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Tematyka bajek „Tup Tup Tup na tropie wielkiej
przyjaźni ” nie jest przypadkowa.
Dziewięć bajek bezpośrednio nawiązuje do 9 z 17 Celów
Zrównoważonego Rozwoju. Zrównoważonego… czego?
Tak, tak, takie słowa mogli wymyślić tylko dorośli. Pod
przykrywką „ż”, „z”, „r” zrównoważony rozwój kryje bardzo
ważne treści. 17 celów to inaczej 17 zadań, których realizację
dorośli ze wszystkich Państw na świecie wyznaczyli sobie
na kolejne 15 lat. Polska, Niemcy, Chiny, Brazylia, Stany
Zjednoczone, Egipt i 187 pozostałych państw postanowiły,
że przez najbliższe 15 lat zrobią wszystko, co w ich mocy,
żeby między innymi:
•

Wszystkie dzieci, niezależnie od ich miejsca
zamieszkania — w wysokich górach, na pustyni,
w małej wiosce — chodziły do szkoły,

•

Nikt nie cierpiał z głodu, a w każdym państwie
było wystarczająco dużo różnorodnych warzyw,
owoców i zbóż,

•

Każdy dbał o środowisko naturalne i robił
wszystko, co w jego mocy, by ograniczyć zmiany
klimatyczne,

•

Uczyć wszystkich tolerancji oraz dbać i chronić
osoby, które są odrzucone, lub, jak mówią dorośli,
są wykluczone lub dyskryminowane.
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17 CELÓW RÓW N OWAZO N EGO RO WOJ U
Popatrz, jak różnorodne są Cele Zrównoważonego
Rozwoju . Mówią między innymi o środowisku,
gospodarce, prawach człowieka czy o pokoju na świecie.
Cele podkreślone na biało są omówione w bajkach.
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1. Nie dla ubóstwa
2. Nie dla głodu
3. Dobre zdrowie
4. Dobra jakość edukacji
5. Równość płci
6. Czysta woda i dobre warunki sanitarne
7. Czysta energia
8. Dobra praca i wzrost gospodarczy
9. Innowacje i infrastruktura
10. Mniej nierówności
11. Zrównoważone miasta i społeczności
12. Odpowiedzialna konsumpcja
13. Nie dla zmian klimatycznych
14. Życie podwodne
15. Życie na lądzie
16. Pokój i sprawiedliwość

1 B AJ K A = 1 T EM AT
Bajki możesz czytać od pierwszej do ostatniej lub od ostatniej
do pierwszej.
Każda bajka nawiązuje do jednego, wybranego tematu.
Jeśli interesuje Cię któryś z nich, możesz od razu przejść
do danej bajki.

Błotnisty ryż

Nie d l a g ł o d u

(str. 29)
Co to za zboże, które rośnie w błocie? Ile posiłków dziennie
jedzą uczniowie małpka i kobra? Czy można skoncentrować
się na lekcji, gdy burczy w brzuszku? Co zrobi Tygrys, gdy
zobaczy, że Tola i Urwis zabrały posiłek jego przyjaciołom?

List od Wuja Czanbaja

ie
D o br e z d r o w

(str. 99)
Dlaczego Wuj Czanbaj i jego koledzy dają występ w szkole
podstawowej? Przed jaką chorobą Wuj Czanbaj chce ustrzec
dzieci w Uzbekistanie? Dlaczego Pani Sroka biega po szkole
z wielką strzykawką? Kto najbardziej boi się szczepień?

Psikus lub literka

D o br a j a k o ś ć e d u k a c ji

(str. 15)
Czy Urwis i Pola mają prawo do nauki? Czy ptaki z ptasiej
polany przyjmą ich do swojej klasy? Dlaczego kruk i czarny
bocian nie mogły kiedyś uczęszczać do szkoły?
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Nie tak straszny wilk

Ni e d l a d y s k
r y minac

ji

(str. 125)
O co poprosi Urwisa mama w dniu przed świętami?
Czy odwiedziny u Złego Wilka to dobry pomysł Urwisa i Toli?
Dlaczego wszyscy boją się Złego Wilka? Jak zareaguje rodzina
Urwisa, gdy w progu ich domu pojawi się były więzień?
Czy jeśli ktoś chce się zmienić, powinno dać mu się drugą
szansę?

Gwar-szawa i Smog Wawelski
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Zrów nowa

ta
ż on e m i a s

(str. 85)
Czy Tola u siebie, na wsi, może bezpiecznie jeździć rowerem?
Dlaczego Urwis nie chce zamieszkać w Warszawie? Skąd
bierze się smog w Krakowie? Czy istnieje miasto przyjazne
dla ludzi i zwierząt?

Madam Śmieciuszka

Upcycling

(str. 57)
Dlaczego zwierzaki zaśmieciły połowę lasu? Czy Madam
Ciuszka jest prawdziwą kreatorką mody? Czy można
wykonać coś modnego ze starych rzeczy? Co to takiego
upcycling?

Niedźwiedź polarny

Nie d l a z m i a n k l i m at y c z ny c h

(str. 71)
Czy Tola i Urwis dopłyną do brzegu na krze? Dlaczego
niedźwiedź polarny jest głodny? Czy powierzchnia
lodów Arktyki maleje czy rośnie? Co zwierzaki obiecały
niedźwiedziowi przed powrotem do domu?

Wietnamskie targowisko

O c h r on a g at u n k ó w z w ie r
z ąt
z a g r o ż ony c h w y g i n i ę c ie m

(str.113)
Czym pyton kusił Urwisa? Ze skór i skorup jakich zwierząt
wykonane były torebki na targowisku? Czy Urwisa aresztują
za zakup nielegalnej torebki? Co krokodyl doradził Urwisowi
na pożegnanie?
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Urodziny w Donbasie

n
Ni e d l a w oj e

(str. 43)
Jak wyglądała ulica, na której mieszkał kuzyn Pietia?
Czy konflikt zbrojny dużo zmienił w jego życiu? Dlaczego
w jego domu nie ma elektryczności? Jakie było urodzinowe
życzenie kuzyna Poli?

I n s p i r a c j e d o g ie r, z a b aw i z aj ę ć
pl a s t y c z ny c h , n aw i ą z uj ą c y c h d o t e m at u
b ajk i , z n aj d z ie s z n a p or t a l u
w w w.t up t up t up.or g .pl

-1PSIKUS
LU B LI T ER K A
D o br a j a k o ś ć
e d u k a c ji

Przez ostatnie trzy dni Urwis przygotowywał dla Poli dowcip.
Codziennie o poranku przychodził na ptasią polanę, gdyż
wiedział, że o tej porze ptaki spędzają czas gdzieś indziej.
Każdego dnia wymyślał coś nowego — to mocował jakiś
sznurek, to znów zbierał kamyki i szyszki lub wykopywał
dół. Z dnia na dzień śmiał się pod nosem coraz śmielej,
rozmyślając o szykowanym psikusie.
Pewnego dnia postanowił zabrać na polanę Tolę…
Chciał, żeby wreszcie i ona zobaczyła, jakie genialne
pułapki przygotował. Ale, ku jego zaskoczeniu, tym razem
na polanie było pełno ptaków! Małe i duże, wielobarwne
i jednokolorowe spacerowały w tę i z powrotem, a prawie
każdy z nich trzymał w szponach kwiatek. Na środku
polany, tuż przed kopczykiem usypanym wcześniej przez
Urwisa, stała tablica, a na niej narysowana była ozdobna
roślina oraz widniał jakiś napis…
— Eh, popsują mi psikusa — pomyślał niezadowolony
Urwis, widząc, że ptaki chodzą niebezpiecznie blisko
zastawionych przez niego pułapek.
Ps ik us lu b literk a
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Nagle na polanie zjawił się sokół, Pan Grozek. Sfrunąwszy,
stanął naprzeciwko tablicy, a następnie łagodnie popatrzył
na tłum swoich uczniów.
— Bardzo dziękuję, że dziś wszyscy przybyliście —
powiedział gromkim głosem.
Sokół rozejrzał się dookoła, a gdy ujrzał niedaleko mały
kopczyk, postanowił na niego pofrunąć. Był pewny, że dzięki
temu będzie znacznie lepiej widoczny dla ptaków w ostatnim
rzędzie. Wskoczył na niego, ale zamiast znaleźć się wyżej,
zachwiał się, stracił równowagę i…
— Plaaask ! — rozległ się donośny hałas!
Kopiec okazał się zamaskowanym grzęzawiskiem, stertą,
wielokolorowego błota, z którego nagle zaczęły wychodzić
robaki i muchy. Całe nogi, podbrzusze i kawałek sokolego
skrzydła utaplane zostały w mazi.
— Fuuu ! Kto to zrobił?! — spytał rozgniewany
i zdezorientowany.
Podskoczył szybko i, machając kilkakrotnie skrzydłami,
chciał wzbić się wysoko. Niestety, jednym z nich o coś
zahaczył… Pan Grozek, mimo wieku, miał bardzo dużo siły,
więc pociągnął za trzymający go sznurek bardzo mocno.
Ruch skrzydłem wprawdzie uwolnił go od przeszkody,
ale jednocześnie raptownie wywrócił naczynie zawieszone
kilka metrów nad jego głową. Z niego zaś wylała się
ogromna zimna struga!
— Chlust ! — Aaaa ! Czyja to sprawka?! — krzyknął
z wściekłością.
Na polanie zapadła martwa cisza. Uczniowie byli tak
zdziwieni, że bali się odezwać. Jedynie Urwis, chowający
się z Tolą za drzewem, nie wytrzymał i wybuchnął
śmiechem.
— Cha , cha , cha ! Grozek to nie sokół, ale zmokła kura!
Cha , cha , cha — zaśmiał się jeszcze głośniej, patrząc na
zabawnie wyglądającego ptaka.
T up T up T up

Niestety, wśród takiej ciszy nie było trudno zorientować się,
skąd dobiega śmiech.
Sokół natychmiast skierował wzrok w stronę Urwisa.
Nim pies zdążył chwycić Tolę i uciec z dala od ptasiej polany,
ptak pojawił się tuż nad nimi. Chwycił zwierzaki swoimi
silnymi szponami, podfrunął w stronę polany, a następnie
zrzucił Tolę i Urwisa prosto w śmierdzące błoto.
— Plaaask ! — ponownie rozległ się hałas.
Tym razem to ptaki nie wytrzymały i wybuchnęły
śmiechem, widząc pysk psa i mordkę kotki całkowicie
umorusane w błocie.
— Nic nie widzę, ja nic nie widzę! — zaczęła miauczeć
Tola. — Czy ja jeszcze żyję? Czy ja żyję?! — spytała takim
słodkim, płaczliwym głosikiem, że w innych okolicznościach
sprawca na pewno by się nad nią ulitował.
— Żyjesz! — krzyknął wciąż zdenerwowany sokół
i przetarł jej oczy chusteczką. — Co to za pomysły? Dlaczego
zrobiliście taki nieprzyjemny żart? — spytał gniewnie Pan
Grozek, choć widok obłoconej kotki i równie brudnego psa
rozbawił nawet jego.
— Oj, przepraszam Pana — zaszczekał spłoszony Urwis.
— Tak naprawdę to ta niespodzianka nie była przygotowana
dla Pana, tylko… tylko dla Poli, sówki — przyznał.
— Dla sówki? — spytał zdziwiony nauczyciel. — Pola,
znasz tych przybyszów? — krzyknął głośno, aż wszystkie
ptaki przestały się śmiać. Nawet rozstąpiły się nieco, robiąc
miejsce dla Poli.
— Yyy … ja… tak, proszę Pana — powiedziała niepewnie
Pola. — Znam ich, ale nie wiedziałam, że oni przygotowali
tu takie rzeczy. Naprawdę!
— No to widzę, że sztukę zaskoczenia opanowali
do perfekcji — powiedział trochę rozbawiony już całą
sytuacją.
— Psie, jak się nazywasz? — spytał wreszcie.
Ps ik us lu b literk a
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— Urwis. Jestem Urwis, proszę Pana — wybełkotał,
stremowany.
— Urwis… no tak. Twoje imię przystoi do zachowania
— mruknął pod nosem sokół. — Urwisie, czy wiesz, jakie
święto mi dzisiaj zepsułeś?
Urwis popatrzył na wszystkich spłoszony. Nie wiedział
jednak, co to za wyjątkowy dzień.
— Pana urodziny? — spytał wreszcie niepewnie.
— Nie! — odpowiedział głośno sokół. — Popatrz lepiej na
tablicę i przeczytaj.
Urwis zerknął na nią i dostrzegł kwiatek, a także jakieś
dwa wyrazy. Nie potrafił ich jednak odczytać.
— To ptasi język — odpowiedział zmieszany. — Ja nie
znam ptasiego języka, więc nie umiem w nim nic
przeczytać.
T up T up T up

— Bzdura! — krzyknął Pan Grozek. — To żaden ptasi
język, tylko język polski. Tam jest napisane DZIEŃ
NAUCZYCIELA , gdyż dzisiaj wszyscy nauczyciele mają
swoje święto, w tym ja. Jednak po wpadnięciu prosto w błoto
i otrzymaniu kubła zimnej wody nie mam pewności,
czy to na pewno miłe święto. A czy ty znasz polskie literki?
— spytał znienacka.
Nim usłyszał odpowiedź, podskoczył do tablicy i pokazał
literkę W jak wijący się wąż , a później O przypominające
oko lub okno.
Urwis schylił łebek i zaczął drapać łapą po betonie.
— Nie znam tych literek, proszę Pana — odpowiedział
zawstydzony Urwis.
— No tak… — wymruczał sokół. — Psocić potrafisz,
wymyślać żarty także, ale czytać jeszcze nie umiesz.
Cóż, pora to zmienić. Od jutra razem ze swoją malutką
przyjaciółką, która pewnie też nie zna liter, będziecie
przychodzili do nas na lekcje polskiego — zdecydował
w końcu.
Tola na wszelki wypadek schowała się za Urwisem.
— Jak nauczysz się liter, to będziesz mógł czytać, dzięki
czemu dowiesz się o świecie wielu ciekawych rzeczy. Twoje
zabawy może zmienią się w nieco bardziej… hmm, jakby to
ująć… mądre — stwierdził stanowczo.
Nagle wśród ptaków zaczęło szumieć. Dzięcioł, bocian
i wróble szczebiotały coraz głośniej, aż sokół odwrócił się
w ich stronę.
— Panie Grozku, my nie chcemy, żeby ta dwójka chodziła
z nami do szkoły — powiedział stanowczo dzięcioł, uderzając
dziobem w pobliską gałąź.
— Oj, nie chcemy! — zawtórowała czapla biała. — Pies
z kotem w jednej klasie z nami? Chyba Pan żartuje! Oni są od
nas inni — przekonywała nauczyciela.
— Nie mają skrzydeł, tylko łapy — przytaknął wróbel.
Ps ik us lu b literk a
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— W dodatku na pewno mają pchły! — krzyczały inne
ptaki.
— Macie rację! — krzyknął żuraw. — Psy i koty mają
taką dziwną sierść, nie mają skrzydeł ani piór. Oni po prostu
nie są ptakami i nie powinniśmy się z nimi zadawać. Pies
z psem, kot z kotem, a ptak z ptakiem! Tak było zawsze! —
dodał.
Ptaki zaczęły wykrzykiwać kolejne argumenty, wreszcie
któryś wspomniał, że kot na pewno pożre je na śniadanie.
— Cisza! — wreszcie huknął donośnie Pan Grozek. — Ja
też mógłbym Was zjeść, gdybym zechciał, a jednak tego nie
robię! — dodał i popatrzył na swoich uczniów srogo. — Pola,
czy Tola lub Urwis próbowali Cię zjeść? — spytał sówkę.
— Nie, proszę Pana — roześmiała się Pola na myśl,
że któreś z nich mogłoby próbować ją połknąć. — Oni są
naprawdę mili… — dodała cichutko, widząc mierzące ją
wzrokiem ptaki.
— No to dobrze. Postanowione! — krzyknął sokół. —
Tak długo, jak ja tu jestem nauczycielem, każdy ma prawo
do edukacji. Może tu przyjść zarówno pies, kot, jeleń czy
sarna; obojętne. Jeszcze nie tak dawno temu kruk, gawron
i bocian czarny nie mogły się z nami uczyć. Wiecie może
dlaczego? — zapytał uczniów.
Kruk popatrzył na kolegów, a potem zaczął przewracać
oczami, dając im do zrozumienia, że nie ma pojęcia,
dlaczego ktoś mógłby mu zabronić się tutaj uczyć. Żaden
z uczniów nie odpowiedział.
— Bo mają piórka w czarnym kolorze, a kiedyś żaden
czarny ptak nie mógł się uczyć — wyjaśnił im Pan
Grozek. — Poza tym jeszcze wcześniej taka Zosia, Kasia
czy Pola nie mogłyby być tu z nami, ale na pewno też nie
będziecie wiedzieć, dlaczego…
Znów zapadła cisza, a dziewczynki popatrzyły na siebie
ze zdziwieniem.
T up T up T up
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— Bo jesteście dziewczynkami, a kiedyś dziewczynki
nie mogły się uczyć. Jeszcze wcześniej — kontynuował
nauczyciel — najbiedniejsze ptaki również nie mogły chodzić
do szkoły.
Pan Grozek zawiesił na chwilę głos, mierząc wszystkich
wzrokiem.
— Te czasy na szczęście się skończyły i nie pozwolę,
żeby kiedykolwiek wróciły — powiedział z mocą. — Pola,
przyprowadź w piątek swoich przyjaciół na polanę. Mają
przyjść z zeszytami. Wy zaś macie im zrobić miejsce między
sobą, a nie z tyłu klasy. Zrozumiano? — zapytał uczniów.
Ps ik us lu b literk a

Pan Grozek stuknął mocno laską o ziemię i kazał podać sobie
krzesło, aby móc siąść i odpocząć. Kiedy siadał, spod jego
ogona wyleciał nagle dziwny odgłos, zupełnie jakby puścił
bąka!
— Bzzz … — usłyszeli wszyscy. Okazało się,
że w woreczku schowany był rój bąków, który został
uwolniony pod naporem ogona Pana Grozka.
— O rety! Przepraszam… te bąki to… to ostatni psikus,
jaki przygotowałem dla Poli… — wymamrotał speszony
Urwis.
Wszyscy, łącznie z Panem Grozkiem, nagle wybuchnęli
głośnym śmiechem. Taki Urwis w klasie to może być nawet
miła rozrywka, pomyśleli.
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PY T A NIA DO U WAZN EGO
S UCH A C A:
•

Jakie psikusy przygotował Urwis dla Poli?

