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Oddajemy w Państwa ręce trzecią część zbioru bajek i listów, których auto-
rami jesteście Wy – przyszli Rodzice Adopcyjni. Dziękujemy za Wasze serca, 
miłość, otwartość, zaangażowanie i cierpliwość, które są niezbędne do tego, 
by każda Adopcja miała swoje Bajkowe Zakończenie. 

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla Was i Waszych Dzieci 
pamiątką drogi do pięknego rodzicielstwa i drogowskazem w tych trudniej-
szych chwilach. 

Składamy serdeczne podziękowania autorom bajek i listów za zgodę na ich 
publikację.

Z wyrazami szacunku 
i chęcią dalszej współpracy

pracownicy Publicznego Ośrodka 
Adopcyjnego w Szczecinie

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:  
cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym  
i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie. 

                 Paulo Coelho
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JAK WILCZEK NA-
UCZYŁ SIĘ PRZE-
BACZAĆ
Dawno, dawno temu, a może nie 
tak dawno…
Bardzo, bardzo daleko, a może 
całkiem blisko…
W pięknym olbrzymim lesie żyły 
sobie różne zwierzęta.
Mieszkały w chatkach, norach, 
szałasach i gniazdkach.
Miały rodziny, rodzeństwo, ku-
zynów, kuzynki, ciocie, wujków, 
przyjaciół, kolegów i znajomych. 

Niektóre dorosłe zwierzęta pracowały, niektóre zajmowały się swoimi malu-
chami w domu. Małe zwierzątka chodziły do przedszkoli i szkół. Do klasy I B 
chodził nasz główny bohater – wilczek Krystek i jego koledzy: lisek Romek, 
bóbr Wiciu oraz puchaty króliczek Igor. Były też dziewczyny, ale ta bajka jest 
o chłopakach.
Zaczęło się tak. Wilczek Krystek, jak każdego dnia, poszedł radośnie do 
szkoły. Na lekcjach wszyscy uczniowie dzielnie uczyli się, ale jak wiadomo, 
wszystkie zwierzęta kochają przerwy. Właśnie podczas przerwy, kiedy bawili 
się z kolegami, wydarzyło się to….
Króliczek Igor znany był z tego, że szybko wpadał w gniew i robił wszystko, 
na co miał ochotę i w taki sposób załatwiał swoje sprawy. Tego dnia po raz 
pierwszy zaczepił wilczka. Chyba chodziło o to, że miał się przesunąć na bok, 
ale zamiast użyć słów, popchnął go. Głośne „aaauuu” i protesty Krystka, że 
sprawił mu ból, nie zrobiły na Igorze większego wrażenia. Królik wytknął ję-
zyk i opluł wilczka, Krystek odwrócił się urażony i wrócił do klasy. Tego dnia 
wilczek już nie miał humoru. Wrócił smutny do domu, a że były imieniny 
jego siostry Miłki, w całym tym zamieszaniu nie miał ochoty porozmawiać  
z rodzicami. Po prostu poszedł spać. Następnego dnia w szkole Pani lisica na 
lekcji matematyki zadawała pytania zwierzątkom. Każdy po kolei odpowia-
dał na pytania. Zaczął bóbr Wiciu – najlepszy przyjaciel króliczka. Bez kło-
potu podał rozwiązanie. Potem był jego drugi kolega – Romek. Lisek troszkę 
długo się zastanawiał, ale również odpowiedział na pytanie Pani. Przyszła 
kolej wilczka. Na pytanie: „ile jest 2 + 2?” szybko odpowiedział: „6”. Igor par-

sknął i głośno zaczął się z niego wyśmiewać, wyzywając od fajtłapy i głupka. 
Cała klasa odpowiedziała gromkim śmiechem. Już kiedyś też się zdarzyło, że 
Pani nie zareagowała na wyśmiewanie się Igora z innych zwierzątek. Krystek 
był załamany. Kolejnego dnia sytuacja powtórzyła się. Tym razem podczas 
zabawy w chowanego Wiciu schował się za ławką, a Romek za dużym kon-
tenerem. Krystek był za drzewem i nic nie mówił, a króliczek Igor uderzył 
go w buzię, a on, upadając, podarł sobie spodnie. Krystek bardzo chciał mu 
wtedy oddać, choć wiedział, że nie wolno nikogo bić, poza tym Igor dawno 
już pobiegł do klasy. 
Kiedy wilczek wracał do domu, pomyślał, że to nie było w porządku i na-
prawdę był zły. W dodatku siostra Miłka zabrała jego ulubioną zabawkę, na 
co on doprowadził ją do płaczu, nazywając głupią wilczuchą. Mamie było 
bardzo przykro, chciała z nim porozmawiać, ale on tak się wstydził, że po-
szedł prosto do swojego pokoju. Tego wieczoru długo nie mógł się uspokoić 
i płakał. Czuł na sobie duży ciężar. Bardzo bardzo bardzo nie lubił Igora za 
to, co mu zrobił. Kiedy przyszedł tata, aby, jak co dzień, przeczytać mu bajkę 
i zobaczył, jak strasznie jest zapłakany, bardzo się zmartwił i zapytał: – Co 
się stało Krystku? Krystek nic nie odpowiedział. Tata usiadł na brzegu łóżka  
i pogłaskał Krystka po głowie. –Widzę, że jesteś bardzo smutny i długo pła-
kałeś – powiedział. Krystek milczał. Tata przytulił Krystka, a ten znowu za-
czął płakać. Po chwili opowiedział tacie całą historię. Tata wysłuchał Krystka  
i jeszcze raz mocno przytulił. – Kocham Cię, synku – powiedział. Siedzieli tak 
przytuleni do siebie przez kilka minut.
– Krystku? – zapytał tata.
– Tak, tatusiu?
– Wiesz, że to, co zrobił Igor, jest złe?
– Tak, tato.
– Ale wiesz, że Igor nie jest złym królikiem?
– Nie?
– Nie. Wiesz, że mieszkają razem z kilkunastoma braćmi i siostrami w jednej 
norce, a ona jest strasznie ciasna. Ich mamusia ciężko pracuje, a tatuś siedzi 
przed domem i je marchewki.
– Jak myślisz synku, czy ktoś słucha Igora i mu pomoże, jak ma jakiś kłopot?
– Chyba nie – powiedział Krystek z wahaniem.
– To pewnie często chodzi smutny, jak myślisz?
– Chyba…. Tak – powiedział Krystek.
– A wiesz, że jak ktoś długo chodzi smutny albo się boi i nikt mu nie pomaga 
i z nim nie porozmawia, z czasem może się źle zachowywać?
– Niiiieee wiedziałem tego, tato – westchnął Krystek.
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– Tato, to tak, jak ja dzisiaj nie chciałem sprawić przykrości Miłce, ale czułem 
w sobie dużo różnych uczuć.
– Jakich synku?
– Było mi smutno i byłem zły na Igora.
– A teraz jak się czujesz, Krystku?
– Po tym, jak porozmawialiśmy i kiedy mnie przytuliłeś, jest mi lepiej.
– Wiesz Krystku, czasami tak łatwo ocenić czyjeś zachowanie, ale wszyscy 
nosimy w sobie różne uczucia, o których warto rozmawiać, aby je zrozumieć. 
Kiedy już będziesz umiał nazwać to, co czujesz, może postarasz się przeba-
czać innym.
– A co to znaczy?
– Myślę, że już wiesz – powiedział tata.
– Wydaje mi się, że nie byłoby mi tak ciężko i nie czułbym takiej złości. 
– Tak, synku. 
Krystek po tej rozmowie zasnął spokojnie z nadzieją, że jutrzejszy dzień bę-
dzie lepszy. Ostatnie dni okazały się dla niego ważną lekcją. Już wie, że nie 
można nikogo ranić. Kiedy zrozumiemy drugą osobę i nasze uczucia, na-
uczymy się przebaczać. O tym wiedzą wszystkie zwierzątka – i małe, i duże.
- Wydaje mi się, że nie byłoby mi tak ciężko i nie czułbym takiej złości. 
– Tak synku. 
Krystek po tej rozmowie zasnął spokojnie z nadzieją, że jutrzejszy dzień bę-
dzie lepszy.
Ostatnie dni okazały się dla niego ważną lekcją. Już wie, że nie można nikogo 
ranić. Kiedy zrozumiemy drugą osobę i nasze uczucia, nauczymy się przeba-
czać. O tym wiedzą wszystkie zwierzątka i małe i duże.

Kasia i Krzysztof

TOSIA I SZILKA NA TROPACH DZIECI
To nie jest bajka o złej czarownicy, potworze z szafy czy zatrutym jabłku. 
Jest to bajka o dwóch dziewczynkach, które wspólnie znalazły najlepszych 
przyjaciół.
A wszystko zaczęło się kilka lat temu. Lato było upalne, słońce uśmiechało 
się do wszystkich codziennie, na niebie nie było ani jednej chmurki. Tylko od 
czasu do czasu burza przypominała o sobie głośnymi grzmotami i rozświe-
tlającymi niebo piorunami.
Tosia mieszkała w małym domku otoczonym sadem jabłoni. Miała dwie sio-
strzyczki i dwóch braciszków. Pewnego dnia wszyscy zniknęli i Tosiunia zo-
stała sama z panią, która przynosiła jej śniadanko. Było jej smutno. Szilunia 
mieszkała w mieszkaniu nad morzem. Towarzyszyli jej bracia, siostry, śmie-
tankowo-biały kot i czarna, kudłata babcia. Do Szilki też przychodziła pani ze 
śniadankiem. Pewnego dnia ich życie bardzo się zmieniło.
Do Tosi przyjechała jej nowa mama-człowiek. Powiedziała, że bardzo ją ko-
cha i zabrała do nowego domku. Żeby do niego dojechać, Tosiunia spędziła 
dwa dni w podróży. Była baaardzo zmęczona, ale cały czas się uśmiechała, 
merdając swoim króciutkim ogonkiem. W nowym domku Tosia poznała no-
wego tatę-człowieka. Był taaaki wielki, ale Tosia bardzo go polubiła. Uśmie-
chał się szeroko i od razu wziął ją na ręce, pogłaskał po główce i przytulił. Kil-
ka dni później ta sama mama-człowiek i tata-człowiek przyjechali do domku 
Szilki. Szilunia była bardzo nieśmiała.        
To dlatego, że jej najlepszym 
przyjacielem był 
śmietankowo-biały kot.. 
A kot, jak to kot… 
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Po prostu był, bardzo rzadko się odzywał, z nikim się nie kłócił, całe dnie 
wylegiwał się w słońcu, na tapczanie. 
Ale wróćmy do Szilki. Tamtego dnia nowa mama-człowiek wzięła ją na ręce, 
a nowy tata-człowiek powiedział: „Zawsze będziesz z nami i będziesz naszą 
córeczką”. I wszyscy pojechali do domku, w którym Tosia czekała na nich  
z nową babcią-człowiekiem. 
Dni szybko mijały. Tosia i Szilka spędzały bardzo dużo czasu z nową mamą 
i nowym tatą. Jeździli wspólnie na pola, żeby pobiegać. Jeździli do lasu i nad 
morze, na długie spacery i nawet nad jezioro, żeby oglądać małe rybki w wo-
dzie. Dziewczynki uwielbiały te wspólne przygody. Czasami tylko było im 
troszkę smutno... Mówiły wtedy mamie i tacie, że byłoby super, gdyby miały 
jeszcze brata i siostrę. Mogliby się wtedy wszyscy wspólnie bawić, biegać, ska-
kać, fikać koziołki i grać w gry. Kiedy Tosia i Szilka tak sobie marudziły pod 
swoimi małymi noskami, mama odpowiadała: – Bądźcie cierpliwe, jeszcze 
tylko chwilka. 
Pewnego dnia dziewczynki poszły z mamą i tatą na spacer do lasu. Niebo 
było zakryte chmurkami, w lesie było ciepło i cicho. Spacerowali leśną ścież-
ką, kiedy Szilka zauważyła coś pod drzewem. Zaszczekała do Tosi i wspólnie 
podbiegły do niskiej, ciemnozielonej jodełki. Kiedy były już blisko, zobaczyły 
małego, pluszowego misia. Obok niego leżała mapa z zaznaczonym czerwo-
nym szlakiem, na końcu którego narysowany był kredką mały domek z czer-
wonymi drzwiami. Tosia zawróciła, pobiegła do mamy i zapytała: 
– Mamusiu, zabierzemy Misia do domu? Proszę! Mama zgodziła się.
– Nie zapomnijcie o mapie – powiedział tata. – Może nam się przydać. Może 
sprawdzimy, dokąd prowadzi ten czerwony szlak? I po chwili wszyscy szli 
dalej czerwonym szlakiem, a Misiek, siedząc wygodnie w plecaku, wystawił 
swoją pluszową głowę i podziwiał świat z góry. Kilka kroków dalej dziew-
czynki znów zauważyły coś niezwykłego. To coś błyszczało w trawie.
– No nie – pomyślała Szilka 
– Znowu jakiś misiek?
– Tośka, chodź, biegniemy razem. Zobaczymy, co to jest! Tylko pa-mię-taj, 
nie szczekaj tak głośno, jak zawsze! OK? 
– No dobra, nie będę szczekać tak głośno, jak zawsze – odpowiedziała Tosia, 
cicho burkając pod swoim czarnym, małym noskiem. 
I pobiegły sprawdzić, co tak błyszczało w trawie. Tosia powoli podeszła do 
iskierki w trawie i nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Był to mały, złoty 
kluczyk. 
– Sziiillaaa! Zobacz! Kluczyk! – krzyczała Tosia, oczywiście bardzo głośno 
szczekając. 
– No nie, to niemożliwe! – dziwiła się Szilka. 
– Kluczyk? Jak to? Kluczyk? Jestem bardzo ciekawa, które drzwi nim otworzymy? 

