miłowska,
przedstawicielka Fundacji CultureLab
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Wolontariusze wcielili
się w następujące role:
• Pies (urwis) - ewa gayny,
genaral secretary
• sówka (pola) - anna uptas, danone
• ryś - krzysztof wiśniak, danone
• jeż (jaś) - Aleksandra wyroślak, nutricia
• jeżyca (jagódka) - małgorzata kołodrub,
genral secretary
• narrator - katarzyna zientała,
genral secretary
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Wolontariusze Żywiec Zdrój S.A.
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Wolontariusze wcielili
się w następujące role:
• Sowa (Pola) - katarzyna dębska
• Kumak górski (Kajtek) - julia dębska
• Jeleń (Jan) - katarzyna stępniak
• Narrator: anna trzebińska
• Sarna: maja trzebińska
• Zając: artur molęda
• Niedźwiedź (nikodem): michał grasza
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Głównymi bohaterami książki TupTupTup Po Stronie Natury jest troje przyjaciół:
mała kotka – Tola, Niesforny Pies – Urwis oraz nastoletnia,
ale już dość poukładana sówka – Pola.
W trakcie różnych przygód zwierzaki wciągają dzieci w swój magiczny świat i pokazują,
jak można dbać o środowisko. Czytając przygody Toli, Poli i Urwisa dzieci zaczynają
rozumieć, dlaczego należy zakręcać wodę w kranie, segregować butelki PeT czy dbać
o lasy i sadzić jak najwięcej drzew.
- Uwaga! Proszę, powiedzcie, co takiego zrobiliście dziś rano w domu,
co ograniczyło zużycie wody? - spytał harcerz Ryś.
Jagódka i Urwis niemal jednocześnie podnieśli ręce do góry.
Minimalnie szybszy był jednak Urwis.
- Proszę, Urwisie, byłeś pierwszy. Co takiego zrobiłeś dziś w domu,
żeby oszczędzić wodę?
- Hmm… – zaczął się zastanawiać Urwis. – Nalałem pełną wannę wody,
a powinienem nalać dużo mniej. Myjąc zęby, kręciłem kurkami. Lałem wodę przez cały
czas szczotkowania, a to chyba też jest zły przykład. Rety! – podrapał się po uchu Urwis.
– Chyba nic nie przychodzi mi do głowy – przyznał zasmucony.
[fragment bajki Wodne Podchody]
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