•

Jakie święto obchodzi dziś Pan Grozek?

•

Czy Urwis umiał przeczytać, co było napisane na tablicy?

•

Dlaczego ptaki nie chciały, żeby Urwis i Tola chodzili
z nimi na lekcje na polanie?

•

Które ptaki nie mogły w przeszłości uczęszczać do szkoły?
Pamiętasz, które cechy ptaków uniemożliwiały im naukę
w szkole?

•

Myślisz, że Urwis i Tola będą chodzić na lekcje
do Pana Grozka? Dlaczego?

-2B OT NIS T Y
RYZ
du
la gło
Nie d

Jesień była deszczowa. Tola, Pola i Urwis spotykali się
czasem w dziupli Poli, ale wszystkim dokuczał tu chłód
i wilgoć.
— Pola, skoro tutaj jest tak chłodno, to może
polecielibyśmy chociaż na chwilę do jakiegoś ciepłego kraju,
aby wygrzać futerka… — spytała Tolunia, wtulając się
w piórka Poli.
— To chyba nawet dobry pomysł. — Pola chwyciła
kompas, mówiąc „Wszystko, co dobre, wszystko, czego nie
znamy, niech pojawi się teraz, bo na to czekamy… Chcemy
lecieć do Indii”.
Dziupla zawirowała, pojawiło się złociste, palące
słońce, aż nagle wszyscy znaleźli się tuż nad polem,
z którego w 5-centymetrowych odstępach wyrastały kłosy
jasnozielonego zboża.
— Oj, uwaga, lądujemy! — Tola machała skrzydłami,
utrzymując się tuż nad powierzchnią pola. Urwis i Tola
wpadli wprost w zboże…
B ł o t nis t y r y ż
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— Plaaask !
— Fuuu ! Wlecieliśmy w jakieś błoto… — krzyczał Urwis.
— Ja tonę, ja tonę! — wtórowała przyjacielowi Tola, której
jedynie główka wystawała z błota niczym dodatkowy kłos,
a łapki i brzuszek znalazły się pod jego powierzchnią.
— Ależ wpadłaś po uszy! — Urwis śmiał się, ale szybko
chwycił kotkę za kark i delikatnie wyciągnął ją na brzeg.
— Ja chciałam do ciepła, a nie do wody i błota! — Tola,
zrozpaczona z powodu przemokniętego futerka, zaczęła
płakać.
— Ups … Wpadliśmy chyba w pole ryżowe — stwierdziła
zaskoczona Pola, która pofrunęła jeszcze wyżej, aby uzyskać
lepszy widok na okolicę. — Urwis, chodź za mną — zawołała
wreszcie — tutaj niedaleko kończy się błotne pole i będzie
sucha trawa. Szybko wyschniecie, bo tu na górze słońce
okrutnie grzeje!
Po kilku minutach przyjaciele przebili się przez błotniste
pole, choć byli od stóp po czubek głowy pokryci błotnistą
mazią.
— Buuu — zapłakała jeszcze głośniej kotka — ja
chciałam na słoneczko! Nie chcę taplać się w błocie!
— Nie przejmuj się, Tolunia! — Pola próbowała rozweselić
przyjaciółkę. — Za chwilę błoto wyschnie i będziecie cieszyli
się słońcem.
— 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 on na
opuszczoną szkołę, a przed nim siedziała małpa, która
T up T up T up

gotowała coś na palenisku. Tuż obok znajdowało się około
50 talerzy, a na każdym z nich trochę ryżu, który małpa
polewała wywarem z kotła.
— Urwisku, chwyć ze trzy talerze dla nas! 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…
— zaprotestowała sowa, ale Urwis już jej nie usłyszał. Szybko
podbiegł do najbliżej stojących talerzy i, nim małpa się
zorientowała, zabrał trzy dania z ryżem i dal * (z soczewicy
i dodatkiem warzyw).
— Och, to jest całkiem smaczne — uśmiechnęła się Tola,
wylizując talerzyk. — Myślisz, że możemy zjeść jeszcze
troszeczkę? — spytała niepewnie.
Porcje faktycznie nie były duże, dlatego Urwis pobiegł raz
jeszcze, aby przynieść dwa dodatkowe talerze.
B ł o t nis t y r y ż

33

36

Przyjaciele schowali się za budynkiem i zajadali się
posiłkiem, nie przejmując się, że wzięli coś bez pytania.
Pola jednak była tak zła, że swojej porcji nawet nie tknęła.
Nie minęła nawet chwila, gdy 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 ręce
i kucnijcie w cieniu. Dla każdego jeden talerzyk, proszę sobie
nie wyrywać.
Zwierzaki podbiegły do studni, wyciągnęły wiadro z wodą
i po kolei obmywały łapki i pyszczki. Następnie wróciły, aby
ustawić się w kolejce do małpy, która wydawała posiłek.
— बोन अप्प त
े ि त [bon appetit] Smacznego — życzyła im
w języku hindi małpa.
— श ुक्रि या [siukrija] Dziękuję — krzyczały radośnie dzieci
i odbiegały z talerzykiem.
Nagle talerzyki się skończyły, a w kolejce czekało jeszcze
pięcioro uczniów.
— Pani Radhiko, co się stało? — bawół zwrócił się
głośno do rozdającej posiłki małpy. — Brakuje pięciu
porcji. Zapomniała Pani przynieść więcej talerzy? — spytał
donośnym i srogim głosem.
— Zapomniałam? Nie, ja… — wystękała Pani Radhika
— nie, na pewno nie. Liczyłam, aby wystarczyło dla
wszystkich. Naprawdę sprawdziłam dwa razy. Jeszcze mi się
coś takiego nie zdarzyło — odpowiedziała zdezorientowana.
— Ale ja jestem głodna… — cichutko zasyczała kobra
stojąca w kolejce po swój posiłek.
— Ja też — zawtórowała malutka małpka, chyba
najmłodsza i najchudsza ze wszystkich dzieci. — Ja dziś nie
jadłam śniadanka, a rodzice na pewno nic mi nie dadzą,
bo nie uwierzą, że nie zjadłam w szkole.
T up T up T up

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, wyszła zza
budynku.
— न म सक
् ा र ! [namaskaar] Dzień dobry. Bardzo Was
przepraszam, ale to my z dwojgiem przyjaciół wzięliśmy bez
pytania talerzyki i zjedliśmy Wasz obiad.
— Jak to? Wzięliście mój talerzyk? — spytała się mała
kobra.
— I mój? — dodała małpka.
— Tak — odpowiedziała Pola, spuszczając wzrok, a zza
ściany wyłonili się też Urwis i Tola.
— My bardzo przepraszamy, myśleliśmy, że nikt się nie
zorientuje. Talerzy było tak dużo, że byliśmy pewni, że na
pewno dla nikogo nie zabraknie.
Tola, Pola i Urwis wbili wzrok w ziemię — było im
naprawdę bardzo wstyd. Nie dość, że wzięli talerzyki
bez pytania, to w dodatku zjedli jedyny posiłek pięciorga
uczniów.

37

38

— Cóż to za zachowanie?! — krzyknął rozgniewany
bawół. — Nasze dzieci często jedzą w szkole swój jedyny
posiłek. Co mamy im teraz dać?
— To może ich ugotujemy na obiad?! — zaryczał nagle
tygrys, błyskawicznie chwytając Tolę i Urwisa swoją
ogromną łapą. Podniósł ich do pyska i zaryczał ponownie.
— Nieeee! On mnie zje! — krzyczała przerażona Tola.
— Cha , cha , cha ! Tylko tak żartuję, cha , cha , cha —
zaczął śmiać się tygrys, liżąc ich pyszczki na zgodę.
— Tygrysie, postaw naszych gości na ziemi — dodał
nauczyciel. — Pani Radhiko, czy w garnku nie znajdzie się
jeszcze trochę jedzenia? — spytał.
— Już sprawdzam — wystękała małpa.
— Oddam swój posiłek i poproszę pozostałe dzieci, żeby
się podzieliły. Jeśli Pani też coś znajdzie na dnie, nikt nie
wróci do domu głodny. Może i Wy jeszcze chcielibyście
zjeść trochę ryżu? W końcu żadne dziecko nie powinno być
głodne…
— Ja mam dużą porcję, mogę się podzielić — zaoferował
się tygrys i postawił nowych przyjaciół na ziemi.
— I ja też! — krzyknął kolejny zwierzak.
— I ja! I ja! — zawtórowały kolejne.
Prawie wszystkie dzieci przybiegły, aby oddać innym
po małej łyżeczce ze swojego talerza. W kilka chwil
nagromadziło się tyle jedzenia, że starczyłoby dla
dziesięciorga, a nie pięciorga dzieci. Wszyscy uczniowie
usiedli naokoło naszych przybyszów i, zajadając ryż z sosem,
przypatrywali im się uważnie.
— A czy tutaj dzieci naprawdę jedzą tylko jeden posiłek
dziennie? — Pola, po dłuższej chwili milczenia, zadała
nurtujące ją od dłuższego czasu pytanie.
— Widzisz, tutaj bywa bardzo różnie — zaczął wyjaśniać
bawół — bo niektóre dzieci jedzą trzy albo nawet cztery
posiłki dziennie. Jednak niektórzy mają tak ubogich
T up T up T up

rodziców, że nie stać ich na wiele. Poza posiłkiem w szkole
jedzą jeszcze tylko trochę ryżu na kolację. Mała kobra,
małpka i cykady miałyby puste brzuszki, gdyby nie dostali
obiadu w szkole.
— A nie jedzą owoców na drugie śniadanie? Ja zawsze
jem owoce… no, jeśli tylko pamiętam, aby włożyć je do mojej
torebeczki — zamiauczała kotka.
— Cóż, niestety, nie zawsze. Owoce i warzywa są u nas
drogie, dlatego staramy się je dawać dzieciom w szkole.
Niedaleko znajduje się pole należące do szkoły, na którym
uprawiamy ryż. Dzięki temu mamy zapasy na cały rok.
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— Ojej! W takim razie musimy uratować ryż! To pewnie
było Wasze pole! — krzyknęła kotka.
— Uratować ryż? — spytał niepewnie bawół.
— Proszę Pana — aż zapiszczała z przejęcia kotka —
niedaleko stąd Wasze pole zalało błoto i wszystko znalazło
się pod wodą! Urwis z trudem mnie uratował! Musimy
jakimś sposobem odlać z niego wodę, bo inaczej zgnije cały
ryż, a dzieci nie będą miały nic do jedzenia! — zamiauczała
przejęta Tola.
— Zgnije? — dopytywał się z niedowierzaniem bawół. —
Cha , cha , cha ! — nauczyciel w końcu wybuchnął
śmiechem. — Kochana kotko, widać, że nie jesteś stąd! Ryż,
nim dojrzeje, przez bardzo długi czas rośnie w błocie.
Im więcej wody, tym dla niego lepiej — zaśmiał się bawół
i popatrzył z uśmiechem na zwierzaki.
— Ojej… nie wiedziałam — zawstydziła się Tola.
Wszystkie dzieci zaczęły śmiać się razem z Panem
Bawołem — o tym, że ryż rośnie w wodzie, wie każde
indyjskie dziecko.
— Moi drodzy, skoro nie jesteście z Indii, to pewnie nie
wiecie też, że jutro jest święto Diwali *. To takie przepiękne
i bardzo ważne święto hinduskie. Będzie nam wszystkim
bardzo miło, jeśli do nas dołączycie.

PY T A NIA DO U WAZN EGO
S UCH A C A:
•

Do jakiego państwa przybyli przyjaciele?

•

Które zboże, nim dojrzeje, rośnie w wodzie?

•

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 wężowi, małpce i cykadom
zabrakło jedzenia?