– OK, Tosiu, zabierzemy go i oddamy tacie. On ma taką specjalną torbę  
z mnóstwem kieszonek. Tak, jestem pewna, że tata go nie zgubi. 
Jak pomyślały, tak zrobiły. I chwilkę później kluczyk odpoczywał schowany 
w bezpiecznej kieszonce w torbie taty. Dziewczynki dalej wesoło biegły przed 
siebie, czasami tylko się zaczepiały i podgryzały na niby swoje uszy, cały czas 
machając ogonkami. 
– Ojej! – krzyknęła nagle Tosia. 
– Szilka! Mamo! Tato! Patrzcie, tam jest jakiś domek i ma takie śmieszne 
czerwone drzwi!
– Tosiu, poczekaj na nas, nie idź tam sama! – zawołał tata. 
Po chwili wszyscy razem podeszli do czerwonych drzwi. Szilka pierwszy raz 
widziała taki dom. 
– Tatuś, a może nasz kluczyk otworzy te drzwi? – zapytała Szilunia. 
– Dobrze – odpowiedział tata. 
– Sprawdźmy, czy uda nam się je otworzyć. Tata włożył kluczyk do zamka  
i delikatnie spróbował go przekręcić.
– Raz, dwa i trzy. Tosia! Szilka! Mamuśka! Udało się! Uwaga! Otwieramy! – 
zawołał tata i nacisnął klamkę. 
Drzwi otworzyły się łagodnie i po chwili wszyscy byli już w wielkim pokoju. 
A tam, na środku stał stół i cztery krzesła. Na stole stały miseczki z bitą śmie-
taną z truskawkami. Mama i tata usiedli przy stole, a Dziewczynki położyły 
się obok nich na podłodze. 
– Uff... w końcu odpoczniemy – pomyślała Tosia i zasnęła ze zmęczenia. 
Kiedy się obudziła, nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Na dywanie, na 
wielkich, puchatych poduszkach siedziały dzieci – chłopiec i dziewczyn-
ka. Uśmiechały się nieśmiało do Szilki, Tosi, mamy i taty. Chłopiec trzymał  
w swoich rączkach pluszowego misia. Dziewczynka miała troszkę smutne 
oczka. Tosia i Szilka zauważyły, że Mała wcześniej płakała. 
– Wiem! – pomyślała Szilka i powiedziała do dziewczynki:
– Uśmiechnij się Mała! To chyba jest twoje – i podała dziewczynce misia  
z plecaka. Dziewczynka przytuliła misia i zaczęła się głośno śmiać.
– Nareszcie nas znaleźliście! – powiedziały radośnie dzieciaki, zajadając bitą 
śmietanę z truskawkami.
– Nareszcie was znaleźliśmy! – odpowiedzieli razem rodzice.
– Nareszcie! – pomyślały w tej samej chwili Tosia i Szilka, i zaczęły biegać 
wokół stołu, wesoło machając ogonkami i tylko od czasu do czasu delikatnie 
na niby podgryzały swoje uszy.
„Nareszcie!” 

Anna i Jakub
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BAJKA O DZIEWCZYNCE, KTÓRA POSTA-
NOWIŁA ZOSTAĆ AKTORKĄ
Dawno temu, w pewien słoneczny dzień przyszła na świat malutka dziew-
czynka, której rodzice dali na imię Karinka. Dziewczynka dzięki opiece i mi-
łości rodziców rosła i rozwijała się jak jej rówieśnicy, była szczęśliwym dziec-
kiem. Rodzice poświęcali dziewczynce dużo czasu, bawili się z nią, czytali 
książeczki, kochali ją nad życie od pierwszych dni, kiedy pojawiła się w ich 
życiu. Jednak przyszedł czas, kiedy rodzice Karinki musieli wrócić do pracy, 
zatem postanowili posłać dziewczynkę do przedszkola, aby mogła poznać 
nowe dzieci i rozwijać się wśród rówieśników. Szybko okazało się niestety, że 
dziewczynka jest bardzo nieśmiała i mało odważna w kontaktach z innymi 
dziećmi. 
Pewnego dnia wychowawczynie w przedszkolu postanowiły, że przygotują 
wraz z dziećmi przedstawienie na Dzień Mamy i Taty. Wszystkie dzieci miały 
przygotowane wierszyki, które pięknie recytowały, tylko mała Karinka, z racji 
tego, że była nieśmiała i mało odważna, powiedziała, że ona nie chce wystę-
pować w przedstawieniu. Panie wychowawczynie, nie chcąc narażać dziew-
czynki na dodatkowy, niepotrzebny stres postanowiły, że Karinka, jeśli nie 
chce, rzeczywiście nie wystąpi w przedstawieniu. Jednak patrząc jak dzieci, 
które mówią wierszyki i odgrywają role w przedstawieniu, Karince zrobiło 
się bardzo smutno, że nie jest na tyle odważna, żeby zagrać w przedstawieniu, 
a bardzo by chciała, bo w ten sposób pragnęła pokazać, jak bardzo kocha 
swoich rodziców. Kiedy dziewczynka wróciła do domu, bardzo się rozpła-
kała. Mama Karinki bardzo przejęła się, że dziewczynka płacze, więc wzięła 
córeczkę na kolana i spytała się:
– Co się stało, że płaczesz kochanie?? 
Na to Karinka odpowiedziała:
– Mamusiu, dlaczego ja jestem tak mało odważna i nieśmiała, że nie będę 
mogła zagrać w przedstawieniu na Dzień Mamy i Taty?
– Kochanie, prawdziwa odwaga ujawnia się wówczas, gdy jesteś przerażona, 
zestresowana. Nie zawsze da się opanować lęk. Pamiętaj jednak, że nie mo-
żesz dopuścić do tego, by stres powstrzymał Cię przed osiągnięciem tego, 
co jest dla Ciebie ważne. Tylko Ci, którzy są w stanie pokonać zakorzeniony  
w nich lęk i strach, potrafią być naprawdę odważni.
– Naprawdę? – zapytała Karinka. 
– Naprawdę. Ale pamiętaj skarbie, niezależnie od tego czy zagrasz w przed-
stawieniu, czy nie, razem z tatą bardzo Cię kochamy.

– Dobrze mamusiu. 
Słowa mamy dały Karince bardzo dużo do my-
ślenia i postanowiła, że pokona swój strach i lęk, 
ponieważ bardzo kocha swoich rodziców.
Następnego dnia w przedszkolu mała Karinka 
powiedziała paniom wychowawczyniom, że 
ona jednak chce wziąć udział w przedstawie-
niu. Opiekunki bardzo ucieszyły się z de-
cyzji dziewczynki i wybrały dla niej wier-
szyk, który miała wyrecytować.
Kiedy przyszedł dzień przedstawienia, 
Karinka cały czas miała w głowie słowa 
mamy, dzięki którym pokonała swój 
strach i lęk, i pięknie wyrecytowała 
przygotowany wierszyk. Wszyscy 
klaskali jej i głośno wiwatowali. 
Dziewczynka była bardzo szczę-
śliwa, że udało jej się zagrać  
w tym przedstawieniu, ponie-
waż było to dla niej bardzo 
ważne.
Po występie podbiegła do 
mamy i taty, dała rodzi-
com po buziaku i powie-
działa: – Wiecie, co? Ja 
chyba zostanę aktorką. Teraz 
już będę bardziej odważna i to dzię-
ki Tobie mamusiu. Rodzice uśmiechnęli się, 
słysząc słowa córki, a mama powiedziała: – Kocha-
nie, co prawda na podjęcie decyzji, kim chcesz w życiu być  
i co chcesz robić, masz jeszcze trochę czasu, ale jeśli kiedyś naprawdę 
zostaniesz aktorką, to będziemy z tatą bardzo dumni z Ciebie.
I tak właśnie mała Karinka postanowiła zostać aktorką...

Ania i Rafał
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ziewnął i zasnął.
Kiedy się obudził, już czekał na niego pyszny obiad. Na ten obiad przyszła 
również zaprzyjaźniona sąsiadka Wiewióreczka. Króliczek, gdy ją zobaczył, 
zezłościł się.
– Po co tu przyszłaś? Będzie mniej dla nas! – wykrzyczał.
– Króliczku – powiedziała Pani Jeż – to jest nasza przyjaciółka. Zawsze się 
cieszymy, kiedy nas odwiedza. Dzielenie się tym, co mamy z tymi, których 
kochamy to sama radość.
– Jak chcesz, to po obiedzie zabiorę Cię na spacer i pokażę Ci wszystkie skar-
by naszego lasu, króliczku – powiedziała Wiewióreczka.
Całe południe spędzili we czwórkę na harcach po lesie. 
– Dziękuję ci, Wiewióreczko i przepraszam, że byłem niemiły – powiedział 
króliczek.
– Nie ma za co. Przyjaciele są od tego, żeby wybaczać – powiedziała wesoło 
Wiewióreczka, pomachała łapką i pobiegła do swojego domku.
Wieczorem, kiedy króliczek leżał już w łóżeczku, Pani Jeż przyszła do nie-
go, zaśpiewała mu kołysankę, potem dokładnie okryła kołderką i pocałowała  
w króliczy nosek. Był z nimi też Pan Jeż.
– Nauczyłaś mnie dzisiaj, jak trzeba postępować z przyjaciółmi, nakarmi-
łaś mnie, przytuliłaś i pocałowałaś – powiedział śpiącym głosem króliczek. 
– Chyba jesteś moją mamą – dodał, zamknął oczka i błogo zasnął.
Pani Jeż spojrzała na Pana Jeża. Uśmiechnęła się. Oboje już wiedzieli, że wła-
śnie odnaleźli króliczą mamę i króliczego tatę. I właśnie w tym momencie już 
niczego im do szczęścia nie brakowało.