-3U ROD INY
W DON B ASIE
wojen
N ie d l a

Minęły już ponad 4 miesiące od ostatniego spotkania Poli,
Toli i Urwisa. Pies z kotką bawili się ze sobą często,
ale nie zaglądali na polanę. Tego dnia postanowili jednak,
że odwiedzą dawno niewidzianą koleżankę.
— Hu , hu , hu ! Jak się cieszę, że jesteście! — usłyszeli
nagle znajomy głos tuż nad swoimi głowami. — Dlaczego
nie było Was tak długo? — Pola, nie czekając na odpowiedź,
sfrunęła z gałęzi drzewa i stanęła naprzeciwko przyjaciół.
— Cudownie się składa, że jesteście! Lecę dziś na Ukrainę,
do Donbasu, odwiedzić mojego kuzyna, którego poznaliście
u Babci Amalii. Pietia obchodzi dzisiaj 6 urodziny! Ponieważ
w Donbasie od dawna trwa konflikt i zamknięto wiele
sklepów, na pewno nikt nie przygotuje dla niego tortu.
Upiekłam go sama i pomyślałam, że moglibyśmy mu go
wręczyć. Na pewno się ucieszy, jeśli i Wy przybędziecie —
dodała Pola, a mówiąc to, podfrunęła do drzewa i zza konara
wysunęła pięknie udekorowany malinami i jagodami tort.
— Ojej … — zamruczała kotka z przejęcia. —
To najpiękniejszy tort, jaki w życiu widziałam!
Uro d z iny w D o nb a s i e
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— Jak na sowę… nie jest najgorszy — potwierdził Urwis,
przekomarzając się z przyjaciółkami.
— Phi ! Założę się, że nie zrobiłbyś lepszego — odparowała
Pola, wzruszając ramionami. — To co? Lecicie ze mną czy
nie? — spytała niezrażona komentarzem.
Zanim jednak Tola czy Urwis zdołali zareagować, Pola
chwyciła magiczny kompas, przykryła skrzydłem tort oraz
przyjaciół i wyrecytowała tajemniczą formułkę.
— „Wszystko, co dobre, wszystko, czego nie znamy,
niech pojawi się teraz, bo na to czekamy”… dom Pieti, ulica…
43 — dodała szeptem.
W okamgnieniu pojawiła się złocista chmura i, tak jak
poprzednio, wszystko zaczęło wirować, a grupka przyjaciół
w sekundę znalazła się na Ukrainie, w regionie zwanym
Donbasem *.
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— Pola, czy jesteś pewna, że to właściwy adres? — spytał
niepewnie Urwis, gdy sówka uniosła skrzydło.
Nie trafili do domu kuzyna sówki, lecz znaleźli się na
jakiejś zniszczonej ulicy. Wszystkie domy wyglądały tak,
jakby przeszło przez nie stado słoni — miały dziury,
wybite szyby, odpadający tynk. Część drzwi frontowych była
powyrywana i leżała na ulicy, inne zaś zabito deskami. Na
całej ulicy porozrzucano gruz, cegły i deski. Nie wyglądało
to jak miejsce, w którym Pietia mógłby mieszkać… nie
wyglądało na to, żeby ktokolwiek mógł…
— Pola! — powtórzył głośniej Urwis. — Chyba trafiliśmy
pod zły adres — dodał niepewnie.
Pola go jednak nie słyszała. Rozglądała się niepewnie,
a w końcu wyjęła kartkę papieru, rozwinęła ją i przeczytała
na głos „ulica… 34”.
— No tak, taaak, zamiast 34, powiedziałam 43!
T up T up T up

Wypowiadając zaklęcie, pomyliłam numer domu, ale ulica
się zgadza… — dodała niepewnie, bardziej do siebie niż do
przyjaciół.
— Oj , nikt tu dawno nie sprzątał — przerwała chwilę
ciszy Tola. — Gdybym ja zostawiła taki bałagan na
podwórku, to przez tydzień nikt nie dałby mi nic do jedzenia,
stwierdziła kotka. — Czyli co, Pietia mieszka kilka domów
dalej, tak? Poluniu, pokaż w którą stronę mamy iść, bo nie
znam cyferek.
Pola bez słowa wskazała dobry kierunek łebkiem.
— No to chodźmy! — zawołała Tola i zaczęła
przeskakiwać przez przeszkody, zmierzając w kierunku
domu o numerze 34.
Urwis i Pola popatrzyli na siebie niepewnym wzrokiem,
chwycili tort i postanowili pomaszerować za Tolą. Sówka
pamiętała, że Pietia wspomniał o jakimś konflikcie, podobno
w sklepach brakowało nawet cukru czy jajek. Nie mówił
jednak nic, że jego ulica została zupełnie zniszczona. Coś jej
tutaj nadal nie pasowało…

Troje przyjaciół zdążyło zrobić zaledwie kilka kroków, gdy
nagle, ze wszystkich stron, rozległ się ogromny hałas.
— Bum !!! Bam , bam , bam ! Buuum !!! — huk był tak
duży, że ściany pobliskich budynków zadrżały, a z okna
najwyższego z nich nagle wypadła szyba.
— Aaa ! Ratunku! Ktoś we mnie rzuca gruzem! Urwis,
ratuj! — krzyczała kotka, zasłaniając oczka i kuląc ogonek.
Urwis rzucił tort i w ostatniej chwili zdołał złapać Tolę
za grzbiet, aby ją przerzucić kilka metrów dalej, z dala od
spadających cegieł.
— Co się tutaj dzieje? — spytał już nieco zdenerwowany.
— Pola, te huki to nie sztuczne ognie i kapiszony, ale
Uro d z iny w D o nb a s i e
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prawdziwe wystrzały czołgów i odgłosy karabinów. Chyba
pomyliliśmy adresy, lepiej stąd uciekajmy, zanim…
— Hej, tutaj! Oszaleliście? Co Wy tutaj robicie?! Chodźcie
szybko, zanim ktoś Was zastrzeli! — usłyszeli nagle
znajomy głos.
Wszyscy popatrzyli w jego kierunku i nagle rozpoznali
Pietię wychylającego się zza kolejnego budynku. Pola
chwyciła ocalałą połowę tortu, a Urwis wrzucił Tolę na
barana i w ciągu kilku sekund znaleźli się w domu, który
otworzył dla nich Pietia.
— Powariowaliście? Jak Wy się tu w ogóle znaleźliście?
Co tutaj robicie?! — zapytał zdenerwowany kuzyn Poli. Nie
wyglądał na szczęśliwego, że ich widzi.
— No więc… — zaczęła niepewnie Pola — ja chciałam…
to znaczy my chcieliśmy zrobić Ci niespodziankę…
— Sto lat, sto lat — zaśpiewała nagle Tola — niech żyje,
żyje naaam! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Pietia!
T up T up T up

Ja Cię jeszcze nie poznałam, ale wiem, że Ty mnie już
kiedyś widziałeś. A to dla Ciebie tort, od Poli — powiedziała
dumnie kotka, wskazując ciasto łapką. Dopiero teraz
zobaczyła, że tort nie wygląda już tak ładnie. Połowa ciasta
została gdzieś w gruzach…
— Oj , jeszcze chwilę temu wyglądał trochę lepiej… —
powiedziała zmieszana — ale jestem pewna, że będzie tak
samo pyszny!
Pietia zmieszał się trochę, a Urwis dostrzegł, że zakręciła
mu się łezka w oku.
— Ojej , дякую [diakuju]… dziękuję… to naprawdę dla
mnie? Ja się po prostu nie spodziewałem, że ktoś pamięta
o moich urodzinach! Was też się nie spodziewałem… —
powiedział cicho jeszcze bardziej zmieszany. — Przepraszam,
że krzyknąłem… — dodał.
— Ależ nie ma sprawy! To co, gdzie jest przyjęcie? Gdzie
są wszyscy goście? — rzuciła zupełnie beztrosko Tola, powoli
przeskakując w stronę jednego z pokoi.
— Przyjęcie? Urodzinowe? — niepewnie spytał Pietia.
— No tak, urodzinowe. W końcu dziś są Twoje
12 urodziny, prawda? — spytała zadowolona z siebie kotka.
Była dumna, że zapamiętała, ile lat kończy Pietia.
— Eeee … no… skoro jesteście… — powiedział wreszcie —
i skoro jest tort, to przynajmniej poczęstuję Was ciastem
— dodał i popatrzył w stronę spłaszczonego placka, który
kiedyś był tortem.
Weszli do zakurzonego pomieszczenia, które było
salonem. Obdrapane ściany z dziurami w środku, a na
podłodze sterta cegieł — zupełnie jak na ulicy. Stół co
prawda przykryto obrusem, ale zakurzonym, a wszystkie
krzesła były poprzewracane…
— Oj , Pietia, z Ciebie jest większy bałaganiarz niż ze mnie
— stwierdziła Tola, rozglądając się po pokoju.
— Taaa — skwitował Pietia, lekko uśmiechając się pod nosem.
Uro d z iny w D o nb a s i e
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— Pietia, co się tutaj dzieje? — spytała wreszcie Pola. —
Czy tędy przeszło jakieś tornado? Czy może ten konflikt,
o którym wspomniałeś u Babci, doprowadził do tak
wielu zniszczeń? Nic mi nie mówiłeś, że żyjesz w takich
warunkach… — kontynuowała sówka.
— Ach , Pola… u nas w kraju od ponad roku jest poważny
konflikt. Ludzie ze sobą nie rozmawiają, tylko walczą,
strzelają do siebie i czynią sobie wzajemnie dużo złych
rzeczy. Na początku niby nic, czasami ktoś usłyszał daleko
wystrzały, ale teraz… sama widzisz. Prawie wszyscy ludzie
i zwierzęta pouciekali gdzieś daleko do swoich rodzin.
Sklepy i szkoły są zamknięte, a autobusy jeżdżą tylko
dwa razy dziennie. Nie ma leków, bo apteki też zostały
zniszczone. Nawet nie mamy prądu, więc nie działa lodówka,
a wieczorem muszę zapalać
świeczkę. Prawie nikt nie wychodzi z domu, bo się boi, że zginie.
— A Ty? Dlaczego Ty nie uciekasz? — spytał Urwis.
— Ja? Oj , nie! — natychmiast odpowiedział Pietia. —
Ja jestem tu potrzebny, jestem pielęgniarzem. Pomagam tu,
na miejscu…
— Ale tu jest przecież bardzo niebezpiecznie! —
sprzeciwiła się Pola.
— Teraz większość wojsk przeniosła się kilka dzielnic
dalej. Sądzę, że już za kilka dni będzie można swobodnie
chodzić po ulicy. W domu nic mi nie grozi, a inni ludzie,
którzy pozostali, potrzebują mojej pomocy…
— Ha ! Patrzcie, co przygotowałam! — z poważnej
rozmowy wyrwała ich oczywiście Tola. W plackowaty tort
wbiła dużą świeczkę, która jeszcze przed chwilą służyła Pieti
do oświetlania mieszkania.
— Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje naaam! — ponownie
zaśpiewała kotka.
— Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! — zawtórowali jej
Urwis z Polą.
T up T up T up
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— A teraz pomyśl życzenie i zdmuchnij świeczkę —
powiedziała kotka.
Pietia wreszcie się uśmiechnął. Jeszcze kilka godzin
wcześniej nie spodziewał się, że tego dnia będzie miał
prawdziwy tort. Był pewny, że urodziny spędzi sam. Nabrał
w płuca powietrza i dmuchnął z całych sił.
Świeczka zgasła, a w pokoju zrobił się półmrok.
— O co poprosiłeś? — spytała od razu kotka. — Nam
możesz powiedzieć. Ciekawe, o co poprosiłeś… Może o rower?
Wiem, o jakąś fajną grę?
— Nie, nie, o nic takiego. — odpowiedział Pietia, kręcąc
głową. — Dziś jest Światowy Dzień Pokoju, dlatego też
życzę sobie, żeby tu, w Donbasie, ale i wszędzie indziej na
świecie panował pokój. Żeby nikt do nikogo nie strzelał…
— Ależ to nie jest życzenie urodzinowe! — zaprotestowała
Tola. — Musisz pomyśleć o czymś miłym — przekonywała.
Uro d z iny w D o nb a s i e
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— Toluniu… — powiedział cicho Pietia, delikatnie
głaszcząc kotkę po łebku — to najlepsze życzenie, jakie
mogłoby się spełnić. Jak tutaj będzie pokój, to na ulicy
pojawią się dzieci, w sklepach będą ciastka i zamiast
chować się przed strzałami, będę bawił się w chowanego
z całym gronem przyjaciół. A jak zdmuchnę świeczkę,
to w pokoju wciąż będzie jasno. Nawet nie wiecie, jak się
cieszę, że mnie odwiedziliście. Dzięki Wam mam prawdziwe
urodziny!
Sówka uściskała kuzyna, a następnie wyjęła z tortu
świeczkę, ponownie ją ustawiła i zapaliła, a czworo
przyjaciół usiadło przy stole. W półmroku nie było widać,
że jest on tak zakurzony… Wszyscy rozmawiali i jedli tort,
aż w końcu ogień zgasł i w pokoju zrobiło się zupełnie
ciemno.
— O , jak ciemno! Widać tylko nasze oczy — roześmiała
się sowa. — To znak, że musimy już się zbierać do
domu — dodała.
Na do widzenia wszyscy uściskali się serdecznie, a Tola
na pożegnanie wyjęła małe zawiniątko i podarowała Pieti.
Co to było, wiedziała tylko ona i wzruszony jubilat.
Następnie przyjaciele odlecieli w stronę Polski…

PY T A NIA DO U WAZN EGO
S UCH A C A:
•

W jakim państwie mieszka Pietia? Do którego państwa
polecieli Pola, Urwis i Tola?

•

Jak wyglądała ulica w Donbasie, na której pojawili się
przyjaciele? Czy była uporządkowana i czysta?

•

Dlaczego część domów była zburzona, a drzwi
zaryglowane na cztery spusty?

•

Czego brakuje w Donbasie z powodu konfliktu?

•

Dlaczego po zdmuchnięciu świeczki w pokoju zrobiło się
ciemno? Czy Pietia nie mógł zapalić światła?

•

Jakie było urodzinowe życzenie Pieti?

•

Czy myślisz, że zachowanie pokoju na świecie jest
naprawdę tak ważne, jak mówił Pietia?

-4M ADA M
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Na polanie ptaków panował niezwykły gwar. Zwierzęta
z różnych stron lasu przybywały na spotkanie z Madam
Ciuszką — podobno słynną znawczynią mody. Od trzech
dni w całym lesie rozklejone były plakaty informacyjne,
że Pani Lisica udzielać będzie porad modowych prosto
z Paryża i Mediolanu. Każdy, kto przybędzie na spotkanie,
będzie mógł kupić buty, bluzki, sukienki i szaliki od
najlepszych projektantów. Zachęcone reklamą jelenie, sarny,
a nawet dziki przeciskały się przez tłum zwierząt, żeby
zająć miejsce jak najbliżej sceny.
— Idziecie? — spytała przyjaciół podekscytowana
Tola, która na spotkanie z Lisicą założyła wielki kapelusz
i ogromne okulary przeciwsłoneczne, które co chwila
spadały jej z nosa.
— Na lekcję mody? — spytał ironicznie Urwis — Jeszcze
kazałaby mi zdjąć moją ulubioną chustkę i zamienić na
krawat. Nie, dzięki, ja tu zostanę — dodał rozbawiony.
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— Ja na pewno się nie wybieram — zahukała Pola.
— Eh … nie znacie się na tym, co dobre. No nic, ja biegnę!
Będę najsłynniejszą kreatorką mody wśród kociąt! Zawsze
o tym marzyłam! — wykrzyknęła Tola i ruszyła w stronę
polany.
Pola i Urwis z rezygnacją pokręcili głowami i powrócili
do gry w warcaby.
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Kiedy rozległ się dźwięk trąby, na scenę wyszła lisica,
a przybyłe zwierzęta zaczęły bić brawo, podziwiając jedwab,
koronki i falbanki.
— Kochani, dziękuję za przybycie! Macie niezwykłą
szansę zobaczyć dziś wyjątkowy pokaz mody, po którym
opowiem Wam, jak łączyć jedwab z koronką, dobierać
kolory oraz — zawiesiła głos i, zerkając na kotkę, dodała
ironicznie — czy na pewno tak duże okulary można założyć
do wielkiego kapelusza…
Tola aż pobladła. Czy Lisica chciała powiedzieć, że nie
można? Jaki wstyd! Speszona skuliła główkę, żeby nikt nie
zwrócił uwagi, że Madam Ciuszka mówiła właśnie o niej…

Przez cały dzień na scenie występowały zwierzęta w różnych
strojach, a Pani Lisica opowiadała, co jest modne, a co już nie
(czyli jest „passe”), co jest gustowne, a co nieodpowiednie.
Zwierzęta co chwila klaskały i wykrzykiwały słowa
uznania.
— Brawo ! — zawołał zając Nataniel.
— Pięknie! — zawtórował jeż Igor.
— Prosimy o jeszcze! — wołał tłum.
Aby uczestnicy mogli wytrzymać cały dzień w słońcu,
kelnerzy roznosili napoje w jednorazowych plastikowych
kubeczkach, które z powodu braku śmietnika wyrzucało
się ukradkiem pod nogi. Pod koniec dnia wszyscy mogli
kupić ubrania z Paryża, które pomocnik Pani Lisicy pakował
najpierw w małą, a potem w dużą torbę plastikową, którą
owijał wielką kokardą z cekinami. Zarówno osoby z małą
apaszką, jak i pełnym garniturem wychodziły z pakunkami
niemal tak wielkimi, jak oni sami.