Hanna i Marcin

BAJKA O TYM, JAK PANI JEŻ I PAN JEŻ 
PRZYGARNĘLI MAŁEGO PUCHATEGO 
KRÓLICZKA

W pięknym zielonym lesie mieszkały dwa 
jeże – Pani Jeż i Pan Jeż. Parka bardzo się 
kochała. Codziennie rano Pan Jeż przy-
nosił Pani Jeż bukiet pięknych liści, a Pani 
Jeż już czekała na niego z pysznym śnia-
daniem. Chodzili na długie spacery, nocą 
oglądali gwiazdy – byli bardzo szczęśli-
wi. Jednak ciągle czegoś im brakowało. 
Sami nie wiedzieli, czego. Przecież mieli 
wszystko. Piękny domek – norkę, którą 
Pani Jeż przytulnie urządziła, przyjaciół, 
na których zawsze mogli liczyć – Panią 

Wiewióreczkę, Pana Dzięcioła i Liska Chytruska, który tak naprawdę wcale 
nie był taki chytry, jak wszyscy myśleli. Codziennie rano budziły ich promie-
nie słońca i śpiew ptaków. Ale nadal czuli, że czegoś im brakuje…
Pewnego dnia Pan Jeż, jak zwykle rano, wybrał się po bukiet liści dla Pani Jeż. 
Była jesień. Liście miały tysiące przeróżnych barw. Pan Jeż tak zachwycił się 
jesiennymi kolorami, że nawet nie zauważył, kiedy odszedł bardzo daleko od 
swojej norki. Nagle usłyszał cichutkie piśnięcie. Potem drugie i trzecie. Głosy 
dochodziły z kupki kolorowych liści. Nagle wynurzyły się z liści jakieś długie 
uszy, potem przestraszone oczka, a na koniec nieśmiało wychylił się mały 
puchaty króliczek.
– Króliczku, co tu robisz? Gdzie jest twoja mama? – zapytał Pan Jeż.
– Nie wiem. Obudziłem się tutaj sam. A właściwie, co to znaczy „mama”? – 
odparł króliczek.
– Mama to ktoś, kto się opiekuje dzieckiem. Kto je karmi, przytula i uczy, jak 
postępować – powiedział Pan Jeż.
– Hmm. Nie spotkałem nigdy kogoś takiego.
– Pewnie jesteś głodny króliczku. Chodź pójdziemy do mojego domku, zje-
my śniadanko i zastanowimy się, gdzie szukać Twojej mamy – powiedział 
Pan Jeż.
Tak też zrobili. Kiedy przyszli do norki, Pan Jeż opowiedział Pani Jeż, jaka 
przygoda go spotkała na porannym spacerze. Pani Jeż oczywiście przygoto-
wała pyszne śniadanko, po którym mały puchaty króliczek przeciągnął się, 
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BAJKA O MAŁYM SŁOWIKU, KTÓRY  
BAŁ SIĘ ŚPIEWAĆ
Czy słyszeliście kiedyś śpiew słowika? Widzieliście kiedyś słowika w zaro-
ślach? Trudno go wypatrzyć, ponieważ chowa się w gęstych krzakach, jest 
bardzo skryty i ostrożny. Słowik nie jest kolorowym ptakiem. Ma brązowo-
szare piórka i czarne oczka. Jest niewiele większy od wróbelka.
W malutkim miasteczku Śpiewankowo mieszkał z rodzicami mały słowik 
Rysio. Mama słowika zajmowała się małym Rysiem, a tata pracował w le-
śnym chórze jako dyrygent. Rysio lubił misie, samochodziki i klocki, zabawy 
z rówieśnikami, ale najbardziej na świecie kochał śpiewać. Jednak jego śpiew 
był bardzo cichy i delikatny. Był on jeszcze młodym ptakiem, który dopiero 
kształcił swój głos. Z racji tego, że tata małego słowika był dyrygentem, Rysio 
miał okazję niejednokrotnie słuchać pięknych, dojrzałych głosów Słowików –  
chórzystów. Wydawali oni niesamowite dźwięki – lekkie i płynne. Wyśpie-
wywali cudowne melodie, które rozbrzmiewały po całej okolicy i zachwycały 
każdego, kto ich słuchał.
Rysio trenował swój głos pod baczną batutą kochającego taty, który był tak-
że wymagającym nauczycielem. Zachęcał Rysia do wspólnego śpiewania  
w prowadzonym przez niego chórze. Ale Rysio był jeszcze malutkim słowikiem  
i o ile w grupie śpiewało mu się dobrze, to solowe występy bardzo go stresowały. 
Bał się, że jego śpiew nie jest na tyle ładny i dźwięczny, jak dorosłych ptaków. 
Obawiał się, jak inni ocenią jego głos. Kiedy słuchał śpiewu innych słowików, 
myślał sobie, jak bardzo są one wspaniałe i utalentowane. Rysiowi wydawało 
się, że wszystkie ptaki śpiewają znacznie lepiej niż on. Nawet, gdy jego mama 
zachwycała się śpiewem syna, a koledzy chwalili jego głos, to on sam nadal 
bał się śpiewać.
W czerwcowy poranek, gdy mały słowik wygrzewał się w pierwszych promy-
kach słońca, nucąc nieśmiało swoją ulubioną piosenkę, podfrunęła do niego 
młoda wilga…
– Słyszałam już nie pierwszy raz, jak śpiewasz. Masz piękny głos, ja tak ładnie 
nie potrafię śpiewać… – zachwycała się wilga.
– Ja?! – zapytał ze zdziwieniem Rysio
– Ty. Twój głos jest naprawdę piękny. Ja mam na imię Zosia i mieszkam tuż 
obok.. Jak masz na imię?
– Rysio – odparł zaskoczony tym, że ktoś dostrzegł jego głos.
– Dlaczego nie śpiewasz z chórem co niedzielę? Mógłby to być taki piękny 
koncert z twoim udziałem.

– Koncert?! – przeraził się Rysio. 
– Ja się boję publicznych wy-
stąpień! Jestem taki mały i sza-
ry, nikt nie będzie chciał mnie 
oglądać ani słuchać.
– No co Ty? Jak ja chciałabym 
mieć taki talent, jak Ty! Wszy-
scy mogliby podziwiać mój 
głos. Muzyka sprawia, że świat 
staje się jeszcze piękniejszy,  
a Ty masz magiczną moc – swój 
głos, który sprawia, że otocze-
nie nabiera koloru. Jesteś cza-
rodziejem pięknych dźwięków, 
które bawią i cieszą wszystkich 
wokół. Ja tak nie potrafię.
– Dziękuję Zosiu za komple-
ment. Przecież każdy z nas ma 
jakiś talent. 
Pożegnał się z Zosią, Zadowolo-
ny i bardziej pewny swoich umiejętności Rysio wrócił do domowego gniazda. 
Śpiewał przez całą drogę. 
Mama i Tata wypatrywali syna, bo czekali na niego z kolacją. Usłyszeli z od-
dali śpiew, a potem zobaczyli swojego synka, jak frunął w ich kierunku, pięk-
nie śpiewając. Dumni ze swojej pociechy rodzice objęli jedynaka skrzydłami 
i wspólnie śpiewając zasiedli do rodzinnej kolacji.

Agata i Adrian
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BAJKA... O NAS,  
O NASZEJ RODZINIE
Dawno, dawno temu żyła sobie młoda dziewczyna 
imieniem Ritka. Była piękna, ale co najważniejsze – miała dobre 
serce. Mieszkała z rodzicami w małym domku, dookoła któ-
rego rosły niezapominajki. Rodzice bardzo ją kochali. Pewne-
go dnia, koło jej domu przechodził chłopak, na widok które-
go Ritce mocniej zabiło serce. On też zwrócił na nią uwagę 
i zaczął odwiedzać ją prawie codziennie. Miał na imię Adik. 
Dużo spacerowali i rozmawiali, dobrze czuli się w swoim to-

warzystwie. Zaczęli marzyć o wspólnym domu i dzieciach. Na-
stał dzień, gdy Adik zerwał wspaniały wielki bukiet kwiatów i popro-

sił rodziców Ritki o jej rękę. Rodzice ucieszyli się, że córka spotka kogoś,  
z kim będzie dzieliła życie, ale byli też trochę smutni, że się wyprowadzi, aby 
założyć własną rodzinę. Gdy odchodzili z domu, Adik powiedział rodzicom Ritki: 
– Obiecuję, że będzie ze mną szczęśliwa. 
Chodzili od wioski do wioski, od miasta do miasta. On pracował u ludzi, 
rąbiąc drewno, pomagając kowalowi w kuźni albo wypasając owce. Ritka po-
magała przy sprzątaniu w domu, robiła pranie, ale najbardziej lubiła pomagać 
przy dzieciach. Kochała dzieci, zachwycały ją swoją niewinnością i ufnością. 
Dzieci wyczuwały jej miłość i odpłacały jej tym samym. Ritka i Adik bardzo 
chcieli mieć własne dzieci. Czekali miesiąc, dwa, trzy... aż minął rok. Ritka 
coraz mniej lubiła zajmować się cudzymi dziećmi, bo tak bardzo chciała mieć 
własne – Ritka kochała Adika bardzo, ale pomimo tego, że dobrze im się wio-
dło, była coraz mniej szczęśliwa. W końcu było ich stać, by kupić wymarzony 
dom. Ritka posiała wkoło domu niezapominajki, jej ulubione kwiaty. Przy-
gotowali nawet pokój dla dziecka, bo nie tracili nadziei. Ale mijały kolejne 
miesiące, a Ritka nadal nie miała swojego dzieciątka. Gdy minął kolejny rok, 
zrobiła się zupełnie smutna. Adik nie mógł patrzeć na jej cierpienie.
– Czemu jesteś smutna, Ritko? – spytał.
– Mam takie miejsce w sercu, które pozostaje puste. To miejsce na nasze 
dziecko, którego nie mamy. Ta pustka uwiera mnie i boli, a przez to nie 
umiem być szczęśliwa.
Adik zmartwił się bardzo, bo kochał Ritkę nad życie i postanowił coś z tym 
zrobić. Obiecał, że będzie szczęśliwa i postanowił, że zrobi wszystko, co  
w jego mocy, by słowa dotrzymać. Adik wszystkim opowiadał o swoim pro-
blemie, że nie mogą mieć dzieci, że Ritka jest z dnia na dzień coraz bardziej 

smutna. Pytał wszystkich o radę i prosił o pomoc. Nikt nie wiedział, co zro-
bić, ale wszyscy przejmowali się ich losem, bo lubili młode małżeństwo, za-
wsze skore do pracy i chętne do pomocy, niezostawiające nikogo w potrze-
bie. Pewnego dnia do ich domu przybył wędrowiec bardzo biednie ubrany, 
brudny i głodny. Gdy Ritka go zobaczyła, żal się jej go zrobiło i zaprosiła  
w gościnę. Nakarmiła go, pozwoliła mu się wykąpać, dała czyste ubrania, a do 
tego prowiant na dalszą drogę. Wędrowiec powiedział wtedy no niej:
– Znam twój problem, kochane dziewczę, i być może mam na niego radę. Za 
to, że mnie biednego przyjęłaś i ugościłaś, powiem ci, co zrobić, abyś miała 
dziecko i żeby twoje serce było pełne miłości i szczęścia, i żebyś znów czuła 
radość z życia.
– Zrobię wszystko, co w mojej mocy – od razu zawołała Ritka.
Musisz wyruszyć w drogę. Pójdziesz trzy dni i trzy noce bez odpoczynku, 
drogą na zachód i tam dojdziesz do jaskini czarownicy. Czarownica czasem 
bywa dobra, a czasem zła, w zależności od humoru, i na pewno zażąda czegoś 
w zamian. Kiedy zapyta, kto was przysłał, powiedz, że ubogi wędrowiec. 
Zanim Ritka zdążyła podziękować, wędrowiec zniknął. Z niecierpliwo-
ścią czekała na Adika, aż wróci z pracy. Opowiedziała mu, co się wydarzyło  
i oznajmiła, że jutro z samego rana wyrusza szukać czarownicy, na co Adik 
powiedział: 
– Idziemy razem. 
Wyruszyli i szli trzy dni i trzy noce. Droga była ciężka, ale nadzieja dodawała 
im sił. Dotarli w końcu zmęczeni do jaskini czarownicy. Jaskinia wyglądała 
dość ponuro, a wkoło latały kruki i nietoperze. Zadrżała Rita ze strachu, ale 
Adik powiedział:
– Nic się nie bój, jestem z Tobą.
Weszli do środka, trzymając się za ręce. Na środku paliło się ognisko, a przy 
nim siedziała czarownica. Miała siwe potargane włosy i twarz pełną zmarsz-
czek. Siedziała przy ognisku, mieszając coś w wielkim garze i mamrocząc pod 
nosem zaklęcia.
– Witaj dobra kobieto – powiedział śmiało Adik, choć serce na widok cza-
rownicy zabiło mocniej ze strachu.
– Idziemy z daleka, żeby uzyskać pomoc od ciebie. 
Czarownica spojrzała na nich, ale nie odezwała się słowem. Ritka dodała 
szybko:
– Przysłał nas ubogi wędrowiec. 
Czarownica spojrzała na nich i zaśmiała się skrzecząco i nieprzyjemnie.
– Jeśli to on cię przysłał, wysłucham twej prośby.
– Chcielibyśmy mieć dziecko – powiedziała Ritka nieśmiało. 
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Czarownica podeszła do niej, spojrzała głęboko w oczy i chwyciła za obie ręce 
i oglądała je z każdej strony.
– Taaaak... Dziecko... Ciężka sprawa – westchnęła czarownica.
– Oj, nie wiem... Ciężka sprawa – mamrotała dalej.
– A czym możecie zapłacić? – zapytała wiedźma zaczepnie.
Ritka poczuła, że jej nadzieje na dziecko się rozmywają, nie mieli pieniędzy, 
czarownica wyglądała na bardzo niemiłą. Na myśl, że ostatnia deska ratunku 
wymyka jej się z rąk, Ritce z oczu popłynęły łzy i spłynęły po policzkach. 
Czarownica nie pozwoliła im upaść na ziemię i chwytała każdą z nich, jedną 
po drugiej. Ritka i Adik ze zdumieniem zauważyli, że w rękach czarownicy 
łzy zmieniły się w piękne i lśniące diamenty. 
– Dość – powiedziała wiedźma głośno. Przesypała wszystkie diamenty do 
sakiewki i bardzo zadowolona powiedziała:
– Masz szczęście moje dziecko, że twoje zbolałe serce jest czyste, dlatego two-
je łzy zamieniły się w drogocenne kamienie. Wiele jest kobiet, które przycho-
dzą tutaj, ale nie mają czym zapłacić. Czasem przynoszą złoto i srebro, ale dla 
mnie wartość ma tylko kamień, który powstaje, gdy smuci się ktoś o czystym 
sercu. Zasłużyłaś na pomoc. Wracaj do domu, nie zatrzymuj się nigdzie po 
drodze, ani nie odpoczywaj. Gdy tylko dojdziesz do domu, zerwij kwiatek  
z ogródka i połóż w łóżeczku, które przygotowałaś dla dziecka. A potem idź 
spać i nic się nie martw.
Ciężka była podróż powrotna bez snu i bez odpoczynku. Gdy Ritka opadała 
z sił, Adik pomagał jej iść, gdy Adik czuł zmęczenie, pomagała mu Ritka. Do-
szli do domu bardzo wyczerpani. Ritka zerwała niezapominajkę i włożyła do 
łóżeczka, które kiedyś przygotowała na wyczekiwane dzieciątko. Zmęczeni 
podróżą zasnęli prawie natychmiast. Adik nie wiedział, jak długo spał, ale 
obudził go śpiew Ritki. Ritka trzymała w ramionach dziecko o oczach jak 
niezapominajki i uśmiechała się szczęśliwa.
– Teraz jesteśmy prawdziwą rodziną – powiedziała Ritka.
– Będziemy Cię kochać i troszczyć się o ciebie, mój aniołku – powiedział 
Adik, nachylając się nad dzieciątkiem i jednocześnie tuląc żonę do siebie.  
W sercach czuli jedynie radość i miłość. 

Chcemy Ci powiedzieć, że będziemy rodziną…

...kiedy będziesz się cieszył, będziemy się cieszyć razem z Tobą

...kiedy będziesz nas potrzebował, będziemy przy Tobie

...kiedy będzie Ci smutno lub źle, przytulimy i pocieszymy

...kiedy nie będziesz rozumiał, chętnie wytłumaczymy

...kiedy będziesz chciał coś powiedzieć, wysłuchamy Twojego zdania

...damy Ci przestrzeń, abyś rozwijał talenty, które przyniosłeś

...pokażemy Ci świat dokoła, nauczymy, jak dobrze w nim żyć

...pozwolimy, byś popełniał błędy, ale będziemy blisko, jeśli będziesz nas po-
trzebował
...będziemy razem jeść lody i jeździć na rowerze, kopać piłkę i gonić bańki, 
postawimy babki z piasku, przeczytamy wszystkie bajki, zbudujemy z kloc-
ków najwyższą wieżę, wybierzemy się razem na daleką wyprawę, nauczymy 
wiązać sznurowadła, upieczemy pyszne ciasto, pójdziemy do lasu na kwieci-
stą łąkę, poszukamy, gdzie mieszkają biedronki, będziemy śpiewać piosenki 
i patrzeć na gwiazdy w ciemną noc, skoczymy w największą kałużę, puścimy 
latawca na najwyższą chmurę, przykleimy plaster, gdy będzie bolało, oswo-
imy wszystkie smoki! Będziemy Twoją Mamą i Twoim Tatą, a Ty – naszym 
Dzieckiem.

Ritka i Adik
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HANIA I PUCHATEK
W pięknym mieście nad rzeką mieszkała śliczna mała dziewczynka o wiel-
kich, niebieskich jak morze oczach. Miała na imię Hania. Piegi na jej nosku 
wyglądały jak piegi na noskach innych dziewczynek. Hania nie była taką, jak 
jej beztroscy rówieśnicy. Miała sekret, którego nie mają inne małe dzieci. Ha-
nia miała misia – przyjaciela o imieniu Puchatek, z którym co wieczór, leżąc 
w swoim łóżeczku, rozmawiała o tym, co jej przyniósł dzień. Dziewczynka, 
szepcząc misiowi do ucha, często była smutna i płakała. Co wieczór tuliła Pu-
chatka do snu i mówiła: – Dobranoc Puchatku, niech nam się przyśni wszyst-
ko to, o czym marzymy. Następnie całowała go w nosek i zasypiała.
Dom, w którym mieszkała, był duży i stary. Znajdował się blisko parku, do 

którego często przychodziła z innymi dziećmi i swoimi 
opiekunami. Hania nie miała ani mamy, ani taty. Z tego też 
powodu na jej buzi widać było smutek, żal i przygnębienie. 
Jej niebieskie oczka często były jak ciemna chmurka – peł-
ne deszczu. Dziewczynka lubiła swoich opiekunów, którzy 
troszczyli się o nią i inne dzieci, ale nigdy nie byli tylko dla 
niej. Zawsze swój czas musieli poświęcać też innym dzieciom.
Hania całym swym dziecięcym serduszkiem pragnęła być 
kochana i akceptowana. Bardzo się starała, aby zasłużyć na 
miłość swoich opiekunów. Dziewczynka była bardzo grzeczna i posłuszna. 
Nigdy nie bawiła się w piaskownicy, żeby nie wybrudzić ubranka, nie skakała 
na skakance, żeby nie zakurzyć bucików i starała się robić to, o co ją popro-
szono. Nigdy nie marudziła ani przy jedzeniu, ani przy sprzątaniu zabawek. 
Tak naprawdę nigdy nie mówiła słowa „nie”. Jej dziecięcy umysł podpowiadał 
jej, że tylko wtedy będą ją kochać i poświęcać jej czas. Dlatego zawsze na 
wszystko się zgadzała, na wszystkie pytania i prośby odpowiadała twierdząco.
Pewnego dnia okazało się, że dom, w którym mieszkała z innymi dziećmi, 
musi zostać wyremontowany, a dzieci zostaną przeniesione do różnych in-
nych domów. Oznaczało to, że dziewczynka znów będzie miała innych opie-
kunów. 
Hania trafiła do pięknego, dużego, na żółto wymalowanego domu, który oto-
czony był ślicznym ogrodem. Rosły w nim kwiaty, które w słońcu mieniły 
się różnymi kolorami, tak jak tęcza po burzy. Dziewczynka małymi krocz-
kami podążała w stronę dużych brązowych drzwi, stanęła i przestraszonymi 
oczkami spojrzała na swoich opiekunów. Nagle zwróciła wzrok na Puchatka, 
którego bardzo mocno przytuliła do siebie i szepcąc mu do uszka, spytała:  
– Puchatku, ta Pani pomagała mi ubierać laleczkę, pamiętasz? A ten Pan 
układał ze mną klocki.
Dziewczynka jeszcze raz spojrzała na swoich opiekunów, po czym usłyszała: 
– Dzień dobry, Haneczko. Pamiętasz mnie? Jestem Pani Ala, a to mój mąż 
Tomek, teraz my będziemy się Tobą opiekować.
Dziewczynka nieufnym wzrokiem popatrzyła na duży pokój, który znajdo-
wał się za brązowymi drzwiami i zauważyła, że w domu nie ma żadnych in-
nych dzieci, tylko malutki piesek o imieniu Gizmuś.
Ala i Tomek byli małżeństwem, które nie miało pod opieką żadnych innych 
dzieci, mogli więc poświęcić dziewczynce dużo czasu i uwagi. Wychodzili  
z nią na spacery, organizowali różne zabawy w domu, czytali bajki. W czasie 
tych wspólnych chwil zauważyli, że Hania jest bardzo grzeczna. Zawsze bez 
sprzeciwu wypełnia ich polecenia, nawet te, które u innych dzieci powodu-
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ją niezadowolenie. Zaczęli jeszcze bardziej obserwować dziecko i doszli do 
wniosku, że Hania nigdy nie mówi „nie”. Zrozumieli wtedy, że powodem tego 
jest strach przed brakiem miłości i akceptacji. 
Tak naprawdę to tylko Puchatek wiedział, dlaczego Hania jest ciągle taka 
grzeczna i zarazem smutna. Tylko on znał jej marzenia. Szczególnie to naj-
większe. Hania bardzo chciała mieć mamę i tatę, być przez nich kochaną i być 
dla nich najważniejszą osobą na świecie. 
Pani Ala i Pan Tomek postanowili, że muszą zrobić wszystko, aby dziewczyn-
ka zrozumiała, że słowo „nie” to nic złego. Minął dzień, drugi, trzeci, po-
tem miesiąc, dwa miesiące. Na drzewach pojawiły się już złoto – żółte liście, 
cała natura szykowała się do zimowego snu. Wiewiórki o pięknych rudych 
ogonach zbierały do swoich dziupli zapasy na zimę, a ptaki odlatywały do 
ciepłych krajów. Dużo czasu minęło, zanim małżeństwo zdobyło zaufanie 
dziewczynki i wytłumaczyło dziecku, że jeśli czegoś nie lubi albo nie ma na 
coś ochoty, to powinna o tym mówić. – Haniu, kochanie – powiedziała któ-
regoś dnia Pani Ala – mówienie słowa „nie” nie jest niegrzeczne, a czasami 
wręcz ułatwia budowanie dobrych relacji z innymi dziećmi i opiekunami. 
Dzięki temu dorośli wiedzą, co dziecko lubi i co sprawia mu przyjemność,  
a co smutek.
Pan Tomek spojrzał spod swoich dużych okularów, odłożył gazetę, wziął 
dziewczynkę na kolana, mocno przytulił i powiedział: – Haniu! Jesteś dla nas 
najważniejsza. Pokochaliśmy Ciebie już w pierwszym dniu, kiedy Cię zoba-
czyliśmy. Nasze duże serduszka pokochały Cię tak mocno, jak Ty kochasz 
swojego Puchatka, albo nawet mocniej. Pamiętaj, zawsze musisz mówić, co 
czujesz, bo to jest dla nas bardzo ważne. Dziewczynka spojrzała na Pana 
Tomka ślicznymi, lecz załzawionymi oczkami i wydukała: – Bo ja... bo ja tak 
bardzo chcę mieć mamusię, tatusia, żeby mnie kochali, dlatego zgadzałam 
się na wszystko. Myślałam, że tak trzeba, żeby mnie ktoś pokochał. Pani Ala 
podbiegła do dziewczynki, przytuliła ją bardzo mocno i powiedziała: – Za-
wsze już będziesz z nami, jesteśmy Twoimi rodzicami na dobre i złe. Jesteś 
dla nas najpiękniejszym i najlepszym dzieckiem na świecie. Proszę Cię, mów 
nam, jakie masz potrzeby i jakie problemy, pomożemy Ci zawsze. Będziemy 
z Tobą wszędzie i zawsze, kiedy będziesz nas potrzebowała. 

KOCHAMY CIĘ.
 