— Patrzcie! — zakrzyczała podekscytowana Tola, gdy
zauważyła Polę i Urwisa pod drzewem. Otworzyła torebkę
i wyjęła malutką fioletową apaszkę. Założyła ją na szyję
i uśmiechnęła się do przyjaciół.
— Czy teraz nie wyglądam jak gwiazda filmowa?
Madam Ciuszka powiedziała, że prezentuję się zachwycająco!
— Tola wciąż była podekscytowana.
— Raczej jak kaczka mandarynka — odpowiedział
rozbawiony Urwis.
— Albo papużka — dodała ze śmiechem Pola.
— Phi ! Jesteście po prostu ignorantami modowymi.
Jutro jest kolejna lekcja, to dopiero Was zaskoczę!
— Nie żartuj… to potrwa dłużej? — spytał naprawdę
zdziwiony Urwis.
M a d am Śmi e c ius zk a
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— Chyba nie myślisz, że w jeden dzień można stać się
kimś wielkim… — powiedziała urażona Tola i pobiegła
do domu.
Przez cały tydzień zwierzęta przychodziły na lekcje mody
Madam Ciuszki, a potem kupowały mniejsze lub większe
drobiazgi. Trzeciego dnia przyniosły na polanę swoje
codzienne stroje i wyrzuciły wszystkie te, które Pani Lisica
uznała za niemodne.
Zajęczyca Maja musiała wyrzucić swoją ulubioną
czerwoną torebkę, Jelonek Staś oddał swój czarno-czerwony
krawat, który dostał na urodziny, wiewiórka Natalka
wyrzuciła ukochane, ciepłe rękawiczki. Cóż, rad Madam
trzeba słuchać, w końcu jest ona kreatorką mody — myślały
zwierzęta, z żalem pozbywając się swoich ubrań.
Początkowo Urwis i Pola patrzyli na to obojętnie,
a nawet z pewnym rozbawieniem. Jednak po kilku dniach,
kiedy do dziupli Poli co chwila wpadały jednorazowe
T up T up T up

plastikowe kubki, a wielkie torby z kokardami utrudniały
wyjście na spacer i grę w piłkę, obydwoje zaczęli się
denerwować.
— Musimy coś zrobić z tym bałaganem, bo zwariuję! —
wreszcie zaszczekał Urwis.
— Mam pewien pomysł… — odpowiedziała sówka.
Pola szybko zadzwoniła do swojej Cioci Ingi, która
była dość zwariowana, ale świetnie znała się na modzie.
Opowiedziała, co dzieje się w lesie, a także spytała, czy po
pokazach mody zawsze produkuje się tyle śmieci. Na koniec
dodała, że chodzi o Madam Ciuszkę…
— Olala ! Madam Ciuszka jest u Was?! Co za wiadomość!
Och, to ja już przylatuję! — usłyszała przez telefon Tola. —
To przecież największa kreatorka mody z Francji — ciotka aż
zapiszczała z wrażenia.
— No to klops! — zawołała rozczarowana Pola. — Zamiast
pomocy przybędzie tu kolejna fascynatka Lisicy…
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— Ach, gdzie ona jest?! Gdzie Madam Ciuszka? —
zakrzyczała ciotka Inga, która już o 6 rano pojawiła się
u progu. Jej zafarbowane na różowo piórka i wielkie okulary
wyglądały jeszcze dziwaczniej niż pstrokata apaszka Toli.
— Cześć ciociu, miło Cię widzieć… — przywitała się
z gościem śpiąca Pola. — Chyba sama znajdziesz drogę,
wystarczy, że będziesz podążać za śmieciami… — dodała
zrezygnowana.
— Ależ, moja droga, chyba żartujesz? Koniecznie idziesz
ze mną! Pokazu Madam nie można ominąć! — zakrzyczała
ciotka i pociągnęła Polę ze sobą.

Aby było szybciej, sówki przefrunęły nad kubeczkami
i torebkami. Kiedy dotarły na miejsce, Pola wskazała ciotce
Lisicę stojącą na scenie.
— Ciociu, oto Twoja wielka kreatorka mody, Madam
Ciuszka… a właściwie Madam Śmieciuszka.
— Gdzie, gdzie?! — pytała przejęta ciotka Inga.
— No… tutaj, na scenie — odpowiedziała Pola, wskazując
skrzydłem Lisicę.
— Ależ gdzie, kochana?! Ja widzę tylko jedną z jej
pomocnic, w dodatku ubraną mało gustownie. Gdzie jest
Madam? — zapytała zdenerwowana.
— Ciociu, no co ty…? — zdziwiła się Pola. — Przecież na
scenie jest tylko Madam Śmieciuszka, nie ma nikogo innego.
— Pewnie te wielkie okulary ciotka nosi dla ozdoby, a i tak
nic nie widzi — pomyślała z rezygnacją Tola.
— Nie, nie, kochanie, na scenie jest jakaś oszustka! —
zakrzyczała ciotka. — Poznałam Madam i jestem pewna,
że ona wygląda inaczej.
Zdenerwowana wleciała na scenę i stanęła naprzeciwko
zaskoczonej lisicy.
— Parlez-vous français ? [Parle wu frąse?] — spytała po
francusku.
Lisica nie odpowiedziała…
— Parla italiano ? — ciotka spróbowała porozumieć się
z nią w języku włoskim.
Lisica wciąż patrzyła zdziwiona na różową sówkę.
— Moi drodzy! — zwróciła się ciotka do tłumu zwierząt
pod sceną. — Ta lisica nie rozumie ani po francusku, ani po
włosku. Prawdziwa Madam Ciuszka mówi w tych dwóch
językach płynnie…
— Ooo ! Hyyy ?! — wszyscy zawyli zaskoczeni.
— W dodatku pokazy mody są eleganckie, są
organizowane z poszanowaniem środowiska, wszyscy
używają papierowych lub bawełnianych torebek, kiedy
M a d am Śmi e c ius zk a
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są one niezbędne, a tutaj… Popatrzcie — stoicie na jakimś
wysypisku śmieci! Naprawdę myślicie, że to jest modne?
To nie Madam Ciuszka — to jakaś Śmieciuszka! — krzyczała
ciocia Inga.
— Faktycznie! — zdenerwował się zając Nataniel.
— Ma rację! To prawda! — dodał jelonek Staś.
— Podejrzewałam, że coś jest nie tak — rozbrzmiały głosy
ze wszystkich stron.
Zanim ciotka odwróciła się w stronę Lisicy, tej nie było już
na scenie. Daleko w lesie zamachała tylko mała kitka.
— I co my zrobimy? — pytała zasmucona zajęczyca Maja.
— Jesteśmy oszukani! — krzyknął jeż Igor.
— Nasza polana to wysypisko śmieci! Co my
narobiliśmy… — martwili się załamany jeż Bartek, jelonek
Staś i wiewiórka Natalka.
— Moi drodzy, nic straconego, przecież jest UPCYCLING !
— odpowiedziała ciotka Inga.
— Up… co? — spytały zwierzęta, gdyż nie rozumiały
tego słowa.
T up T up T up

— Olala — przewróciła oczami ciocia Inga. — Dobrze,
że się tu znalazłam. Upcycling! Obecnie na świecie
najmodniejsze jest tworzenie ubrań, które są przerobione,
przetworzone, wykorzystują stare skrawki materiału,
plastiku, metalu. Chodzi o ponowne wykorzystanie tego,
co kiedyś uznawało się za śmieć.
— Ooo ! — dobiegały odgłosy z tłumu.
— Ale to na pewno będzie brzydkie… — powiedzieli
nieśmiało Tola i mały jeż Bartek.
— I stare, a my chcieliśmy czegoś nowego i modnego —
dodała wiewiórka Natalka.
— Jeśli Titiana Inglis czy Matt&Nat * nie są modni, to
ja nie wiem, kto jest — odpowiedziała ciocia… — Zbierzcie
szybko te śmieci, posegregujcie je, czyli podzielcie na cztery
grupy — papier, plastik, metal oraz inne, a za chwilę Wam
coś pokażę.

67

Ciotka usiadła na scenie i, dobierając wybrane przedmioty
z przyniesionych przez zwierzęta, zaczęła je ciąć, prasować,
malować i wiercić. Po dwóch godzinach polana była
uprzątnięta, a ciotka zaczęła prezentować samodzielnie
wykonane sukienki, spodnie, torebki, paski i chustki.
Wszystko zrobione ze skrawków znalezionych na polanie.
— Moi drodzy, nie sztuką jest wyrzucić wszystko, co
jest trochę starsze, a potem kupić nowe. Sztuką jest dodać
mały drobiazg i sprawić, aby coś starego odzyskało blask.
Ciotka złożyła jedną z sukienek w kosteczkę, przewiązała
źdźbłem trawy, zawiązała na niej koniczynkę i pięknie
zapakowaną podarowała Toli stojącej pod sceną.
Kilka tygodni później las obiegła wiadomość, że Lisica
zaśmieciła jeszcze jeden las, zanim zdołała złapać ją policja
środowiskowa…
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PY T A NIA DO U WAZN EGO
S UCH A C A:
•

Kim jest lisica Madam Ciuszka?

•

Co zwierzaki robiły na polanie?

•

Czy zwierzaki dbały o porządek w trakcie pokazu mody?

•

Skąd ciocia Poli wiedziała, że Madam Śmieciuszka
podszywa się pod znaną kreatorkę mody?

•

Co to jest upcycling?

•

Czy widziałeś/ widziałaś kiedyś, jak ktoś tworzy nowe
przedmioty z już zużytych?

•

Czy w Twoim domu wykorzystywano kiedyś stare rzeczy
do zrobienia czegoś nowego (np. wazonu ze słoika,
karmnika dla ptaków ze starej filiżanki lub desek)?

•

Myślisz, że takie na nowo przetworzone rzeczy mogą
być ładne?
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— Urwis, Urwis! — krzyczała Tola, biegnąc przez łąkę
co sił w nogach. — Urwis, idą susze i powodzie, będzie
tak sucho i gorąco, że nic nie wyrośnie! Następuje zmiana
klimatu — wołała przerażona.
— Rany, Tola, co Ty wygadujesz? Jak widzisz, ja smacznie
śpię, a na podwórku suszy nie ma — odpowiedział zaspany
Urwis.
— Ależ Urwis, mówię serio. Dlatego że jeździmy
samochodami, zapalamy wszędzie światła i nie szanujemy
środowiska, następuje zmiana klimatu. Już niedługo
wszędzie będzie coraz cieplej… — tłumaczyła.
— Spaliny z samochodu powodują globalne ocieplenie *?
Hm, to nawet dobrze, bo właśnie miała nadejść zima, a ja
nie lubię marznąć. Jeśli będzie ciepło, to ja się cieszę —
zaszczekał uradowany.
— Ale Urwis! — kotka prawie zaczęła płakać, widząc,
że Urwis w ogóle nie rozumie, jak poważna jest ta sprawa.
Na szczęście nadleciała Pola.

ych
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— Pola, powiedz, proszę, Toli, że żadna zmiana klimatu
nie następuje i nie grozi nam susza — poprosił.
— Hu , hu , hu , Tola mówi prawdę — potwierdziła
sówka.
Do jednej szalonej koleżanki Urwis już się przyzwyczaił,
ale żeby i Pola mówiła takie rzeczy?
— Chcesz mi powiedzieć, że jakieś tam spaliny
z samochodów czy używanie prądu, u nas, na Podlasiu,
naprawdę powodują, że gdzieś daleko stąd topnieją lodowce?
— spytał z niedowierzaniem.
— Tak.
— No… to ja bym to chciał zobaczyć, bo nie uwierzę! —
zawołał Urwis.
Psiak wstał i wygrzebał zza jakiegoś śmietnika czapkę,
szalik i rękawiczki, a następnie rzucił je dziewczynom.
— Jak sam się przekonam, to od jutra zacznę oszczędzać
wodę, elektryczność i wszystko, o co poprosicie. Ale jak nie,
to jutro przez cały dzień będę jeździł samochodem albo
wielką koparką — zaśmiał się, wyobrażając sobie powietrze
brązowe od spalin i rozkopywanej ziemi.
Pola popatrzyła na Tolę, zawinęła wokół szyi szalik
i wypowiedziała formułkę, której nauczyła ją Babcia Amalia.
— „Wszystko, co dobre, wszystko, czego nie znamy, niech
pojawi się teraz, bo na to czekamy”. Chcemy przybyć do
Arktyki, niedaleko bieguna północnego.
Ziemia zawirowała i w kilka sekund znaleźli się gdzieś
w tym rejonie. Wszędzie był śnieg i lód, a poza tym nic nie
było widać.
— Brrrrr, jak tu zimno — zadygotała Tola po przejściu
kilku kroków po lądzie.
— To wasze ocieplenie klimatu chyba jeszcze tutaj nie
dotarło. Jest zimniej niż w mojej zamrażarce — zaśmiał się
Urwis, obserwując jak wąsy Toli zaczęły zamieniać się
w sopelki.
T up T up T up
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Po kilkunastu minutach marszu przez zaśnieżoną
i oblodzoną ziemię, troje przyjaciół znalazło się na skraju
zimnego lądu. Przed nimi zaczynało się wielkie, lodowate,
arktyczne morze z pływającymi krami i górami lodowymi.
Za nimi zaś można było dostrzec tylko śnieg i lód. Wydawało
się, że nikogo tu nie ma…
— Zimno mi w łapki… — marudziła Tolcia, tupiąc.
— No co ty, Tola! — zaśmiał się z przekąsem Urwis. —
Tu jest tak ciepło, że ja chętnie napiłbym się lemoniady
z lodem. Tylko skąd tu wziąć lód, przecież mamy ocieplenie
klimatu — uśmiechnął się od ucha do ucha.
— Pola, chyba jutro będę jeździł koparką caaalusieńki
dzień — zaszczekał nagle do sówki.
Pola już miała coś odpowiedzieć, gdy nagle wszyscy
usłyszeli głośny trzask…
Ni e d ź w i e d ź p o la r ny
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— Krrrrrr !!! Trrrrr !!!
Poczuli, jak ziemia się zatrzęsła, a w ułamek sekundy wokół
nich pojawiła się wielka szczelina.
— Łaaaa , co się dzieje?! — wołała Tola, wbijając się
pazurkami w śnieg.
— Ojej , to się rusza! Ziemia się rusza! — zawtórował
jej Urwis, przestraszony dochodzącymi z każdej strony
odgłosami.
— Krrrrrr ! Trrrrr ! Bum !
— Aaaa ! My się ruszamy!
— Hu , hu , hu , patrzcie! Lód oderwał się od reszty lądu.
Stoicie na wielkiej krze i oddalacie się od kontynentu —
zawołała sówka.
— Ratunku!!! — krzyczała Tola. — Nie umiem pływać! —
wołała i jeszcze mocniej wbiła się pazurkami
w kawałek lodu.
— Cicho, za chwilę coś wymyślę! — powiedziała Pola,
fruwając nad nimi. Próbowała rozejrzeć się wokół i znaleźć
sposób na ratunek. Po chwili zniżyła lot i krzyknęła do
przyjaciela…
— Urwis, złap się mnie, a ja postaram się pociągnąć
zarówno Was, jak i krę w stronę lądu. Jak tylko kra go
dotknie, złap Tolę zębami i wyskocz na brzeg.
Urwis pokiwał pyszczkiem i zrobił dokładnie to, o co
poprosiła sówka. Po kilku chwilach oboje z kotką znaleźli się
tuż przy brzegu. Pies już szykował się do wyskoku, gdy nagle
poczuł ogromne uderzenie…
— Baaam !
Połowa kry wystrzeliła w górę, a druga część zanurzyła
się w wodzie.
— Aaa ! Ja lecę! — zakrzyczała jeszcze głośniej Pola.
W tym samym momencie wielka owłosiona łapa złapała
wszystkich troje i pociągnęła w stronę lądu.

T up T up T up
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— Wraaaa ! — zaryczł ktoś.
Był to ogromny niedźwiedź polarny — to on tak mocno
uderzył łapą w krę, że wybił przyjaciół i ułatwił sobie ich
schwytanie.
— Mam Was, moje foczki — zaryczał niedźwiedź
i przyciągnął ich do pyska.
— Hał , hał , hał , ja nie jestem żadną foczką! — mówiąc
to, Urwis ugryzł niedźwiedzia w łapę. Zaskoczony drapieżnik
na chwilę wypuścił zwierzaki na ziemię, ale szybko złapał je
drugą łapą.
— Skoro nie jesteście fokami, to kim jesteście? Jestem już
taki głodny, że mogę zjeść nawet szczekającą fokę — zaryczał
ponownie niedźwiedź.
— Ja jestem kotem — zapiszczała Tola — i jestem bardzo
niesmaczna. Nie jedz mnie!