Następnego dnia rano Hania otworzyła oczka, popatrzyła w lustereczko, 
potem na Puchatka i pewnym głosem powiedziała: – Już nie mamy naszej 
tajemnicy Puchatku, mamy za to mamusię i tatusia. Po tych słowach dziew-
czynka szybko ubrała kapciuszki i pobiegła zobaczyć, czy aby jej się to nie 
śniło. Otworzyła drzwi od dużej kuchni, zobaczyła rodziców krzątających 
się przy stole. Tata Tomek brał poranną prasę do czytania, a mama układała 
talerze i sztućce na stole. Pachniało naleśnikami i malinami. Mama Ala, zo-
baczywszy dziewczynkę, rzekła: – Wyspałaś się, córeczko? – Tak, mamusiu 
– odpowiedziała Hania. – Daj buziaczka na dzień dobry, zrób poranną toa-
letę, ubierz się w taką sukienkę, jaka Ci się podoba i przyjdź na śniadanie. – 
Dobrze, mamusiu – odpowiedziała Hania, po czym spojrzała na tatę Tomka, 
który uśmiechał się do niej serdecznie.
Od tamtej pory dziewczynka już zawsze była uśmiechnięta, jej buzia nabrała 
blasku, policzki nabrały rumieńców i nawet Puchatek dostał nowy guziczek 
na nosek, bo ten stary dawno już odpadł i się zgubił. Dzięki swoim nowym 
kochającym rodzicom dziewczynka zrozumiała, że słowo „nie” to nic złego. 
Dzieci i dorośli mogą czasami się z czymś nie zgadzać, nie mieć ochoty na ja-
kąś zupkę lub nie lubić jakiejś zabawki, albo jakiegoś ubrania. Najważniejsze 
jest, żeby być sobą i mówić to, co naprawdę się myśli i czuje.

Agnieszka i Ireneusz
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BAJKA O MAŁYM LISKU, KTÓRY  
WSTYDZIŁ SIĘ SWOJEGO RUDEGO  
FUTERKA, BO INNE LEŚNE ZWIE-
RZĄTKA SIĘ Z NIEGO ŚMIAŁY

Na skraju boru, w przytulnej jamie, mieszkał z rodziną mały lisek. Uwielbiał 
hasać wokół nory, jednak niechętnie bawił się z innymi. W domu wesoły  
i rozbrykany, w leśnym przedszkolu zawsze na uboczu. Inne zwierzęta śmiały 
się z niego z powodu jego rudego futerka. Żeby się do nich upodobnić, lisek 
postanowił przemalować swoją piękną kitę:
– Mamo, zdecydowałem się, że zmienię kolor futerka – powiedział.
– A skąd taka decyzja? – zapytała mama.
– Dzieci w przedszkolu mnie przezywały i nie chciały się ze mną bawić, bo 
jestem rudy.
– Dobrze kochanie, jeśli poczujesz się dzięki temu lepiej i inne zwierzątka 
będą się z tobą bawić, to proszę bardzo. Pomyśl tylko, jaki kolor będzie dla 
ciebie odpowiedni. Lisek ucieszony tym pomysłem z radością pobiegł do lasu 
w poszukiwaniu swojego przyszłego towarzysza zabaw. I tak rozpoczęła się 
metamorfoza małego rudzielca.
 
Nie minęło wiele czasu i lisek spotkał jelenia, dumnie przechadzającego się 
nieopodal strumienia. Lisek zatrzymał się.
– Już wiem! Będę brązowy, jak jeleń – powiedział. 
– Ale on jest zbyt szybki, żebym mógł się z nim bawić – dodał po chwili za-
stanowienia i ruszył dalej.
Idąc przez las, mały lisek wciąż rozmyślał o tym, do jakiego zwierzątka mógł-
by się upodobnić. 
– To może żółty jak wilga? Ale ta latała za wysoko... 
– Zielony jak żaba? To jest myśl! Ale nie rozumiał jej kumkania. 
– Zimorodek jest piękny, będę niebieski jak on! Ale ptak spędzał czas na nur-
kowaniu w zimnej wodzie. – Brrr… – wzdrygnął się lisek.
Nagle coś zaszeleściło, na ścieżce przed liskiem wyskoczył zając. 
– Już wiem! Będę biały jak zając bielak! – ucieszył się lisek. Jednak długouchy 
wystraszył się i uciekł. Lisek posmutniał nieco i opuścił rudą kitę. 
– Czarny jak nornik…? Niestety, za bardzo przypominał smaczny obiad. 
– W takim razie namaluję na futerku czarne kropki i będę jak biedronka!  
Ale ona była zbyt mała, żeby się z nią bawić. 

– To może zwykła szarość będzie dobra? – powiedział lisek na widok siwego 
żbika, ale ten fuknął na niego i pobiegł do swoich. 
Rudy lisek czuł się zrezygnowany. Nie miał już ochoty szukać kompana,  
z którym mógłby się bawić. Wrócił więc do nory i swojej rudej rodziny. Usiadł 
koło rudej mamy i rzekł: 
– Wiesz mamo, to chyba nie ma sensu. Nie czuję się jeleniem, biedronką ani 
ptakiem. Nie jestem też podobny do borsuka czy żaby – stwierdził ze smut-
kiem mały lisek.
– Nie jesteś podobny do wielu innych zwierzątek – odpowiedziała mama. 
– Na pewno to niesamowite jest być kimś wyjątkowym. Upodabnianie się 
do innych nie zjedna ci przyjaciół. Ważne, by chcieć wspólnie spędzać czas  
i cieszyć się zabawą. Poza tym na pewno znajdą się w lesie równie rude zwie-
rzątka, jak ty i ja – dodała uśmiechając się.
I wtedy mały lisek polubił swoją rudą kitę. Zrozumiał, że 
podobieństwo do innych nie gwarantuje, że będzie lubiany. 
Zaprzyjaźnił się z szybką wiewiórką, która więcej czasu spę-
dzała na ziemi, z ptaszkami – rudzikiem i ziębą, które im 
wesoło pogwizdywały. 
 
Od tamtej pory zwierzęta przestały zauważać kolor liska,  
a zobaczyły, że rudych jest wokół nich więcej. Spostrzegły też, że wesoła  
z tych rudzielców paczka i warto się z nimi bawić. Teraz już nikt się nie wy-
śmiewa z małego liska, za to w lesie królują wspólny śmiech i zabawy.
 

 Barbara i Bartłomiej
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BAJKA O MAŁYM KRÓLICZKU BEZ ŁAPKI, 
KTÓREGO RODZINA RADOŚNIE SKACZE
W Krainie polnych kwiatów, na Zielonym Wzgórzu mieszkała sobie królicza 
rodzina: Tata Królik, Mama Królik i Mała Królisia. Skakali wesoło od rana do 
wieczora, bawili się w wyścigi, ganianego i hasali po zielonej łące, aż do utra-
ty sił. Królisia uwielbiała wspólne chwile z rodzicami. Codziennie wstawała 
ciekawa nowego dnia i tego, jakie zabawy i wycieczki czekają na ich rodzinkę.
Pewnego dnia, będąc na wycieczce w Tęczowym Lesie rodzinka chlapała  
i wygłupiała się w Żabim Stawie. Dołączyło do nich stadko małych królicz-
ków, których pilnowały panie Zającowe z Norki Samotnych Króliczków. Mała 
Królisia natychmiast rzuciła się w wir zabawy z innymi maluszkami. Szcze-
gólnie mocno zaprzyjaźniła się z Puszkiem – króliczkiem, który nie miał jed-
nej łapki. Pomagała mu nabierać wody do wiaderka, budowali zamek z pia-
sku i tak jak ją tata, tak ona Puszka pouczała, żeby nie wychodził za daleko.
Puszek czuł się szczęśliwy, że ktoś się nim interesuje i otacza go opieką.  
W Norce Samotnych Króliczków miał co prawda kolegów, ale i tak czuł się 
samotny, a brak łapki powodował, że nie wszyscy chcieli się z nim bawić. Jego 
marzeniem było mieć mamę i tatę, którzy by go przytulali, bawili się i cało-
wali na dobranoc każdego wieczoru, dlatego z tęsknotą patrzył, jak rodzina 
Małej Królisi wspólnie spędza czas nad stawem.
Po wspólnych harcach z małymi króliczkami rodzina Małej Królisi wróciła 
zmęczona na Zielone Wzgórze. To był bardzo aktywny dzień i wszyscy mieli 
tylko ochotę umyć się i położyć spać. Tata Królik i Mama Królik rozmyśla-
li nad całym dniem i tym, jak wspaniale było się bawić wspólnie z Królisią  
i Puszkiem. Od dawna czuli, że ich rodzina nie jest pełna, a miłości wystarczy 
jeszcze dla jednego Króliczka, ale nie wiedzieli, czy oni i Mała Królisia są go-
towi, żeby po ich norce biegał jeszcze jeden niesforny króliczek.
Tata Królik suszył i czesał Małą Królisie. Była już senna i szykowała się do 
spania w ich przytulnej norce.
– Tatusiuu... – zaczęła ziewając Królisia.
– Tak, Królisiu? – Tata Królik nastawił uszko, aby lepiej słyszeć zaspaną có-
reczkę.
– Świetnie bawiłam się dziś z Puszkiem, ale był smutny, jak pytałam go  
o rodzinę i brak łapki. 
– Dlaczego? 
– Kochanie, są króliczki, które nie mają mamy ani taty i Puszek był smutny, 
bo nikt mu nie czyta bajek na dobranoc ani nie ma go kto przytulać.

– Tato!!! – rozbudziła się Królisia.
– Wy możecie go przytulać, a bajki 
czytacie najlepiej na całym świecie. 
U nas będzie szczęśliwy, a ja będę mu 
pomagać i nawet dam mu swoje za-
bawki.
– Myśleliśmy już o tym, Kochanie – 
rozpromienił się Tata Królik. 
– Porozmawiamy jeszcze z Mamą,  
a tymczasem idź już spać.
Rozmowa z Królisią upewniła Pań-
stwo Królików, że wszyscy pragną 
tego samego – aby Puszek znalazł 
szczęście i stał się częścią ich rodzi-
ny. Jeszcze tego samego dnia udali 
się do Norki Samotnych Króliczków, 
aby powiedzieć mu o swoich planach. 
Okazało się, że to nie takie łatwe, bo Panie Zającowe nie chciały oddać żad-
nego maluszka, dopóki nie upewniły się, że będzie mu dobrze w nowej norce. 
Puszek natomiast skakał z radości, gdy usłyszał, że jego marzenie może się 
spełnić.
– A co z tym, że nie mam łapki? – spytał niepewnie Puszek Tatę Królika.
– Puszku, każdy jest inny i to czyni nas wyjątkowymi. Ja mam lewe uszko 
krótsze, a Mama Królik skacze jak żabka. Dla nas jesteś najpiękniejszy – od-
parł spokojnie i z uśmiechem Tata Królik i cała czwórka rzuciła się sobie  
w objęcia.
Jeszcze przez jakiś czas Rodzina Królików jeździła z Puszkiem na wyciecz-
ki i zabierała go na obiady do norki na Zielonym Wzgórzu. Bardzo za sobą 
tęsknili, ale wiedzieli, że muszą przetrwać ten krótki czas, aby już na zawsze 
cieszyć się sobą nawzajem.
I nadszedł ten dzień. Puszek pożegnał się z Paniami Zającowymi i razem 
ze swoją mamą, tatą i siostrzyczką Królisią pojechali do ich norki, gdzie już 
od dawna czekało na niego własne łóżeczko i zabawki. Spełniły się jego ma-
rzenia – od teraz miał prawdziwą rodzinę. Wspólnie jeździli na wycieczki, 
bawili się i już nigdy brak łapki nie był dla niego powodem do smutku, bo 
wiedział, że dla swojej rodziny jest wyjątkowy i ukochany.