Ni e d ź w i e d ź p o la r ny

— A ja jestem sową. Moje pióra mogłyby Ci zaszkodzić —
zawtórowała jej Pola.
— Ciekawe… — zamruczał niedźwiedź, zastanawiając
się nad tym, co usłyszał. — Jeszcze nie jadłem sowy i kota
— popatrzył się na swoje zdobycze przenikliwym wzrokiem,
a jakby tłumacząc się, dodał — Od kiedy lody Arktyki *, na
których mieszkam, zaczęły się topić i odłamywać od reszty
lądu, dystans wodny, jaki muszę pokonać, żeby dotrzeć do
fok, jest coraz dłuższy. Od jakiegoś czasu nie daję rady, żeby
dopłynąć do miejsca, gdzie mogę znaleźć najlepsze focze
przysmaki. Przed chwilą myślałem, że już umrę z głodu,
a tu proszę, trzy przekąski same do mnie przypłynęły —
uśmiechnął się niedźwiedź, pokazując kły.
— Ale przecież niedźwiedzie polarne potrafią znakomicie
pływać — powiedział Urwis, gdyż obawiał się, że za chwilę
sowa, kot i pies staną się nowym przysmakiem w menu
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niedźwiedzia polarnego. — Czy nie wolisz spróbować jednak
dopłynąć do fok i zrobić sobie prawdziwą ucztę?
— Cha , cha , cha , dobry żart. Czy ty wiesz, jak daleko
stąd mieszkają foki? — zaśmiał się niedźwiedź.
— Yyy … nie — przyznał Urwis.
— Daleko, nawet bardzo daleko stąd. Jeszcze kilka lat
temu był tu ląd — dokładnie w miejscu, w którym stoicie.
Granica z wodą była dużo dalej. Jak do niej dochodziłem,
to musiałem płynąć tylko dziesięć minut, żeby zjawić się
obok fok. Teraz ląd się skurczył, a wody jest coraz więcej.
Nawet jeśli dryfuję na krze godzinę, nie widzę foczych
legowisk. Potrafię pływać, ale nawet dla mnie to już za
daleko. Patrzcie, jaki jestem wychudzony… — opowiadał.
Niedźwiedź odsunął na chwilę łapę od siebie i zwierzaki
zobaczyły, że faktycznie miś jest ogromny, ale takiego
chuderlaka już dawno nie widzieli.
— Ojej … czyli klimat naprawdę się ociepla i Arktyka
topnieje… — powiedziała przejęta Tola.
— Przykro nam — dodał Urwis, wierząc już, że kotka
miała rację.
— Mnie też jest przykro… Mój dziadek mówił, że kiedyś
były takie śnieżyce i takie mrozy, że mogliśmy oddalać
się o setki kilometrów, daleko od bieguna północnego,
a zawsze znajdowaliśmy jedzenie. Teraz to już nie to
samo… Dlatego wybaczcie, ale dzięki temu, że Was zjem,
będę miał siłę, aby dopłynąć do fok… — dodał z żalem.
— Wryy ! — zaryczał niedźwiedź, przysuwając zwierzaki do
paszczy. Już miał je połknąć, gdy nagle Pola zaczęła krzyczeć.
— Nie jedz nas! Przecież możemy Ci pomóc!
— Wy? Niby jak? — zdziwił się niedźwiedź, ale na wszelki
wypadek odsunął ich od pyska.
— Możemy powstrzymać… a przynajmniej zdecydowanie
opóźnić zmiany klimatu. Lody Arktyki przestaną topnieć
w tak szybkim tempie… — przekonywała.
Ni e d ź w i e d ź p o la r ny
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— A niby jak możecie to zrobić? — spytał zaciekawiony
niedźwiedź polarny.
— Widzisz, lody topnieją, gdyż coraz więcej rzeczy
produkuje dwutlenek węgla — w naszych domach,
fabrykach, elektrowniach i wielu innych miejscach
wytwarzamy ogromną ilość dwutlenku węgla i innych
gazów cieplarnianych *. Tak duże stężenie, czyli tak duża
ilość gazów cieplarnianych powoduje podwyższenie
temperatury powietrza oraz wszystkich mórz i oceanów
które są na Ziemi.
— Jeśli nas wypuścisz, zrobimy wszystko, żeby
przekonać naszych braci, siostry, rodziców, znajomych
i ich znajomych, aby natychmiast zaczęli dbać
o środowisko i wymagali tego od innych. Dzięki temu
możemy zmniejszyć produkcję szkodliwego dwutlenku…
— I naprawdę myślisz, że to pomoże? — spytał wciąż
nieprzekonany niedźwiedź.
— Jak mówi stare powiedzenie „Ziarnko do ziarnka,
a zbierze się miarka”. Jeśli tylko nas troje zacznie
przestrzegać zasad ekologii, to nic się nie zmieni, ale jeśli
później sto, tysiąc, a wreszcie milion osób zacznie dbać
o środowisko i tym samym zmniejszy u siebie w domu,
w szkole czy w pracy emisję gazów cieplarnianych… Myślę,
że jest duża szansa, że ograniczymy zmiany klimatyczne…
Niedźwiedź długo zastanawiał się nad tym, co powiedziała
Pola. Uznał, że musi zaryzykować i wypuścić tę grupkę
przyjaciół. Dlaczego nie mogliby to być właśnie oni?

PY T A NIA DO U WAZN EGO
S UCH A C A:
•

Jak nazywa się zjawisko, które mówi o tym, że na Ziemi
jest coraz cieplej?

•

Gdzie polecieli przyjaciele, żeby sprawdzić, czy ocieplenie
klimatu naprawdę następuje?

•

Jak nazywa się niedźwiedź zamieszkujący Grenlandię
czy lody Arktyki?

•

Jak nazywa się skrawek lodu, który odrywa się
od pokrywy lodowej?

•

Co jest przysmakiem niedźwiedzi polarnych?

•

Co według Poli powoduje zmiany klimatu?

•

Co Tola, Pola i Urwis obiecali niedźwiedziowi?
Jak będą próbowali powstrzymać zmiany klimatu?

•

Jak myślisz, co Ty, Twoi przyjaciele i najbliżsi dorośli
możecie zrobić, żeby pomóc niedźwiedziowi polarnemu?

-6GWA R-S AWA
I SMOG WAW ELSK I
Z r ó w no w a ż on

— Wyjeżdżam stąd. Poluniu, musisz mnie zabrać do
dużego miasta — na przykład do Warszawy. Ja tutaj dłużej
nie wytrzymam! Chlip , chlip — szlochała Tola, która
przyczłapała na polanę ptaków, ciągnąc za sobą rower
z przyczepioną sakwą ze wszystkimi rzeczami, jakie miała
w domu.
— Ale po co?
— Bo tak! — krzyknęła Tola, wprawiając w osłupienie
swoich przyjaciół. Po chwili jednak wzięła głęboki oddech,
aby nieco się uspokoić.
— Wczoraj, jak jechałam rowerem ciemną ulicą, ktoś
mnie prawie potrącił. Tu nikt nie uważa na rowerzystów!
W dodatku nie ma u nas żadnego autobusu do kina,
a w kinie jest premiera kociego filmu! Postanowiłam więc,
że się wyprowadzam! Chcę jechać do miasta, gdzie można
jeździć na rowerze, jest kino i teatr, no i są piękne parki
z kwiatami, gdzie będę mogła odpocząć — wytłumaczyła.

e miasta
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Pola i Urwis popatrzyli na siebie zdumieni.
— Ale dlaczego chcesz jechać do Warszawy?
— Bo tam jest wszystko! To jest stolica Polski.
Ponieważ Pola nie miała planów na ten dzień,
postanowiła zabrać na chwilę Tolę tam, gdzie kotka prosiła.
Miała nadzieję, że jak mała zobaczy to swoje „ukochane”
miasto z bliska, to zmieni zdanie.

— „Wszystko, co dobre, wszystko, czego nie znamy, niech
pojawi się teraz, bo na to czekamy”. Chcemy lecieć do Warszawy.
Świat zawirował i po chwili przyjaciele znaleźli się
w Warszawie, w dzielnicy Ursus.
— O, patrzcie jak tu ładnie! — krzyknęła z zadowoleniem
Tola, gdy spojrzała na zielony park z alejkami dla pieszych
T up T up T up

i rowerzystów. — Wiedziałam, że w Warszawie będzie
pięknie! — Tola aż podskoczyła, chcąc jak najszybciej pobiec
do parku.
— Co?! Nic nie słyszę, bo coś huczy na niebie! — krzyknęła
sówka.
— Mów głośniej, bo nic nie słyszę, jedzie jakaś
ciężarówka! — dodał Urwis.
— Wrrrr !
Rzeczywiście, tuż za nimi, nagle przejechała najpierw
jedna, a później druga ciężarówka, a w tej samej chwili całe
niebo zaczęło przeraźliwie dudnić. Hałas był tak duży, że
zwierzaki nic nie mogły usłyszeć.
— Co tu się dzieje? Przecież niebo jest błękitne, nie ma
burzy… — dziwiła się Tola.
Popatrzyli w górę i nagle usłyszeli jeszcze większy hałas.
— Wrrrr… Ziuuu !
Gdy szyby w pobliskiej kawiarni zaczęły brzęczeć, tuż nad
nimi przeleciał ogromny samolot.
— Ta twoja Warszawa to prawdziwa Gwar-Szawa! Tu
się nie da normalnie żyć. Nie lubię hałasu. Jak chcesz, to
sobie tutaj mieszkaj, ja wolę naszą cichą wieś — stwierdził
zdecydowanie Urwis.
— No to ja chcę do Krakowa! Sam zobaczysz, że tam jest
na pewno lepiej! — upierała się Tola.
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— „Wszystko, co dobre, wszystko, czego nie znamy, niech
pojawi się teraz, bo na to czekamy” — centrum Krakowa” —
wypowiedziała Pola, z radością uciekając przed okrutnym
hałasem.
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Przyjaciele wylądowali na alei wiodącej wzdłuż Wisły
i Starego Miasta.
— O, jak tu pięknie! — zawołała Tola i zaczęła skakać
wokół przyjaciół. — Wiedziałam, że Kraków jest fajniejszy!
Jak tu cichutko, słyszę kaczki pływające po Wiśle
i gruchające na drzewach gołębie! O, i wszyscy jeżdżą tu na
rowerach i… ahu , ahu — zakasłała Tola.
— I masz bujną wyobraźnię, bo ja tu nic nie widzę —
stwierdził Urwis.
— Co mówisz?
— Mówię, że albo masz bujną wyobraźnię, albo Smok
Wawelski przed chwilą zionął tutaj ogniem, bo wszędzie jest
tyle dymu, że prawie nic nie widzę — zaśmiał się Urwis,
przerywając wyliczankę Toli.
— Smok Wawelski nie istnieje. Nie wygłupiaj się, Urwis —
tupnęła nogą Tola.
— To skąd tyle dymu? — spytał pies.
— Dzyń dzyń dzyń !
Nagle rozległ się dźwięk dzwonka rowerowego.
— Z drogi, maluchy, bo was rozjadę! — zakrzyczała jakaś
dziwna postać jadąca na rowerze w maseczce. Zwierzaki
w ostatniej chwili odskoczyły na bok.
— Przez ten dym nawet nie zauważyłaś, że jesteśmy na
ścieżce rowerowej! — powiedział zezłoszczony Urwis. — Jak
nic, był tu smok — dodał zdecydowanie.
— Smoka nie ma! — krzyknęła Tola.
— Właśnie że jest! — kłócił się Urwis.
T up T up T up

— Nie ma!
— Jest!
— Nie ma! — wrzasnęła Tola. — Ahu , ahu , ahu —
zaskasłała jeszcze głośniej.
— Uspokójcie się! — Ich kłótnię przerwała Pola. — Smok
nie istnieje. Ale istnieje smog…
— Smooog ?! — powtórzyli zdziwieni przyjaciele.
— Tak, smog, czyli taki dym. Jak ludziom jest chłodno
i palą w piecach miałem węglowym, to z kominów
wydobywa się taki czarno-żółty dym. Popatrzcie, tam
widać, jak leci z komina — powiedziała Pola, wskazując
ledwo widoczny budynek i unoszący się nad nim dym.
— Przez ten smog w Krakowie jesienią i w zimie nie
można normalnie oddychać. Trzeba chodzić lub jeździć
w maseczkach, jak ten rowerzysta, który nas minął.
— To niemożliwe! — krzyknęła załamana Tola. — Przecież
musi być takie miasto, gdzie jest kino, teatr, panuje cisza,
nie ma smogu, a wszyscy widzą rowerzystów i wszystko
jest takie, takie…
— W harmonii, zrównoważone?
— Tak!

91

— Takiego miasta nie ma. Wracajmy, ahu , do siebie,

ahu — powiedział Urwis, pokasłując.

— A ja słyszałam, że jednak jest — zaprzeczyła cicho Pola.
— Podobno nazywa się Kopenhaga *. To jest stolica Danii.
— Kopenhaga? — powtórzyli zaciekawieni Urwis i Tola.
— No to ja chcę tam lecieć! — szybko zażyczyła sobie
kotka. — Możecie mnie tam zabrać. Tam zamieszkam.
Bez Ciebie — dodała, zerkając na Urwisa, gdyż była zła na
swojego przyjaciela.
— „Wszystko, co dobre, wszystko, czego nie znamy, niech
pojawi się teraz, bo na to czekamy”. Chcemy lecieć
do Kopenhagi — wypowiedziała życzenie sówka.
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Świat zawirował i zwierzaki znalazły się w przepięknym
miejscu. Naokoło widać było niskie, kolorowe budynki,
zacumowane małe łodzie wzdłuż kanałów, malownicze
mostki nad wodą, a wszystko to poprzecinane wstążkami
ścieżek rowerowych.
— Ale tu ładnie… — zachwyciła się Tola.
Dzyń dzyń dzyń ! Nagle rozległ się dźwięk dzwonka
rowerowego.
— Godmorgen . Dzień dobry! — z oddali zakrzyczał
uśmiechnięty kruk rowerzysta.
Tym razem wszystko było dobrze widoczne i zwierzaki
w porę przeszły na trawnik.
– Też idziesz na wyścig rowerowy? — spytał Tolę, gdy
spostrzegł, że kotka ma rower — Pospiesz się, bo wyścig
zaraz się zacznie — dodał i uśmiechnął się do wszystkich
na pożegnanie.
— Wyścig rowerowy? No jasne! — zawołała.
Tola przyspieszyła kroku, a Pola i Urwis podążyli za nią.
Po chwili dotarli do pięknego parku poprzecinanego
T up T up T up
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alejkami. Na jego obrzeżach stało wielu rowerzystów.
Każdyz numerem startowym.
— Godmorgen .Dzień dobry. Kotko, czy bierzesz udział
w wyścigu? — spytał Tolę sędzia Kruk.
— No jasne! — odpowiedziała ochoczo. — To moi
przyjaciele, oni będą kibicować, dobrze?
— Oczywiście, w naszym mieście wszyscy są mile
widziani — odpowiedział z uśmiechem Kruk. — Piesku,
a Ty nie chcesz wziąć udziału w zawodach? Widzę, że jesteś
silny, miałbyś szansę wygrać.
— Nie, dziękuję, ja wciąż mam zadyszkę, bo przez moją
przyjaciółkę natrafiliśmy na smog.
— Oj, to chyba przyjeżdżacie z daleka, bo tu,
w Kopenhadze, nie ma smogu. No nic, to miłego kibicowania
— dodał i spojrzał ponownie na kotkę. — Numer 77 dla
Ciebie. Stań obok innych zwierząt i poczekaj na odliczanie —
poinformował.
— 3 , 2 , 1 , 0… START !
Zawodnicy wystartowali.
Gdy tylko Tola ruszyła, Urwisowi przeszedł od razu zły
humor. W końcu to jego najlepsza przyjaciółka startuje
w zawodach. Potrzebuje jego wsparcia, a nie naburmuszonej
miny.
Trasa wyścigowa biegła w poprzek parku, a później
wzdłuż kanału, obok dużego boiska do gry w kosza i tenisa,
następnie przy malowniczym placu zabaw, aż doszła do
centrum miasta i zawracała. Tola, mimo że była najmłodsza,
co chwilę wyprzedzała innych zawodników. Przez cały czas
Pola i Urwis kibicowali jej najgłośniej ze wszystkich.
— Szybko, szybko, dajesz radę! — krzyczał w oddali Urwis.
— Szybko, szybciej! Tola, pokaż, jak się jeździ na
Podlasiu! Omiń tego kocura z prawej! No dalej, dasz radę! —
instruowała Pola, która leciała tuż nad przyjaciółką.
Po 20 minutach Tola dotarła na metę. Była trzecia.
T up T up T up

— Gratuluję! — uściskała ją Pola.
— Mała, było super! — krzyczał radośnie Urwis.
— Jupi ! Jestem trzecia! — cieszyła się jak szalona
Tola. — Gdyby nie wy, na pewno nie wyprzedziłabym tylu
zawodników! Jupi! — krzyczała i podskakiwała kotka.