Natalia i Mateusz
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BAJKA O DZIEWCZYNCE, KTÓRA 
STRASZNIE BAŁA SIĘ CHODZIĆ DO  
DENTYSTY
Emilka była małą dziewczynką, która bardzo lubiła słodycze, a zwłaszcza 
czekoladę. Tego dnia razem z rodzicami przygotowywali w kuchni ciasto na 
pyszny jabłecznik.
– Słoneczko, pamiętasz gdzie jutro idziemy? – spytała mama. 
– Do kina?
– Nie, nie do kina. Nie mów, że zapomniałaś?
– Ja nigdy nie zapominam – śmiała się Emilka – Jutro obiecaliście mi lody 
czekoladowe w polewie malinowej i.... z kawałkami orzechów! Dziewczynka 
przełknęła ślinę, już czuła ich smak.
– Jutro idziemy do mojej ulubionej lodziarni! Hurra!!!
Myśl o lodach spowodowała, że Emilka zaczęła kręcić się w kółko, aż cały 
świat wokół niej zaczął tańczyć. 
– Na lody też pójdziemy, ale najpierw odwiedzimy dentystę – nie dawał za 
wygraną tata. Emilka w jednej chwili przestała wirować.
– Ale ja nie chcę. Nigdy tam nie byłam i bardzo się boję – powiedziała płacz-
liwym głosem. Przytuliła się do rodziców i wyszeptała:

– Bardzo Cię kocham mamusiu, bardzo Cię kocham tatusiu. Bardzo, bardzo, 
że nie można bardziej. Nie zabierajcie mnie do dentysty. Kiedyś pójdę, ale nie 
jutro.
– Też Cię kochamy Perełko, jesteś naszym największym skarbem – mama 
mocno ją przytuliła.
– I z tego powodu chcemy, abyś miała zdrowe ząbki. Jak kogoś kochasz, to  
o niego dbasz.
– Zobaczysz, że spodoba Ci się u dentysty – tata uśmiechnął się i spojrzał jej 
prosto w oczy.
– Będzie tak super, że nie będziesz chciała wyjść z gabinetu.
– Będziesz mogła pojeździć na fotelu – mama pogłaskała ją po policzku.
– Pamiętasz, jak byliśmy nad morzem i bawiłaś się na ruchomym koniku? 
Fotel u dentysty jest fajniejszy, bo nie będzie do niego kolejki innych dzieci. 
A poza tym ma dużo światełek, które będziesz mogła zapalać i gasić. Konik 
tego nie miał.
– A czy będę mogła zabrać ze sobą Słodziaka? – zapytała już spokojniejsza 
dziewczynka.
– Pewnie, że go zabierzemy. A może jemu też sprawdzimy ząbki? – uśmiech-
nął się tata.
– Ale przecież pluszowe misie nie mają zębów – oburzyła się Emilka.
– Masz rację, nie mają. Jesteś bardzo mądrą dziewczynką. 
Wieczorem Emilka leżała już w swoim łóżeczku i przytulała Słodziaka.
– Misiu, jutro idziemy do dentysty. Już się mniej boję, ale chcę, abyś był przy mnie.
– Oczywiście – pluszak ziewnął, po czym dodał:
– Jesteś bardzo dzielna!
– Ale czy można w tym samym czasie być dzielnym i jeszcze troszeczkę się bać?
– Tak. Na tym polega odwaga – miś wyraźnie się ożywił.
– Małe dzieci często boją się czegoś, czego nie znają – to całkiem normalne.
– Skąd możesz to wiedzieć, przecież jestem jedyną dziewczynką, którą znasz.
– My misie już tak mamy – Słodziak uśmiechnął się i znów ziewnął.
– Bardzo dużo wiemy o dzieciach, dlatego tak dobrze je rozumiemy.
– Pluszaki mają lepiej – powiedziała Emilka zaspanym głosem. – Nie mają 
ząbków i nie muszą chodzić do dentysty.
Dziewczynka czuła, że zaczyna ogarniać ją senność. Tej nocy śniła o wiel-
kim pączku pokrytym słodką czekoladą z jej ulubionym, malinowym na-
dzieniem. Był pyszny i rozpływał się w ustach. Wiedziała, że to sen, bo takie 
wielkie pączki przecież nie istnieją, ale jej to nie przeszkadzało, bo tak bardzo 
kochała słodycze.
Następnego dnia razem z rodzicami i Słodziakiem pojechali do dentysty. 
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Czekali na swoją kolej w dużym korytarzu. Nie nudziła się, bo sympatyczna 
pani dała jej do pokolorowania kartkę z ząbkiem i szczoteczką. Nie wiedziała, 
że ząbki tak się cieszą, gdy bawią się ze szczotką. Słodziak też się temu dziwił, 
ale skąd mógł to wiedzieć, przecież nie miał zębów. 
– Rodzice mieli rację – pomyślała – tutaj naprawdę jest fajnie.
Drzwi się otworzyły i wyszła Pani doktor:
– Emilko, chcesz zobaczyć mój pokój?
– Tak! – dziewczynka podskoczyła z radości i wbiegła do gabinetu.
Naprawdę było super. Oprócz fotela, który jeździł w górę i w dół, w pokoju 
było wiele innych urządzeń, którymi Emilka mogła się pobawić. Najciekaw-
sze było lustereczko: tak małe, że z trudnością mogła się w nim przejrzeć. 
– To lusterko dla lalek? – spytała ze zdziwieniem.
– Nie tylko – odparła ubawiona pani dentystka – może też służyć dla ząbków. 
Zobacz, jeśli chcesz ładnie wyglądać, to patrzysz w swoje lustro i poprawiasz 
sukienkę. Tak samo mają ząbki – jak chcą być ładne, to daję im takie małe 
lustereczko i wtedy one się w nim przeglądają.
Emilka świetnie się bawiła, cieszyła się, że mogła odwiedzić tak ciekawe miej-
sce. Pani doktor była bardzo sympatyczna i co najważniejsze: powiedziała, że 
też uwielbia czekoladę!
Wychodząc z gabinetu dostała Dyplom Dzielnego Pacjenta – była z siebie 
taka dumna. Rodzice i Słodziak także byli pełni radości. 
– Zasłużyłaś na lody – powiedział tata i wziął ją na barana.
– Jaki cudowny dzień – pomyślała dziewczynka – muszę częściej tutaj przy-
chodzić.
Emilka leżała wieczorem w łóżeczku. Słodziak jak zawsze zasypiał obok niej.
– Wiesz – wyszeptała śpiąco dziewczynka – my dzieci mamy lepiej od plu-
szaków.
– Dlaczego? – miś nie krył zdziwienia.
– Bo mamy ząbki i możemy chodzić do dentysty – odparła pewnie Emilka.
– Nie mogę się doczekać, kiedy znowu odwiedzę panią doktor.
– Jestem z Ciebie taki dumny – uśmiechnął się Słodziak.
– Dobranoc!
Dziewczynka już spała, znów miała swój ulubiony sen: pączek w polewie cze-
koladowej, który smakował wybornie. Ale tym razem sen skończył się ina-
czej: po wspaniałej, słodkiej uczcie z radością umyła ząbki – tak jak nauczyła 
ją dziś pani dentystka.

Agnieszka i Piotr
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go same dobre rzeczy. Poczuł, że jego życie zaczyna się na nowo i w odpo-
wiednim miejscu.
Nagle duży samochód ruszył. Jechał szybko, drzewa umykały, samochody 
trąbiły, światła błyszczały. Był bardzo zadowolony i szczęśliwy, choć nie ro-
zumiał tego wszystkiego, co się stało. Czuł się dobrze. Przez chwilę pomyślał: 
– Jestem małym synkiem dużego samochodu.
Wówczas zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Nagle samochód zatrzymał się, Fe-
lek z przerażeniem obserwował, gdzie jest i co będzie się działo dalej. Duży 
samochód wjechał do dużego zielonego garażu, drzwi zatrzasnęły się, reflek-
tory zgasły. Znowu Felek został sam. Pomyślał: 
– Muszę coś wymyślić, aby mnie zauważył.
Mały samochodzik wziął się do pracy. Posprzątał garaż, wyczyścił szyby, wy-
mył się tak pięknie, że aż błyszczał, jak nigdy dotąd. Potem zaczął mrugać 
światłami i głośno trąbić klaksonem. Duży samochód, mimo że stał obok  
w drugim garażu, nie słyszał go. Po kryjomu Felek otworzył drugi garaż  
i wjechał na lawetę dużego samochodu, po chwili ze zmęczenia zasnął. Nad 
ranem duży samochód ruszył do pracy. Dopiero w połowie drogi zorientował 
się, że na swoich plecach jest pasażer na gapę – Felek. 
– Jak to się stało? – zdziwił się.
– Skąd się tu znalazłeś?
Różne myśli przychodziły mu do głowy, ale radość w sercu podpowiadała 
mu, że nie ważne, skąd się tu znalazł, ale jest pewien, że chce go zatrzymać na 
zawsze i cieszyć się wspólnie dalej życiem we dwoje. Z dumą i wzruszeniem 
patrzał na Felka. 
– To przeznaczenie! – pomyślał.
 W wyobraźni widział, jak przemierzają wspólnie autostrady i cieszą się z cza-
su spędzonego razem. Felek w tej samej chwili jednym reflektorem spoglądał 
na duży samochód i czuł w sercu, że nigdy już nie będzie sam, że marzenia 
się spełniają, tylko nigdy nie należy z nich rezygnować. Czuł się od teraz naj-
szczęśliwszym małym samochodzikiem pod słońcem. Jego radości nie było 
końca.
 

Agnieszka i Robert

BAJKA O ZACZAROWANYM SAMOCHODZIE
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w dalekim kraju, przy ruchliwej 
autostradzie... stał sobie mały samochodzik na bocznym parkingu CPN-u 
i przyglądał się smutno samochodom przejeżdżającym i odjeżdżającym ze 
stacji benzynowej. Był koloru złotego i gdy na niebie pojawiały się pierwsze 
promyki słońca, pięknie błyszczał i rozpierała go duma. Był już tu tak długo, 
znał wszystko i wszystkich, że stali bywalcy nazwali go „Felek”.
– Jestem sam na świecie – pomyślał mały samochodzik.
– Tak bardzo chciałbym, aby ktoś wsiadł do mnie i pojeździł ze mną, abym 
mógł popatrzeć na inne duże samochody, na zielone drzewa, porozmawiać  
z innymi i pooddychać świeżym powietrzem. Chciałbym być zauważony, po-
trzebny, mieć swojego przyjaciela.
Mijały kolejne dni i noce, a Felek stał na swoim miejscu i był ciągle bardzo 
smutny i samotny. Ze smutku zasnął. Nagle zerwał się jednak i zbladł. Zoba-
czył duże świecące reflektory wielkiego samochodu. Ten duży samochód był 
tego samego koloru, co on. Serce zaczęło mu bić coraz mocniej, pomyślał:
– Tak bardzo chciałbym wdrapać się na platformę tego auta.
Po chwili tak się właśnie stało. Sam nie rozumiał dlaczego, zanim  
o tym pomyślał, zostało to spełnione. W głowie mieszało mu się dużo myśli. 
Po chwili poczuł jednak radość, ponieważ wiedział, że już od teraz spotkają 
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BAJKA O TYM JAK LISEK SPOTKAŁ RO-
DZICÓW, KTÓRZY PRZED LATY POWIE-
RZYLI GO INNEJ RODZINIE
Wiosna tego roku była przepiękna. Każdego dnia świeciło słońce i ogrzewało 
całą polanę. Łąka mieniła się pięknymi barwami maków, fiołków, niezapomi-
najek i jaskrów. Śnieżnobiałe stokrotki odbijały promienie słońca i wyglądały 
jak drobne aniołki. Na skraju lasu w lisiej norce urodziły się cztery szczenięta –  
jedna dziewczynka i trzech chłopców. Małe liski były prześliczne. Ubrane 
były w pomarańczowe futerka z białymi fartuszkami. Piękne i puszyste ogony 
dodawały im uroku. Tylko najmłodszy lisek urodził się z ogonkiem na jeden 
centymetr. Do tego nie było na nim puszystego futerka. Z powodu mikre-
go ogonka lisek dostał imię Kikutek. Kikutek był mniejszy od swoich braci,  
a nawet był mniejszy od siostry. Był słabszy i nie potrafił tak szybko biegać 
jak oni. Ostatni dostawał jedzenie, a właściwie resztki. Pani Lisica bardzo się 
martwiła o niego, ale nie potrafiła nauczyć go szybkiego biegania ani zdoby-
wania jedzenia. Nie potrafiła mu pomóc.
Pewnego popołudnia lisia rodzinka spędzała czas nad stawem. Maluchy uga-
niały się za motylami, ale Kikutek nie złapał żadnego. Zabawy młodych li-
sków obserwowała Wilczyca. Zazdrościła lisiej mamie, że ma takie śliczne 
dzieci. Zauważyła też, że Kikutek jest troszkę jakby na uboczu. Zabawa nie 
sprawiała mu tyle radości, co rodzeństwu. Zagaiła do Lisicy:
– Dzień dobry! Ma pani śliczne dzieci. Świetnie się bawią, ale ten najmniejszy 
chyba nie nadąża za rodzeństwem…
– Dzień dobry pani Wilczyco! – odpowiedziała Lisica – Ma pani rację, moje 
dzieci są śliczne. Bardzo je kocham i jestem z nich bardzo dumna. A ten ko-
chany maluszek to Kikutek. Nie ma ogonka, jest najsłabszy i dużo choruje.  
A ja nie potrafię mu pomóc. Czasami brakuje nam jedzenia. Bracia zabierają 
upolowaną kurę i uciekają. Siostra ich dogoni, ale gdy Kikutek dobiegnie, to 
albo wszystko już zjedzą, albo zostawią mu resztki. Na nic są moje prośby, 
żeby dzielili się z Kikutkiem. A pani? Pewnie ma pani zdrowe, silne dzieci? –  
zapytała Lisica. Wilczyca spuściła głowę. Zrobiło się jej bardzo smutno.  
Po policzku spłynęła łza.
– Przepraszam… Nie chciałam sprawiać pani przykrości – powiedziała Lisica.
– To nie pani wina. To wina kłusowników. Zastawili wnyki i mój synek w nie 
wpadł. Długo go szukałam po lesie, a gdy znalazłam… było za późno…
Zapanowała cisza. Wilczyca spojrzała na młode liski. Nagle jej twarz rozpro-
mieniła się.