Tola wreszcie usiadła na trawie, a Pola i Urwis przycupnęli
obok niej.
— Przez te sakwy naprawdę się zmęczyłam. Gdzie tu
można kupić wodę? — spytała małą kotkę siedzącą na
trawniku tuż obok.
— Kupić wodę? — zdziwiła się Dunka. — Przecież tutaj
woda jest pitna i możesz napić się z każdego kranika,
który jest w parku. Tam, gdzie leży tylu zawodników, jest
najbliższe miejsce — dodała i wskazała trawnik w oddali.
— Leż sobie, ja pójdę — poderwał się ochoczo Urwis
i napełnił bidon wodą.
— To jest najfajniejsze miasto, jakie widziałam w życiu —
przyznała Tola, popijając wodę zaczerpniętą z kraniku
i opierając zmęczone łapy o Urwisa. — Jest park, są ścieżki,
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czysta woda za darmo, kino, teatr… Tu jest naprawdę
pięknie. Może przeprowadzicie się tutaj ze mną? — spytała
przyjaciół z nadzieją w głosie.
— Nie… ja to nie… Cała moja rodzina mieszka w Polsce lub
na Ukrainie. Bardzo bym za nimi tęskniła — przyznała Pola.
— Czyli zostawicie mnie tu samą? — spytała zasmucona Tola.
— Nie samą. Będziesz miała swoje kino, teatr, plac zabaw,
czyste parki, ścieżki rowerowe i wiele innych rzeczy,
o których marzysz…
— Ale nie będę miała Was… — przyznała cichutko Tola.
— To może jednak wróć z nami i spróbujmy na naszym
Podlasiu zrobić drugą Kopenhagę. Mamy lasy, jeziora,
łąki… — przekonywała kotkę sówka.
— Nauczyliśmy się już segregować śmieci przez Madam
Śmieciukszka, od niedawna uważamy na spaliny… —
dodał Urwis.
— Jeśli będziesz bardzo chciała, to możemy
poprowadzić ścieżki rowerowe, a może nawet
zorganizować kino lub teatr obwoźny. Jak wyjedziesz
do Kopenhagi, kto to zrobi u nas? — spytała sówka.
Tola zamilkła na kilka minut. Przez chwilę wahała się,
co odpowiedzieć.
— Hmm … w takim razie wracam — powiedziała cicho.
— Razem zrobimy najfajniejsze miejsce u nas! Za rok to
sędzia Kruk nas odwiedzi na zawodach organizowanych na
Podlasiu — dodała z wrodzonym entuzjazmem.
— Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! — krzyknęły
zwierzaki i zadowolone wróciły na Podlasie, do swoich domów…

PY T A NIA DO U WAZN EGO
S UCH A C A:
•

Dlaczego Tola chce się wyprowadzić ze swojej
miejscowości?

•

Dlaczego Urwis nazwał Warszawę Gwar-szawą?

•

Czy w Krakowie występuje smog? Co to takiego?

•

Dlaczego Tola uznała, że Kopenhaga mogłaby być
miejscem, w którym chce zamieszkać?

•

Co Pola, Tola i Urwis planują zmienić na Podlasiu,
żeby to miejsce było jeszcze bardziej przyjazne
do życia?

-7LIS T OD W UJ A
C A N B AJ A
D o br e z d r o w ie

Tola, Urwis i Pola grali w karty w domku Toli. Na dworze
padał deszcz ze śniegiem i wiał silny wiatr. Zwierzakom
nie chciało się wychodzić, gdyż mogliby przemoknąć i się
przeziębić. Po kilku turach rozgrywki niespodziewanie ktoś
zapukał do drzwi.
— Puk , puk , puk . Dzień dobry, jest tu kto? — Nagle drzwi
się uchyliły, a zza futryny wychylił się Pan Jeż, listonosz. —
Dzień dobry, Toluniu. Przyniosłem Ci list polecony. Przybył
aż z Uzbekistanu. Proszę, to dla Ciebie — dodał, przestępując
próg i wręczając kotce list.
— To jest list do mnie? — spytała głośno samą siebie Tola.
— Z Uzbekistanu? — zdziwiła się Pola.
— No, dalej, otwieraj szybko! — szczeknął Urwis, który
nie mógł się doczekać, żeby dowiedzieć się, kto napisał list
do jego przyjaciółki.
Tola pazurkiem przecięła kopertę, wyjęła pięknie
ozdobioną kartkę i zaczęła czytać…
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Droga Tolu,
Zapewne dziwi Cię, że otrzymałaś tę kartkę.
Nazywam się Czanbaj i jestem Twoim dalekim
wujem. Jestem tatarem, jak i Ty, tyle że ja od
urodzenia mieszkam w Uzbekistanie.
Chciałem Cię zapewnić, że daleko od Polski masz
swoją rodzinę — mnie, czyli wuja, oraz kuzynów
i kuzynki. Gdybyś tylko chciała kiedyś do nas
przyjechać, to pamiętaj — mój dom to Twój dom.
A tymczasem trzymaj się zdrowo.
Całuję Cię,
Wuj Czanbaj — co po tatarsku
znaczy „wilk” i „gospodarz”
T up T up T up

— O rany, Tolka, nie wiedziałem, że masz wujka! —
powiedział zdziwiony Urwis.
— Ja też nie… — zamyśliła się Tola.
— To koniecznie musimy go odwiedzić! I to szybko! Jutro
idę do szkoły, ale po południu możemy na chwilę do niego
polecieć — stwierdziła sówka.
— No to ustalone! Lecimy, prawda? — powiedział szybko
Urwis i spojrzał na Tolę, czekając na potwierdzenie.
— No chyba tak… — odpowiedziała cichutko kotka. —
Zastanawiam się jednak, kim jest Wuj Czanbaj, no i dlaczego
napisał do mnie akurat teraz…
NASTĘPNEGO DNIA
PO POŁUDNIU
— „Wszystko, co dobre, wszystko, czego nie znamy,
niech pojawi się teraz, bo na to czekamy”. Chcemy lecieć do
Uzbekistanu, do miejsca, gdzie obecnie jest Wuj Czanbaj —
wyszeptała sówka.
Kiedy kompas już przestawał wirować, zwierzaki jeszcze
nic nie widziały, a już słyszały głośną, rytmiczną muzykę
dobiegającą z każdej strony.
Okazało się, że kompas znów zrobił im psikusa!
Zamiast znaleźć się w domu wuja Czanbaja, wylądowali
na jakiejś scenie. Tuż przed nimi w rytm skocznej muzyki
podskakiwało kilku mężczyzn. Trzymali się za ramiona
i wymachiwali nogami we wszystkie strony. Przed
tancerzami stał tłum gapiów klaszczących i ruszających
się w rytm muzyki. Nagle gromada tancerzy odwróciła się
w kierunku przybyszów i zaczęła wymachiwać nogami tuż
przed ich głowami. Pola odleciała, Tola zdążyła się skulić,
a Urwis oberwał prosto w nos.
— Ajajaj ! To boli! — biedak złapał się za nos, gdy
uderzenie powaliło go na podłogę.
Lis t o d Wuj a Cz anb aj a
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Tancerz chyba zauważył, że niechcący kogoś kopnął.
Zaklaskał głośno, a muzyka od razu przestała grać. Gdy
pozostali tancerze otrzymywali owację od publiczności,
on w mgnieniu oka podbiegł do Urwisa.
— Мальчик, что ты делаешь? [Malcik, no szto ty
dzielajesz?], Maluchu, co Ty wyprawiasz? Co ty tutaj robisz
na scenie? Przecież mogłem Cię poważnie zranić!
Tancerz okazał się być ogromnym kocurem z długimi
wąsami.
— Za późno! — powiedział naburmuszony Urwis,
trzymając się za nos.
— No ale po co Ty w ogóle wszedłeś na scenę? Nie wiesz,
że nasz tatarski taniec jest skoczny? Że kopiemy szybciej,
niż widzimy własne stopy? — spytał z troską w głosie. —
Siostro! Siostro, proszę tu przyjść i opatrzyć temu małemu
ranę. Mam nadzieję, że to tylko zadrapanie… — zwrócił się
głośno do pielęgniarki.

Przy Urwisie od razu znalazła się starsza pani w kitlu
pielęgniarki i posmarowała mu nos maścią, a następnie
obwiązała bandażem.
— Gotowe! — powiedziała Pani Gołębica z zadowoleniem.
— Powiedz, proszę, co Ty robisz tutaj na scenie? —
ponownie spytał wielki kocur.
— Mmmm … hmmm … — Urwis usiłował coś
powiedzieć, ale nie mógł, bo siostra niechcący zrobiła
opatrunek nie tylko na jego nosie, ale i na pysku.
— Bo my przybyliśmy do Uzbekistanu, żeby znaleźć
mojego Wuja, Czanbaja — odezwała się Tola, która podbiegła
do Urwisa, jak tylko wszyscy tancerze zeszli ze sceny. —
Nie zna go Pan może? — dodała.
— Wuja? A Wy kim jesteście? — zapytał z zaciekawieniem
tancerz, słysząc, że Tola mówi z mało mu znanym
akcentem.
— Ja jestem Tola, mała kuzyyy…
Nie zdążyła nic więcej powiedzieć, bo wielki kocur
chwycił ją pod boki i uścisnął tak mocno, że ledwie mogła
oddychać. Nagle zaczął podrzucać ją w górę!
— Tolunia, Tolunia, moja mała Tolunia przyjechała!
To prawdziwe święto!!! — wołał, na zmianę podrzucając
i ściskając kotkę.
Gdy opadły pierwsze emocje, Wuj Czanbaj wytłumaczył
podróżnikom, gdzie są. Znajdowali się w szkole
podstawowej. Przed chwilą zakończył się występ taneczny,
na który zaproszono wszystkich mieszkańców okolicznych
wsi. W tym roku w Uzbekistanie od kilku tygodni
panowała sroga zima. Niestety, dużo dzieci nie zostało
jeszcze zaszczepionych na gruźlicę *, a w okolicy
rozpętała się jej prawdziwa epidemia. Dzieciaki miały
wysoką gorączkę, kasłały i z trudem oddychały.
Mimo że to początek zimy, wszystkie szpitale były już
prawie przepełnione.
Lis t o d Wuj a Cz anb aj a
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Wuj Czanbaj, który na co dzień jest lekarzem, postanowił
zorganizować koncert, a przy okazji zaszczepić wszystkich
zdrowych. Wiedział, że z zaproszenia do szpitala mieszkańcy
wsi nie skorzystają. Na koncert przyszło za to prawie
200 osób — po koncercie lekarze planowali przebadać
i zaszczepić każdego, kto nadal był zdrowy.
— Czyli, Wujku, ty jesteś lekarzem? Nie tancerzem? —
spytała niepewnie Tola.
— Cha, cha, cha! Ależ oczywiście. Taniec to tylko moja
pasja, uwielbiam tańczyć — dodał i popatrzył z troską na
Urwisa. — No ale jak widzicie, nie panuję jeszcze nad swoimi
nogami.
Pielęgniarka Sroka z wielką strzykawką doszła do Wuja,
Poli i Urwisa — wbiła wzrok w psiaka, gotowa, aby go
zaszczepić.
— Panie Czanbajuuu! Czanbajku kochanyyy! Chodź Pan
tu wreszcie, bo musisz mi pomóc z tą strzykawką! — Nagle
otworzyły się drzwi do sali gimnastycznej i można było

usłyszeć skrzek wrony, która wpadła ze strzykawką
wielkości siebie samej.
— O! Poznajcie się, proszę — to jest moja dobra znajoma,
pielęgniarka. Trochę zwariowana, ale bardzo dobra dusza —
powiedział rozbawiony na widok Pani Sroki.
— Panie Czanbaju, co Pan tam szepce? Zresztą nieważne
— dodała pani Sroka i machnęła skrzydłem, utrzymując
strzykawkę w pionie. — Jak ja mogę szczepić kogoś taką
strzykawką? Ona jest większa ode mnie! No przecież
nie udźwignę takiej wielkiej igły! Poza tym to są chyba
strzykawki dla konia, a na pewno nie dla małych myszy czy
srok! — krzyczała Pani Sroka.
Gadając jak najęta, Pani Sroka wreszcie doszła do Wuja.
— Och! Ale kogo ja tu widzę? To jest pies! O! A to kot! —
zakrzyczała. — A więc jednak są też psy i koty w tej szkole do
szczepienia… Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? A ja się
tak denerwuję, że mam za duże strzykawki! No to nadstaw
łapkę, kotko, już Cię szczepię! — zaskrzeczała do Toli.
— Mnie szczepić? — spytała niepewnie Tola przerażona
widokiem wielkiej strzykawki. — Ale ja już byłam szczepiona
na gruźlicę… naprawdę — broniła się kotka.
— A ten wielki pies? On też był szczepiony? — spytała
nieustępliwa pielęgniarka.
— Chyba nie… — odpowiedziała trochę niepewnie Tola.
— Hmmmmm ! Hmmmmm !!! — Urwis próbował coś
odpowiedzieć, ale zabandażowany pysk nie pozwolił mu
wypowiedzieć ani jednego słowa.
— A Ty co tak jęczysz, piesku? Nie prościej powiedzieć
„nie, nie byłem szczepiony”? Lepiej jęczeć „hmmmm ”?! —
spytała zirytowana Pani Sroka. — Przecież nie mam na to
czasu. Nie bój się, to nie boli… a przynajmniej niezbyt długo!
— dodała.
Sroka przechyliła strzykawkę w stronę Urwisa i… ciach!
Jednym ruchem zaszczepiła go na gruźlicę.
Lis t o d Wuj a Cz anb aj a
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— Ałałałał ! — Urwis aż zawył z bólu.
— No nie piszcz tak, piesku, do jutra się zagoi,
a przynajmniej będziesz zdrowy — pocieszała go Pani Sroka.
Następnie wyrzuciła strzykawkę do wielkiego kosza
i wyszła z Sali, aby szukać innych równie chętnych
pacjentów.
Wuj Czanbaj rozwiązał Urwisowi bandaż i w ramach
zadośćuczynienia za ból nosa i łapy zaprosił przybyszów na
pyszne pączki i herbatkę z cytryną.
Po powrocie do Polski Urwis przyznał się po cichu,
że wszystko dużo mniej go bolało, niż na to wyglądało.
W gruncie rzeczy cieszył się, że nie musi martwić się
gruźlicą. Co jak co, ale woli lepić bałwana i bawić się
z przyjaciółmi na dworze, niż siedzieć w szpitalu z powodu
choroby. Tym bardziej że można zabezpieczyć się przed
nią szczepionką.

110

PY T A NIA DO U WAZN EGO
S UCH A C A:
•

Skąd pochodzi Wuj Czanbaj?

•

Jak wyglądał tatarski taniec w wykonaniu
Wuja Czanbaja?

•

Dlaczego w szkole podstawowej zorganizowano występy
i tańce?

•

Epidemia jakiej choroby panowała w Uzbekistanie?

•

W jaki sposób Wuj Czanbaj chciał uchronić przed gruźlicą
mieszkańców miejscowości?

•

Czy Urwis bał się szczepień?

•

Co myślał o szczepionce po powrocie do Polski?

•

A czy Ty byłeś szczepiony na gruźlicę? Na jakie inne
choroby byłeś zaszczepiony?