– Pani Lisico, znam się na ziołach leśnych i owocach. Może zaopiekowałabym 
się Kikutkiem? Spróbuję wyleczyć jego ogonek. Jedzenia u mnie nie brakuje, 
nie będzie chodził już głodny… – nieśmiało zaproponowała Wilczyca.
Lisica zgodziła się. Kikutek poszedł z Wilczycą. Początkowo jej nie ufał  
i troszkę chyba się bał. Była duża i szara. Nie wyglądała tak ładnie jak mama. 
Ale miała bardzo dobre serce.
Dbała o Kikutka najlepiej jak potrafiła. Karmiła – dawała owoce i zioła leśne. 
Bawiła się z nim i uczyła. Kikutek był bardzo mądrym liskiem. Wilczyca ko-
chała go jak własnego synka, a i on pokochał Wilczycę jak mamę.
Lisek rósł, nabierał siły, ale ogonek nie odrósł. Wilczyca z liskiem wędro-
wali po lesie. Nauczyła go, jak polować, gdzie szukać schronienia. Nauczyła 
rozpoznawać zioła i owoce – te zdrowe oraz te trujące. Wędrując pomagali 
wszystkim zwierzętom, które wpadły w sidła kłusowników.
Jesienią, gdy już było prawie ciemno, usłyszeli delikatny płacz i wołanie  
o pomoc. Była to ruda wiewiórka, która zbierała orzechy na zimę. Wpadła  
w pułapkę i nie potrafiła z niej wyjść. Kikutek z Wilczycą uratowali ją. Zrobili 
opatrunek z liści babki lancetowatej na poranionej łapce i odprowadzili do 
dziupli.
– Dziękuję wam bardzo gorąco. Uratowaliście mi życie! – nie kryła wzrusze-
nia Wiewiórka – Jak mogę się wam odwdzięczyć?
Wilczyca pomyślała, że taka śliczna wiewiórka z pięknym rudym ogonem 
wie, jak dbać o ogon i może uleczy Kikutka? 
– Tak patrzę na ciebie, Wiewiórko… Masz taki piękny ogon… Powiedz, co 
jest potrzebne, żeby urósł taki puszysty? – odważnie zapytała Wilczyca.
– Ja jem głównie orzechy. Leszczyna jest najsmaczniejsza. Mam bardzo duży 
zapas w dziupli, poczekajcie.
Po chwili przyniosła tyle orzechów, ile była w stanie unieść. Wilczyca podzię-
kowała i powędrowała z Kikutkiem do norki. Kikutek codziennie zjadał por-
cję orzechów. Wilczyca przyglądała się czy ogonek rośnie, ale rezultatu nie 
zauważyła. Innym razem w sidła wpadł Zając. Kikutek z Wilczycą uwolnili 
go, a w podziękowaniu otrzymali zapas marchwi. 
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– Wiesz, Kikutku? Może marchew będzie dobra na twój ogon. Zając ma ślicz-
ny ogonek, może niezbyt długi, ale jaki puszysty! – z nadzieją powiedziała 
Wilczyca. Wspólnie próbowali uleczyć ogon, ale marchewki też nie pomogły. 
Pewnego zimowego poranka Kikutek zauważył we wnykach jakąś lisicę. Inne 
lisy próbowały jej pomóc, ale ich długie i puszyste ogony plątały się w gęstych 
krzakach, w których była schowana zasadzka. Kikutek niewiele myśląc pod-
biegł szybko, zgrabnie i zwinnie przecisnął się przez gęsty krzew i uwolnił 
zranione zwierzę. Jemu puszysty ogon nie przeszkadzał. 
– Dziękuję ci serdecznie za uratowanie mi życia. Gdyby nie ty, pewnie bym 
tutaj zginęła. Czy masz jakieś marzenie, które mogłabym spełnić? – zapytała 
Lisica.
– Mam jedno, ale nikt go nie może spełnić. Chyba nie ma sensu o tym mówić 
– zawstydził się Kikutek.
– Jak nie chcesz, to nie mów. Ale jak nie powiesz, to nie będę mogła nawet 
spróbować... I co, powiesz? – zachęcała Lisica. 
– No dobrze – ośmielił się Kikutek – chciałbym mieć taki piękny ogon, jak 
inne lisy. Zobacz, ja właściwie nie mam ogona…
Odwrócił się, pokazał Lisicy swój ogon. W tym momencie stanął jej przed 
oczami słoneczny, wiosenny dzień, w którym poznała Wilczycę nad stawem. 
Łzy napłynęły jej do oczu. Kikutek nie rozumiał, dlaczego Lisica płacze. My-
ślał, że z powodu brzydkiego widoku. Zmieszał się i zaczął przepraszać. 
– Wiem, że nie jest to przyjemny widok. Wstydzę się tego ogona, nie powi-
nienem ci pokazywać takiej brzydoty… przepraszam.
– Czy masz na imię Kikutek?
– A skąd znasz moje imię? – zdziwił się Lisek.
– Codziennie o tobie myślałam. Nawet szukałam cię codziennie. Chciałam 
dobrze, chciałam, żebyś miał dobry dom, chciałam, żebyś był zdrowy i szczę-
śliwy, dlatego oddałam cię Wilczycy, ale nie myślałam, że będę tak strasznie 
tęsknić… Wybaczysz mi?
Lisica nie miała odwagi spojrzeć na Kikutka. Zamknęła oczy i czekała, co się 
stanie. Kikutek przytulił ją bardzo mocno.
– Zrobiłaś wtedy najlepiej, jak mogłaś. Wilczyca ma ogromne serce. Wszyst-
kie zwierzęta w lesie ją szanują. To ona nauczyła mnie, jak pomagać innym.
– Dziękuję, Kikutku, za dobre słowa. A jeśli chodzi o twój ogon, to jestem 
pewna, że jest najlepszy ze wszystkich ogonów, jakie widziałam. Przede 
wszystkim nie przeszkadza ci podczas ratowania zwierząt.

Irena i Mateusz
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ŁATKA I JEJ RODZINA
Pewna mała kicia, która miała dopiero dwa tygodnie, zo-
stała zaniesiona wraz ze swoim dwutygodniowym bratem 
przez swoją kochającą rodzinę do ośrodka. Rodzina bardzo 
kochała swoje dwa najmłodsze kotki, jednak ze względu na 
liczne potomstwo obawiała się, że nie zapewni im wystarcza-
jącej uwagi, opieki i troski – że nie sprosta ich potrzebom. Dlate-
go zdecydowali się na ten bardzo bolesny krok. Kotki nie wiedziały dokąd 
idą i co ich czeka. Kiedy kotki znalazły się w swoim pokoju, nie rozumiały, 
dlaczego ich rodzice sobie poszli. Smutek narastał, czas mijał, a rodzice nie 
wracali. Kotki przez dwa tygodnie płakały i wołały swoich rodziców my-
śląc, że przyjdą na ich wołanie, jednak tak się nie stało. W trzecim tygodniu 
uświadomiły sobie, iż mogą liczyć tylko na siebie, że razem przeniosą góry. 
Jednak w czwartym tygodniu zniknął braciszek kici. Kicia nie rozumiała, 
dlaczego została sama i zastanawiała się, co stało się z jej bratem. Czy był po-
ważnie chory i pojechał do lekarza i wróci po kilku dniach, czy może rodzice 
wrócili i zabrali go…Kicia posmutniała i zaczęła się zastanawiać, dlaczego 
mogli o niej zapomnieć… Uświadomiła sobie, że skoro rodzice nie pokazali 
się przez tak długi czas, to na pewno teraz też ich nie było. Kicia czekała  
z utęsknieniem na brata, ale on, tak samo jak rodzice, nie wracał. Minęły dwa 
tygodnie i kicię znowu nawiedziły myśli czy to przez nią wszyscy odeszli, co 
takiego zrobiła, że została sama. Nie rozumiała tego, co zaszło, bo nikt jej 
tego nie wytłumaczył. Jednak po tygodniu przyzwyczaiła się do zaistniałej 
sytuacji. 
Tego też dnia nie zdawała sobie sprawy, co ją czeka. Do ośrodka przyszła para 
rudych kotów, która niedużo pracowała i szukała kolejnego towarzysza życia, 
gdyż miała w sobie duuuuuużo miłości i chciała się nią podzielić, najlepiej  
z całym światem. Dlatego zapytali Panią w ośrodku, czy pomoże im znaleźć 
członka rodziny. Pani zaprowadziła ich do pokoju, w którym była kicia i po-
informowała, że jej brat tydzień temu znalazł swój nowy dom (słysząc to, 
kicia zastanawiała się co znaczy „nowy dom”). Para, widząc kicię, nie miała 
cienia wątpliwości, że chce stworzyć dla niej dom. Gdy usłyszała, że rozdzie-
lili ją z bratem, zwrócili się do Pani z ośrodka i powiedzieli jej, że chcą się 
zatroszczyć o kicię.
Tuląc kicię przy piersi, zasłaniając ją płaszczem, żeby nie zmarzła (bo był 
chłodny dzień), szli razem do domu trzymając się za rękę. W związku z tym, 
iż kicia była zbyt mała, by wyznać im swoje imię, nadali jej własne i od tej 
pory nazywała się Łatka. Początkowo Łatka nie rozumiała, gdzie jest, kim 

jest para i dlaczego ona jest teraz w innym miejscu, przez co była wycofana, 
nieufna. Dodatkowo ciągle myślała o swojej rodzinie i dlaczego pozwolili, 
aby była z tą parą... I znowu była smutna. Na szczęście nie trwał on dłu-
go, ponieważ para poświęcała Łatce sporo uwagi, spędzała z nią czas, bawiła 
się, pokazywała świat od innej strony (poznała nowe miejsca, nowe jedzenie  
i innych członków rodziny).
Łatka nie była już nigdy więcej smutna. Czasem zastanawiała się czy jej brat 
też trafił do podobnej rodziny. Mimo że czasami tęskniła za swoimi rodzica-
mi, nie była już zmartwiona, bo wiedziała, iż zawsze może liczyć na otaczającą 
ją rodzinę. Gdy potrzebowała posiedzenia w ciszy, przytulenia, wystarczyło, 
że przyszła lub powiedziała i zaraz ktoś spełnił jej prośbę. Gdy bała się burzy, 
wszyscy szli do dużego pokoju i razem grali w karty, a jeśli było już późno  
i burza nie ustawała, spali razem, trzymając się za rączki.
Dla Łatki para nie była już obca, była jej rodziną. Pogodziła się z tym, co ją 
spotkało, przez co pokochała siebie i świat na nowo. Dzięki temu sama była 
zdolna do miłości i mogła w przyszłości założyć swoją własną rodzinę.
 