-8W IE T N A MSK IE
TA RGOW ISKO
w ie r z ąt
at u n k ó w z
O c h r on a g
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ch w ygini
z a g r o ż on y

Mijał już prawie rok od momentu, kiedy Tola, Pola
i Urwis spotkali się po raz pierwszy. Urwis postanowił
zrobić przyjaciółkom niespodziankę i podarować im coś
niezwykłego. Wiedział, że kotka chciałaby otrzymać nową
torebkę, a sówka lampę do swojej dziupli. Postanowił,
że specjalnie dla nich znajdzie najpiękniejszą torebkę
i lampę, jakie są na świecie.
Pewnego wieczoru, żegnając się z Polą, uścisnął ją mocno
i ukradkiem wyjął z jej kieszeni kompas. Pola nawet się nie
zorientowała, że cenny przedmiot zniknął. Urwis ścisnął go
mocno, wrzucił do swojego plecaka i szybko pobiegł w głąb
lasu. Gdy był pewny, że nikt go nie widzi, wyjął magiczny
przedmiot i wymówił magiczną formułę.
— „Wszystko, co dobre, wszystko, czego nie znamy,
niech pojawi się teraz, bo na to czekamy”. Chcę się znaleźć
w Wietnamie, tuż obok największego targu z ozdobami.
Świat zawirował i Urwis wylądował pośrodku
zatłoczonego targu w Wietnamie, a obok niego spacerowały
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psy i koty z całego świata. Zwierzęta przybyły tu, żeby kupić
coś niezwykłego. Ponieważ w Wietnamie wiele targów
otwiera się dopiero po zmroku, Urwis wiedział, że przy
oświetleniu lamp i latarni będzie mógł znaleźć wymarzone
prezenty.
Zaczął iść pewnym krokiem wzdłuż alejek targowiska.
Zatrzymywał się tylko tam, gdzie były stragany z torebkami
i lampami. Ze wszystkich stron sprzedawcy zachęcali
przechodniów.
— Piesku, chodź tutaj, u mnie są najpiękniejsze spodnie,
dam Ci zniżkę — krzyczał gibon.
— Ależ nie, zapraszam do mnie, moje lampy są
niezwykłe. Zapraszam, sprawdź! — przekrzykiwał go inny
sprzedawca.
Znienacka jakaś papuga o wielkich oczach zarzuciła mu
na szyję szal i przyciągnęła jego pysk tuż do swojego.
— Może szal dla Ciebie lub Twojej damy? — spytała.
— Zwariowała Pani? Proszę mnie puścić — parsknął pies
i odskoczył. Wpadł jednak na gibona mającego stoisko
pośrodku alejki.
— Sajgonki, sajgonki, pyszne sajgonki, aaa ! — Pani Gibon
odwróciła się w stronę psa po uderzeniu. — Och, widzę,
że pies jest głodny i chce coś kupić. Proszę, trzy sajgonki dla
Ciebie.
— Przepraszam, ja ich wcale nie chciałem — zaprzeczył
Urwis i znów odskoczył w bok.
— Rany, te poszukiwania będą trudniejsze, niż sądziłem
— pomyślał i przyspieszył, zręcznie omijając kolejnych
sprzedawców.
Wreszcie stanął przy straganie z pięknymi torebkami.
Cena była odpowiednia i już miał wyjąć portfel, aby kupić
jedną z nich, gdy nagle usłyszał szept.
— Psyt ! Psyt , piesku!
Rozejrzał się dookoła, ale nic nie zobaczył.
T up T up T up

— Psyt ! Psyt , tutaj!
Urwis popatrzył ponownie. W ciemności, poza stoiskami,
ciężko było coś dostrzec. W pewnym momencie zauważył,
że między najbliższymi straganami przeciskało
się jakieś smukłe zwierzę. To był pyton, jeden
z najniebezpieczniejszych węży w Wietnamie. Jedno oko
miał zasłonięte opaską, zupełnie jak pirat, a przed sobą
trzymał ogromny wór.
— Zamiast kupować taką tandetną torebkę, lepiej zobacz,
co mam tutaj. Takich torebek nie znajdziesz nigdzie.
Są unikalne, najpiękniejsze na świecie… — przekonywał.
Pyton wyglądał podejrzanie i Urwisa przeszły ciarki po
plecach. Już miał podziękować, ale w tej samej chwili pyton
otworzył worek i zaczął wyjmować swoje skarby. Na małym
kocyku rozkładał torebki, jakich Urwis nie widział na całym
targowisku. Część z jakichś skorup, inne skórzane, jedne
we wzory, inne gładkie i wyjątkowo miękkie. Wyglądały na
bardzo oryginalne i Toli na pewno by się spodobały.
— A ile kosztują? — spytał zaciekawiony pies, podnosząc
torebkę z dwóch twardych muszli, wykończoną drobnymi
koralikami.
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— 50 monet.
— 50?! — powtórzył zdziwiony Urwis. — Przecież
to majątek. Z czego one są? Ze złota?
— Sssss — zasyczał rozzłoszczony pyton. — Nie ze
złota, ale z materiałów, które bardzo trudno dostać. To, co
trzymasz, to skorupa żółwia, a tutaj to najprawdziwsza
skóra krokodyla.
— Ooo ! — Urwis był pod wrażeniem, ale po chwili dodał
niepewnym głosem — A czy to nie są zwierzęta zagrożone
wyginięciem? Czy na pewno można robić z nich torebki? —
spytał niepewnie.
— Sssss ! — ponownie zasyczał rozgniewany wąż.
— Ależ oczywiście, że można! Po prostu bardzo trudno
dostać taką torebkę, bo niewiele żółwi jeszcze żyje. Żeby
znaleźć żółwia na tę torebkę, musiałem chodzić po plaży
przez kilka tygodni. Żeby schwytać krokodyla syjamskiego
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na tamtą, musiałem przez kilka dni chodzić po błocie,
a później narażać własne życie przy schwytaniu tego gada.
To kupujesz czy nie?! — krzyknął wreszcie pyton. — Jeśli
nie chcesz, to Twoja sprawa, takich torebek nie znajdziesz
nigdzie indziej.
Pyton wyrwał torebkę Urwisowi i zaczął pakować swoje
towary.

50 monet to prawie wszystko, co Urwis miał. Pragnął zrobić
niezwykły prezent Toli, więc już chciał wyjąć pieniądze
z sakwy, gdy nagle…
Alejka rozświetliła się, a ze wszystkich stron zapaliły się
ogromne lampy reflektorów. Przez megafon ktoś krzyczał
donośnym głosem.
— Stać! Policja! Proszę się nie ruszać! Ręce do góry!
W tej samej chwili pyton zwinął się w kłębek i już chciał
czmychnąć między stoiskami, gdy jego tułów przygniotła
wielka łapa Policjanta Krokodyla Syjamskiego *.
— Jest Pan aresztowany za próbę sprzedaży torebek
zrobionych ze skór zwierząt zagrożonych wyginięciem.
Proszę się nie ruszać i oddać to, co ma Pan w worku!
— Ależ ja nic nie mam, ja naprawdę nic nie mam, ten wór
nie należy do mnie! To jest tego psa!
— Co?! Hał , hał — zaszczekał zdenerwowany Urwis —
ja tylko patrzyłem, ja nic nie kupowałem. To nie jest mój
worek, naprawdę! — krzyczał przestraszony.
Policjant Krokodyl wyglądał groźnie.
— Nie kłam, oszuście. Dobrze wiem, z kim mam do
czynienia. Jesteś Pyton Jednooki-Zbir i zabijasz zwierzęta,
które są zagrożone wyginięciem. Chłopcy, łapcie go
i wrzućcie do worka, żeby nie uciekł! — krzyknął.
Dwa inne krokodyle przybiegły szybko i sprawnie
wrzuciły pytona do wielkiego wora z napisem POLICJA .
Wi e t n ams k i e ta rg o w is k o
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Krokodyl odłożył megafon i odwrócił się w stronę Urwisa.
Przez chwilę patrzył mu podejrzliwie w oczy i wreszcie
zwrócił się do niego spokojniejszym głosem.
— Dobrze, że nie chciałeś tych torebek. Jednooki-Zbir
od lat sprzedaje biżuterię i torebki wyrabiane ze skór
i skorup bardzo rzadko występujących zwierząt. Mówimy,
że to zwierzęta zagrożone wyginięciem, bo jeśli wyginie,
czyli umrze jeszcze kilka osobników danego gatunku,
to już ich więcej nie będzie w Wietnamie. Takie zwierzęta
są pod specjalną ochroną i nikt ich nie może dotykać,
a już na pewno nie może ich zabijać i robić z nich biżuterii.
Gdybyś kupił tę torebkę, to musiałbym również Ciebie
wsadzić do więzienia…
Urwis przestraszył się nie na żarty. Jeszcze chwila i byłby
w więzieniu. Zamiast wyjątkowego prezentu dla Toli,
siedziałby za kratkami z pytonem. Brrr, na samą myśl,
aż przeszły mu ciarki po plecach.
— My się zbieramy — powiedział krokodyl i kazał
swoim kolegom zgasić światła reflektorów oraz wracać do
radiowozu. — A Ty, jeśli szukasz torebek, to kup lepiej coś
u Pani Gibon, która sprzedaje ręcznie wyszywane.
Są piękne i robione w tradycyjny wietnamski sposób.
Od ozdób ze zwierząt zagrożonych wyginięciem lepiej
trzymaj się z daleka.
Urwis pokiwał głową. Już nigdy nie kupi żadnej
nielegalnej rzeczy. Kiedy ochłonął, zbliżył się do stoiska
Pani Gibon i zgodnie z radą policjanta kupił piękną, ręcznie
zdobioną torebkę i lampkę. Przez kolejny rok, gdy tylko
zerkał na przywiezione prezenty, jako jedyny wiedział, jaka
niezwykła historia się z nimi wiąże…

PY T A NIA DO U WAZN EGO
S UCH A C A:
•

Do jakiego państwa przybył Urwis?

•

Jakie zwierzęta spotkał na wietnamskim targowisku?

•

Jakie przedmioty proponował pyton Urwisowi?
Z czego wykonane były produkty, które pyton trzymał
w worku?

•

Dlaczego Pan Policjant Krokodyl Syjamski chciał
aresztować pytona?

•

Co to znaczy, że jakiś gatunek zwierząt jest zagrożony
wyginięciem?

•

Czy Urwis kupił torebkę proponowaną przez
Jednookiego-Zbira? Dlaczego nie zdecydował się na zakup
torebki z muszli żółwia?

•

Dlaczego powinno się chronić takie gatunki roślin
i zwierząt, których jest mało na świecie?

-9NIE TA K
S T R AS NY W ILK
Nie d l a d y s k r y m i n a c ji

— Tru tu tututu , tru tu tutu tu tu — jeszcze nawet
nie zaczęło świtać, a Urwis już dął w swoją ligawkę. Upiorne
wycie i trąbienie drewnianej ligawki * postawiło całe
podwórko na równe nogi.
— Urwis! — zaszczekał Franek z budy obok. — Ja wiem,
że jest adwent i trzeba grać na ligawce, ale czy Ty musisz
dąć w ten róg od samego rana?! Dałbyś się wyspać chociaż
w jedną niedzielę adwentu.
— Chi , chi , chi — Urwis nawet nie ukrywał, że od dwóch
tygodni budzenie kolegów z podwórka bardzo go bawiło. —
Lepiej wstawaj i biegnij ze mną do kościoła! Za dwa tygodnie
Boże Narodzenie, trzeba się przygotować na narodziny
Dzieciątka.
— Tru tu tu tu tututut — Urwis znów zadął w swoją
ligawkę.
— Urwis!!! Cisza!!! — krzyczały z różnych stron zwierzaki,
ale Urwis nic a nic sobie z tego nie robił.
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Ligawkę zrobił dawno temu dziadek Urwisa. W lesie znalazł
grubą i wygiętą gałąź, ściął ją z drzewa, wydrążył otwór
i od tego czasu wszyscy mężczyźni z rodziny Urwisa
uczyli się grać… a przynajmniej wydawać dźwięki z tak
skonstruowanej ligawki. W każdą niedzielę grudnia ktoś
z rodziny wychodził przed dom, nabierał powietrza w piersi
i dął o poranku we wszystkie strony, przypominając,
że święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż. Trzeba jednak
przyznać, że w przeciwieństwie do dziadka Urwis robił to
wyjątkowo wcześnie…

Nie wszyscy znajomi Urwisa czas przedświąteczny spędzali
w taki sam sposób. Urwis i jego rodzina sprzątali swoje
domy i co wieczór uczyli się śpiewania kolęd. Mama Urwisa
chodziła na poranne roraty, a na dwa tygodnie przed
świętami zaczynała przygotowywać świąteczne potrawy.
Pola, jako prawosławna, swoje święta Bożego Narodzenia
zawsze obchodziła trzynaście dni później niż Urwis.
Gdy Urwis sprzątał dom, ona dekorowała małą choinkę.
Wszystkie obowiązki związane z przygotowaniami do
T up T up T up

świąt odłożyła na początek nowego roku. Dla Toli, z zagrody
tatarskiej, święta Bożego Narodzenia nie miały większego
znaczenia. Czas wolny wykorzystywała więc na zabawę…
Żałowała tylko, że Urwis i Pola spędzają więcej czasu
w domu niż z nią.
W ramach przygotowań, na kilka dni przed świętami,
mama Urwisa kazała mu wysprzątać całe podwórko.
— Urwis, wysprzątaj tu wszystko, proszę. Stare
i niepotrzebne rzeczy wyrzuć, ale nie jak Madam Ciuszka —
posegreguj.
— Oczywiście, mamo — zawołał Urwis i z radością
wybiegł na podwórko.
Zamiast jednak zamiatać śnieg, zwijać stare pajęczyny
i ścierać brud, ten w najlepsze wymyślił zabawę na nartach
biegowych. Biegał w tę i z powrotem, krzycząc i wymachując
kijkami. Nagle, zupełnie niechcący, wpadł na wielki garnek
z bigosem, który jego mama wystawiła na dwór. Cały garnek
z kapustą, grzybami i śliwkami wylądował na podwórku.
— Urwis! Nie wytrzymam z Tobą! — zawołała mama,
która akurat w tym momencie wychodziła z domu. —
Zmiłuj się nade mną! Na ligawce grasz tylko po to, żeby
zbudzić przed świtem całe podwórko, w kościele tak głośno
fałszujesz, że wszyscy zatykają uszy. Zamiast pomagać mi
w porządkach, tylko urwisujesz! — dodała rozzłoszczona. —
Zrób wreszcie chociaż jeden dobry uczynek przed świętami!
— Oj, mamo, ja niechcący z tym bigosem… — zaskomlał
Urwis. Było mu naprawdę przykro, bo bigos akurat bardzo
lubił.
— Chcący czy niechcący — stało się. Idź lepiej do Toli,
która wałęsa się tu samotna. Zróbcie wreszcie jakiś dobry
uczynek przed świętami. Może ona będzie miała na Ciebie
lepszy wpływ.
Mama odwróciła się na tylnych łapach i trzasnęła za sobą
drzwi do domu.
Ni e tak s t ra s z ny w ilk
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Tola siedziała przed swoim domkiem i rzucała kulkami
śnieżnymi w drzewo.
— Urwis! Jak super, że jesteś! — krzyknęła, gdy ujrzała
przyjaciela. — Już myślałam, że zanudzę się na śmierć —
dodała i rzuciła się Urwisowi na szyję, aby go przytulić.
Cofnęła się jednak, gdy dostrzegła jego skwaszoną minę.
— Coś się stało? Właściwie to dlaczego jesteś tutaj, a nie
z rodziną? — spytała niepewnie.
— Eh … trochę narozrabiałem… Przewróciłem garnek
z świeżutkim bigosem i mama mnie wygoniła z podwórka.
Kazała mi zrobić jakiś dobry uczynek przed świętami, bo nie
dostanę jeść na Wigilię. Ja i dobre uczynki? Znasz mnie…
to nie w moim stylu… no ale nie chcę jej sprawiać
przykrości… tym bardziej przed świętami. Przyszedłem,
bo pomyślałem, że może Ty coś wymyślisz… — przyznał się.
— Hmmm … co tu zrobić, co tu zrobić… — zastanawiała
się Tola, chodząc w kółko i drapiąc się co chwilę w czółko.
— Wiem! Odwiedźmy kogoś, kto w te święta na pewno
będzie sam. Kogoś, o kim nikt nie pamięta, bo jest zbyt
inny, dziwny lub niebezpieczny, żeby się z nim przyjaźnić.
To będzie ekstra odwiedzić kogoś, kto się nas zupełnie nie
spodziewa… no i to na pewno jest dobry uczynek.
— A kogo masz na myśli? — spytał zaintrygowany Urwis.
— Złego Wilka! — odpowiedziała radośnie Tola.
— Złego Wilka?! — spytał nieco podniesionym głosem
Urwis. — Masz na myśli tego Wilka, co był bardzo groźny,
kiedyś siedział w więzieniu, a teraz na starość nawet
jego własna wataha nie chciała go przyjąć do domu? Tego
wilka, co jest bezdomny i wałęsa się sam po lesie, strasząc
wszystkie zwierzęta?
— Właśnie tego! — zawołała entuzjastycznie Tola.
— Czy ty oszalałaś? Przecież on może nas zjeść, porwać
lub… no nie wiem… pobić! — warknął zdenerwowany
Urwis.
T up T up T up

— No co ty mówisz! — obruszyła się Tola. — W zeszłym
tygodniu zupełnie niechcący na niego wpadłam. On teraz
ledwo co widzi i jest strasznie wychudzony. Nie może nic
upolować, bo jest zbyt wolny i słaby, no i już prawie nie ma
zębów. On naprawdę jest biedny i potrzebuje pomocy —
powiedziała łagodniej Tola.
Urwis nie reagował, a Tola, nie widząc żadnej reakcji ze
strony przyjaciela, podniosła głos ze zdenerwowania.
— Chcesz zrobić ten dobry uczynek na święta czy nie?! —
spytała dobitnie.
— No chcę… tylko odwiedźmy go szybko — odpowiedział
niezadowolony i z rezygnacją w głosie.

Po kilku minutach marszu przez zaśnieżony las dotarli do
niewielkiej jamy. Tuż przed nią leżał Zły Wilk.
— Wrrr, kto to?! — zawarczał Wilk, gdy usłyszał
zbliżające się kroki.
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Tola popatrzyła na Urwisa niepewnie, ale widząc, że ten
chciałby się już wycofać, zdecydowała się zrobić kilka
kroków w stronę wilka.
— Jestem Tola, kotka, a obok mnie jest mój przyjaciel,
pies — odpowiedziała.
— Pies i kot przyjaciółmi? — spytał rozbawiony Wilk. —
Buha ha ha ! To dopiero ciekawa para mnie odwiedziła.
Co Wy tutaj chcecie?! Wrrr ! — zawarczał ponownie,
zmieniając ton z miłego na agresywny.
— Przyszliśmy spytać, czy przed świętami nie
potrzebujesz może czegoś do jedzenia… albo czyjegoś
towarzystwa…
Wilk był zaskoczony pytaniem. Podniósł się z trudem
i popatrzył na nich przenikliwym wzrokiem. Jego stara
pomarszczona twarz wyglądała jeszcze straszniej, niż się
spodziewali. Jedno oko miał nieco zaśnieżone —
prawdopodobnie na nie niedowidział. Mimo wieku wciąż
jednak wyglądał na niebezpieczne zwierzę.
— Przed świętami? Ja nie obchodzę żadnych świąt! —
skwitował szybko.
— To nic — kontynuowała Tola, stopniowo zbliżając się
do niego — ja też nie obchodzę, bo jestem muzułmanką.
Mimo to chcieliśmy Ci pomóc, jeśli to możliwe…
— Wy mnie?! Gdybym był trochę młodszy, zjadłbym Was
na śniadanie! — zaśmiał się szyderczo Zły Wilk i spróbował
podskoczyć w ich stronę, ale stare nogi zachwiały się
i na pewno upadłby na ziemię, gdyby nie laska, którą się
podtrzymywał.
— Jesteś chyba za stary, żeby nas schwytać! — krzyknął
drwiąco Urwis, widząc jak wilk nieudolnie chce się do nich
zbliżyć. Jeszcze dobrze nie skończył zdania, a otrzymał od
Toli kuksańca w bok.
— Miałeś być miły! Jeśli nie powiesz nic miłego, to
nigdzie już z Tobą nie pójdę — dodała trochę zezłoszczona.
T up T up T up

Urwis nabrał tchu w piersi i, sam nie wierząc w to, co mówi,
zwrócił się wreszcie do Złego Wilka w łagodniejszy sposób.
— Zły Wilku, ponieważ widzę, że masz trudności ze
zdobyciem pokarmu, to chciałem zaprosić Cię do siebie
na Wigilię. Mieszkam w psiej zagrodzie w wiosce. Zawsze
zostawiamy jeden wolny talerz dla nieznanego przybysza.
Jeśli tylko zechcesz, możesz przyjść. Coś pysznego na pewno
się znajdzie.
Zapadła cisza. Nie tylko Wilk, ale i Tola byli zaskoczeni
tym, co usłyszeli.
— Mnie, starego i złego Wilka, zapraszasz na Wigilię?! —
spytał niepewnie Wilk.
Nie mógł w to uwierzyć i wciąż się dziwił.
— Co za pomysł! Phi ! — warknął, ale mniej groźnie niż
chwilę wcześniej. Sam nie wiedział, jak zareagować na to
zaproszenie.
— Zrobisz jak chcesz. Ja Cię zapraszam, ale jeśli nie
będziesz chciał przyjść, to też zrozumiem. To tymczasem! —
dodał prędko i odwrócił się na pięcie, ciągnąc za sobą swoją
przyjaciółkę.
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Tola przez całą drogę nic nie powiedziała. Zaproszenie
nieznajomego, biednego i starszego Wilka na pewno było
dobrym uczynkiem… ale czy to na pewno bezpieczny
pomysł? Miała wątpliwości, czy spodoba się on mamie
Urwisa… tego naprawdę nie była pewna.
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Wigilia Bożego Narodzenia była, jak każdego roku, piękna.
W domu Urwisa zgromadziła się nie tylko najbliższa rodzina,
ale i dalsi krewni i znajomi ze wsi. Nawet Tola i Pola, które
nie obchodziły świąt w tym czasie, przybyły na uroczystość.
Każda okazja była dla nich dobra, żeby pobyć razem.
Gdy mama Urwisa podawała czerwony barszczyk
z uszkami, a przy stole był gwar, ktoś mocno zapukał do
drzwi.
— Puk , puk , puk — rozległo się dudnienie. — Halo, czy
ktoś tu jest? — zabrzmiał nieco ochrypły głos.
Mama pomyślała, że to daleki wuj, więc prędko podbiegła
do wejścia i z uśmiechem na ustach otworzyła drzwi…
— Aaa ! Zygmunt! — nagle zawołała tatę Urwisa. — Tutaj
jest Wilk! Zły Wilk! — krzyknęła i ze strachu upuściła talerz
z uszkami na podłogę.
Wszystkie psy przy stole zaczęły głośno warczeć
i szczekać. Tata, wuj i starszy kuzyn Urwisa dobiegli do
drzwi, a widząc wielki kawał drewna w łapie Wilka, zaczęli
krzyczeć.
— Wynoś się stąd, zanim Cię pogonimy! — krzyknął
kuzyn Urwisa.
— W święta będziesz nasz straszył?!
Zły Wilk popatrzył zdezorientowany na gromadę
warczących psów. Kiedyś bez namysłu by ich zaatakował.
Teraz jednak przyszedł przecież w innym celu. Nie było mu
łatwo przełamać się i przyjść na święta do Urwisa.
T up T up T up
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Gdy zrozumiał, że nie jest mile widziany, spuścił głowę
i bez słowa zaczął się wycofywać. Już by wyszedł, gdyby nie
to, że nagle do drzwi podbiegł Urwis.
— Zły Wilku, bardzo Cię przepraszam za to przywitanie!
— krzyknął w stronę Złego Wilka. — Tato, mamo, to ten
Wilk, o którym Wam opowiadałem. Zaprosiłem go do nas
na święta… w końcu sami mówiliście, że na święta
powinno się pomagać wszystkim. Wilk już nie jest groźny,
zmienił się. Jest bezdomny i potrzebuje pomocy. Mówiłaś
kiedyś, że powinno się pamiętać o chorych, bezdomnych
i innych zwierzętach niechcianych lub odrzuconych przez
dorosłych i dzieci…
Tata i mama popatrzyli na Urwisa zdumieni. Kuzyn
jeszcze chwilę warczał, ale skoro starsi przestali wystawiać
kły, on też się uspokoił.
Ni e tak s t ra s z ny w ilk
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— No… — wreszcie zaczęła mama — Drogi Wilku, skoro
mój syn zaprosił Cię na Wigilię, to i my Cię serdecznie
zapraszamy. Przepraszam za tę reakcję, ale widząc Ciebie
z tą pałką, pomyślałam, że chcesz mnie zaatakować… Urwis
mówił mi o zaproszeniu, ale byłam pewna, że zmyślił tę
historię… tak więc… zapraszamy do stołu! Wolny talerz
czeka — powiedziała i odgoniła wszystkich od drzwi.
Zły Wilk zmieszał się, ale mama Urwisa jeszcze
kilkakrotnie ponowiła zaproszenie, więc w końcu niepewnie
przestąpił próg domu. Urwis zauważył, że jego gość wyglądał
nieco inaczej niż ostatnio. Z okazji świąt założył krawat
i uczesał swoją skotłowaną sierść. Bardzo chciał pokazać,
że nie jest taki zły, chociaż tak o nim mówią…
Były to najbardziej niezwykłe i jednocześnie najpiękniejsze
święta Bożego Narodzenia, jakie Urwis przeżył w swoim
życiu. Zły Wilk okazał się być całkiem przyjaznym
zwierzakiem. W dodatku wielka pałka, którą miał w ręku,
to nic innego jak… ligawka. Zły Wilk nauczył się doskonale
na niej grać, żyjąc tak długo w osamotnieniu. Do późnej nocy
wszyscy jedli, rozmawiali i śpiewali kolędy. W przerwie
między potrawami wigilijnymi a rozmowami Wilk
uczył Urwisa, jak prawidłowo wydobywać dźwięki z tego
instrumentu. To były naprawdę dobre rady… godne dobrego
nauczyciela, nie zaś złego wilka.

PY T A NIA DO U WAZN EGO
S UCH A C A:
•

Na jakim instrumencie grał Urwis w okresie adwentu?

•

Co zrobił Urwis, gdy mama poprosiła go, żeby sprzątnął
podwórko?

•

Kogo Urwis i Tola postanowili odwiedzić w ramach
spełnienia dobrego uczynku?

•

Dlaczego wszyscy w lesie bali się Złego Wilka?

•

Czy Urwis i Tola przestraszyli się Wilka, gdy go zobaczyli?

•

Jak zareagowała rodzina Urwisa, gdy do drzwi
zapukał Wilk?

•

Czy Zły Wilk był naprawdę taki zły? Myślisz,
że Urwis zrobił dobrze, że zaprosił go na Wigilię?
Dlaczego?

•

Czy w Twoim przedszkolu lub szkole są dzieci, z którymi
nikt nie chce się bawić? Dlaczego?

S OW NIK
* Dal — indyjska potrawa przygotowywana z roślin
strączkowych (soczewicy czy grochu). Na pierwszy rzut oka
przypomina zupę, ale najczęściej stanowi dodatek do ryżu
i warzyw. Na terenach wiejskich podaje się go jako główny
posiłek w szkołach.

* Diwali — hinduskie święto światła będące jednocześnie
jednym z najważniejszych i najpiękniejszych hinduskich
świąt. Hindusi w trakcie Diwali dekorują swoje domy
kwiatami. Przed każdym domem zapalany jest też rząd
lampek oliwnych na przywitanie Lakszmi (bogini dobrobytu
i szczęścia).

* Donbas — region na wschodzie Ukrainy. Od 2014 roku na
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terenie Donbasu toczy się konflikt zbrojny. Ponieważ wiele
domów zostało zniszczonych, a w miastach brakuje zarówno
jedzenia, jak i prądu, wiele osób musiało opuścić swoje domy
i wyjechać gdzieś daleko.

* Titiana Inglis oraz Matt&Nat — projektanci mody,
którzy tworzą kolekcje ubrań (spodnie, spódnice, chustki,
torebki), wykorzystując dary natury (np. liście bambusa,
muszelki) lub stare, zużyte materiały.

* Upcycling — robienie czegoś z niczego. Ponownie
wykorzystuje się rzeczy, które nadają się do śmieci lub
wyrzucenia. Ze starych kapsli można zrobić torebkę, stare
ubrania przerobić na inne, niepotrzebny kosz wiklinowy
przerobić w doniczkę itd. Dzięki upcyclingowi wyrzuca się
mniej śmieci (odpadów).

* Ocieplenie klimatu — od ponad 50 lat na Ziemi
następuje tak zwane globalne ocieplenie. Temperatura
na Ziemi systematycznie rosną. W wyniku globalnego
ocieplenia topnieją lodowce, dochodzi do zniszczeń rafy
koralowej oraz pojawiają się długotrwałe susze.

* Gazy cieplarniane — gazy powodujące globalne
ocieplenie. Gazów cieplarnianych nie widzimy, ale
je wytwarzamy, czyli produkujemy — np. jeżdżąc
samochodem, paląc węgiel w piecach, wycinając lasy.

* Arktyka — obszar otaczający biegun północny. W centrum
Arktyki znajduje się skuty lodem Ocean Arktyczny. Mimo
że na obszarze Arktyki widać niemal tylko śnieg i lód,
mieszkają tam liczne zwierzęta, m.in. niedźwiedzie polarne,
renifery, zające bielaki czy foki.

* Krokodyl syjamski — krokodyl żyjący między innymi
na terytorium Wietnamu. Krokodyl syjamski jest krytycznie
zagrożony wyginięciem. Przy życiu pozostało niespełna
100 sztuk tego gatunku.

* Gibon — średniej wielkości małpka zamieszkująca obszar
Wietnamu. Co ciekawe, gibon charakteryzuje się… brakiem
ogona.

* Kopenhaga — stolica Danii. Kopenhaga uznawana jest za
jedno z najbardziej zielonych i przyjaznych miast na świecie.
Niemal wszyscy mieszkańcy dojeżdżają do szkoły czy pracy
na rowerze.

* Gruźlica — poważna choroba, która w Polsce już prawie
nie występuje. Dzięki temu, że dzieci w wieku 2 lat
otrzymują obowiązkowe szczepienia, w późniejszym wieku
nie chorują one na gruźlicę.

* Ligawka — polski, ludowy instrument. Wykonuje się go
z 1- lub 2-metrowej gałęzi świerku lub olchy. Gałąź przecina
się wzdłuż, drąży środek, a następnie ponownie łączy.
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Seria dziewięciu bajek została wydana dzięki grantowi
pozyskanemu przez Fundację CultureLab w Jubileuszowym
Konkursie Grantowym Fundacji Auchan na rzecz Młodzieży.
W ramach grantu powstała nie tylko niniejsza książka,
ale również materiały edukacyjno-plastyczne, muzyczne
oraz ruchowe, które bezpośrednio nawiązują do tematów
przewodnich, tj. edukacji, zmian klimatu, pokoju na
świecie etc.
Wszystkie dodatkowe materiały edukacyjne dostępne
są na stronie tuptuptup.org.pl. Znaleźć tam można również
inne przygody Toli, Poli i Urwisa, w których zwierzaki
zabierają dzieci do Danii, Indii czy Stanów Zjednoczonych,
pokazują obchody Diwali, prawosławnego Bożego Narodzenia
czy Yom Kippur, a podczas podróży zaprzyjaźniają się
z różnymi rodzajami i gatunkami zwierząt z całego świata.

Fundacja CultureLab
Celem Fundacji CultureLab jest działalność na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego i demokracji oraz popieranie
rozwoju otwartego społeczeństwa, przeciwstawiającego się
postawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu
i ekonomicznemu oraz ksenofobii, posiadającego wiedzę
z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej,
respektującego prawa człowieka i m.in. prawa mniejszości.
Fundacja w swojej działalności w szczególny sposób
uwzględnia dzieci.
Obecnie głównym narzędziem Fundacji jest portal
tuptuptup.org.pl, który powstał z myślą o dzieciach,
rodzicach i wychowawcach.

Fundacja Auchan na rzecz Młodzieży
Fundacja Auchan na rzecz Młodzieży od 20 lat wspomaga
młodych ludzi — zwłaszcza tych znajdujących się
w trudnej sytuacji — z miast i dzielnic, w których znajdują
się hipermarkety tej sieci. Fundacja realizuje projekty
skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 25 lat.
Dotyczą one głównie trzech obszarów — edukacji, zdrowia
oraz integracji społecznej.
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