Łatka, Bond, Anna i Michał
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PIERWSZE WAKACJE ŁATKI I BONDA
Była sobie kotka zwana Łatką, która miała przyjaciela – psa o imieniu 
Bond. Zazwyczaj widzieli się raz  
w miesiącu przez godzinę i dbali 
o siebie nawzajem. W tym roku 
jednak spędzili ze sobą trzy mie-
siące na wakacjach. 
Już pierwszego dnia Bond zjadł 
ulubione jedzenie Łatki. Ale ona 
nie była głodna, gdyż babcia 
wszystko widziała i dała jej nową 
porcję. Drugiego i trzeciego dnia 
było dalej tak samo, dlatego 
Łatka próbowała porozmawiać  
z Bondem i wytłumaczyć mu, 
że ma swoje jedzenie i nie po-
winien zjadać jej jedzonka. Jed-
nak Bond cierpiał na łakomstwo  
i przez kolejny tydzień wyjadał 
jej jedzonko. W końcu powie-
działa mu: – Dość naszej przy-
jaźni! Nie chcę cię już więcej wi-
dzieć, Bond.
Bond był z tego powodu bardzo 
smutny i mimo prób nawiązania 
rozmowy z Łatką, by ją przepro-
sić, ona nie chciała mieć z nim 
żadnego kontaktu. Bond z dnia 
na dzień coraz bardziej żałował 
swojego łakomstwa i był zasmu-
cony, że nie może przeprosić 
swojej najlepszej przyjaciółki...
Łatce również było smutno, bo 
po dwóch dniach samotnej zaba-
wy zrozumiała, że tęskni za przyjacielem. Jednak dalej była na niego zła, bo 
gdyby babcia nie widziała, iż Bond wyjada jej jedzenie, to przez prawie dwa 
tygodnie chodziłaby bardzo głodna i musiałaby iść do lekarza, ponieważ bra-
kowałoby jej witamin. Po tygodniu w samotności Łatka podeszła do Bonda  

i postanowiła go wysłuchać:
– Przepraszam, że wyjadałem ci jedzonko i że byłem taki łakomy. Tęsknię za 
tobą – powiedział Bond.

– Przykro mi, iż nie pomyślałeś  
o moim zdrowiu. Mogłam przez 
ciebie trafić do szpitala, gdyby 
babcia nie zobaczyła twojego 
wyjadania.
– Nawet nie pomyślałem o ta-
kich konsekwencjach. Przykro 
mi, że sprawiłem ci zawód. Je-
śli obiecam, że postaram się nie 
wyjadać jedzenia, to będziemy 
przyjaciółmi?
– A co, jak przez twoje łakom-
stwo nie wyjdzie? Wiesz, mam 
inne rozwiązanie. Gdy obiecasz 
mi poczekać, aż zjem tyle, ile 
będę potrzebować, to obiecuję 
zostawić resztę jedzonka dla cie-
bie. To co, obiecujesz?
– Tak, obiecuję! – powiedział  
z radością Bond. – Wybaczysz 
mi Łatko? 
– Hmm… Tak, oczywiście – od-
powiedziała Łatka z uśmiechem 
na twarzy. 
Łatka i Bond cieszyli się, że od-
zyskali swoją przyjaźń, że mo-
gli znowu razem spędzać czas. 
Bond dotrzymał słowa i czekał, 
aż Łatka się naje. Przez całe wa-
kacje byli nierozłączni, gdy kła-
dli się spać, trzymali się za łapki. 
Tak dobrze się bawili, że ostat-

niego dnia wspólnych wakacji płakali, gdyż nie chcieli się rozstawać. Ale po 
wakacjach codziennie rozmawiali ze sobą przez internet.

Anna i Michał
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WIEWIÓRKA ZOSIA
Mam na imię Zosia, mam 5 lat i po-
chodzę z Lasu Szumilasu. Bardzo 
lubię rysować, biegać i grać w klasy. 
Od jakiegoś czasu mieszkam z moją 
przyszywaną rodziną Państwa Li-
sów, ale jest tam tyle innych małych 
zwierzątek, że niestety, nie poświę-
cają mi tyle czasu, ile bym chciała. 
Dlaczego do nich trafiłam? Sama nie 
wiem. Pewnie dlatego, że moi rodzi-
ce nie byli dobrzy dla mnie, bo tak 
mi kiedyś tłumaczył Pan Lis. Ale, niestety, to prawda. Mama i tata chyba mnie 
nie kochali, bo ciągle krzyczeli, bili mnie, wyzywali… nie byli dla mnie do-
brzy. Przez to nigdy nie byłam uśmiechnięta. Gdy trafiłam do Państwa Lisów, 
poczułam się trochę bardziej bezpieczna, bo wiem, że tu nikt nie krzyczy i nie 
robi krzywdy. Chciałabym mieć prawdziwą rodzinę, ale boję się, że znowu 
będzie mnie coś bolało, albo będzie mi smutno i przykro. 
Dzisiaj poznałam Państwa Bobrów, wyglądają na sympatyczne zwierzaki. Pan 
Bóbr zadawał mi dużo fajnych pytań, np. co lubię jeść, jaka jest moja ulubiona 
bajka, czy lubię się bawić na placu zabaw. Pani Bobrowa siedząc z boku tylko 
patrzyła na mnie, chyba miała katar, bo ciągle leciały jej łezki z oczu… ale ani 
razu nie użyła chusteczki, aby wysmarkać nos… może ma alergię?
Państwo Bobrowie bardzo często mnie odwiedzają i przywożą fajne rzeczy, np. 
kolorowanki, koraliki do robienia bransoletek. Pani Bobrowa ostatnio mnie 
przytuliła i pojawiło się takie dziwne uczucie, którego nigdy nie znałam –  
czułam, że jestem kimś ważnym dla nich. Bardzo mi się to spodobało i chcę 
częściej się tak czuć. Jejku, marzę o takiej rodzinie. Chciałabym się spakować 
i iść razem z nimi, ale nie mogę. Nie rozumiem, dlaczego.
Hura! Państwo Bobrowie zabierają mnie do siebie! Jejku, jaki mam ślicz-
ny kolorowy pokój. I zabawki, tylko dla mnie! Jestem szczęśliwa! Mam 
nadzieję, że zostanę tu na zawsze! Czuję, że się uśmiecham. Pan Bóbr jest 
taki fajny, często się ze mną bawi, a Pani Bobrowa jest wspaniała. Zawsze 
dba, abym była czysta, najedzona i bardzo często się przytulamy do siebie.  
Jestem szczęśliwa!

Basia i Łukasz

NIEDŹWIADEK TADEK
Jestem Tadzio i mam 3 latka. Lubię śpiewać i tańczyć. Wiem, że kiedyś 
mieszkałem z mamą i tatą, ale mało pamiętam. Teraz jestem u Pani Lis  
i Pana Lisa. W moim pokoju jest jeszcze orzełek Felek, on też ma 3 latka. 
Bardzo lubię Felka. Często się razem bawimy w duchy, układamy klocki i jak 
nam się chce, to rysujemy. Pan Lis czasami gra z nami w piłkę, ale bardzo 
dużo pomaga Pani Lisowej przy tych dzidzi-zwierzaczkach.
Jakieś zwierzaki przyszły dzisiaj do nas. Pan Jeż i Pani Jeżowa cały czas roz-
mawiali z Panem Lisem o mnie, bo słyszałem moje imię. Boję się, bo patrzą 
wszyscy cały czas na mnie. Pan Lis mnie sprzedał? Nie chcą mnie tutaj? Ja 
nic nie rozumiem. Przecież staram się być grzeczny. Feluś też. I nasz pokój 
zawsze mamy posprzątany, zjadamy całe obiady – tylko czasami Felusiowi 
podrzucam warzywa na jego talerz, ale resztę zjadam sam. Smutno mi. Będę 
płakał.
Pan Jeż z Panią Jeżową coraz częściej do nas przychodzą. Są mili dla mnie  
i dla Felusia. Zawsze przynoszą słodycze dla nas. Pan Jeż dużo gra z nami  
w piłkę, a Pani Jeżowa opowiada nam różne bajki. Chyba jednak nie chcą 
mnie kupić. Może pomagają Panu Lisowi i Pani Lisowej?
Dzisiaj Pan Lis powiedział, że jadę do Pana Jeża i Pani Jeżowej. Spakował 
wszystkie moje ubrania i zabawki. To na ile ja do nich jadę? Ja chcę wrócić 
do Felusia. Zaraz będę płakał i powiem Panu Jeżowi, że ja chcę z Felusiem. 
O, Pan Jeż się zgodził! Zabieramy Felusia! Idę pomóc mu się pakować. Ale 
będzie fajnie! Pan jeż grał z nami cały dzień w piłkę. Nogi mnie już bolą i spać 
mi się chce. Chyba się położę. Pani Jeżowa po paru dniach powiedziała mi, 
że to jest mój nowy dom. Ale przecież ja już mam dom, ja nawet mam pokój 
z Felusiem. Po co mi nowy dom? Chociaż lubię Pana Jeża i Panią Jeżową. Są 
bardzo mili dla mnie, spędzają dużo czasu ze mną i dużo przytulają. Ale ja 
nie chcę z nimi mieszkać, bo mieszkam z Felusiem. Będę krzyczał, że chcę 
Felusia! Pan Jeż mówi, że Feluś też będzie z nami mieszkał! Hura! 
Mamy fajny pokój, dużo samochodów. O! I piłka do nogi jest! Ale Feluś się 

ucieszył, jak to zobaczył. Mamy nawet łóż-
ko piętrowe. Super! Pan Jeż powiedział, 
że możemy do nich mówić mama i tata. 
Będę próbował, bo nieprzyzwyczajony 
jestem. Cieszę się, że razem z Felusiem 
tu jesteśmy. I wszystko jest tylko dla nas. 
Wspaniale!

Basia i Łukasz
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BIEDRONKI HANIA I FRANIA
Jestem biedronka Hania i mam 12 lat, a to moja młodsza siostra Frania, ma  
6 lat. Mieszkamy u Państwa Lisów od paru miesięcy, ponieważ naszych ro-
dziców już nie ma. Jest mi smutno, bo bardzo kochałam rodziców. Byli naj-
lepsi na świecie. Opiekuję się Franią, bo jest malutka i niewiele rozumie. Sta-
ram się dużo przy niej uśmiechać, ale nie jest to łatwe. W szkole mam dużo 
koleżanek, ale moja najlepsza przyjaciółka to Stonka Beatka. 
Nie chodzi ze mną do klasy, ale mieszka obok Państwa Lisów i widujemy się 
codziennie. Jej rodzice są dla mnie i mojej siostry bardzo mili. Często u nich 
przebywamy, rozmawiamy, spędzamy czas w różny, ciekawy sposób.
Beatka wpadła na super pomysł. Opowiedziała mi, że za parę dni wyjeżdża 
z rodzicami nad jezioro, zapytała swoich rodziców, czy możemy się zabrać  
z moją siostrą Franią, na co się zgodzili. Państwo Lisowie też wyrazili zgodę 
na ten wyjazd. Cudownie! Będziemy z Beatką nierozłączne!
Nad jeziorem było cudownie. Pani Stonka przyrządzała różne pyszności na 
ognisku razem z Franią, a ja i Beatka z Panem Stonką budowaliśmy różne 
rzeczy z gałęzi, np. tratwę, którą płynęliśmy po jeziorze. To był najlepszy wy-
jazd w moim życiu. Pan Lis poinformował mnie dzisiaj, że zgłosiła się do 
nich rodzina, która bardzo chce nas przygarnąć do siebie. Byłam bardzo nie-
pocieszona, bo nie chciałam się stąd wyprowadzać. Nie chcę być daleko od 
Beatki. Czuję, że wzbiera we mnie złość, a zarazem chce mi się płakać. Pan 
Lis powiedział, że musimy się z nimi spotkać, ale nie musimy się martwić  
i smucić, bo to są dobre zwierzaki. Nie miałam wyjścia. Musiałam się zgo-
dzić na spotkanie. Czekając na nową rodzinę, niespodziewanie przyszli Pan 
Stonka i Pani Stonka razem z Beatką. Ucieszyłam się na ich widok, ale prze-
rażała mnie myśl, że muszę Beatce powiedzieć, że ktoś najprawdopodobniej 
zabierze stąd mnie i moją siostrę Franię. Beatka podbiegła do mnie, przytuli-
ła mnie mocno i powiedziała:
– Pakuj siebie i Franię, bo czeka na was pokój w naszym domu. Będziemy 
rodziną! 
Byłam w szoku, ale zaraz zaczęłam piszczeć ze szczęścia. Powiedziałam  
o tym Frani, która też z radości piszczała i skakała. Spakowane opuściłyśmy 
dom Państwa Lisów i z radością pędziłyśmy do domu obok, gdzie czekał na 

nas pokój pełen kolorów, zabawek i dziewczęcych 
gadżetów. Beatka była częstym gościem w naszym 
pokoju, bo stwierdziła, że jej pokój jest już nudny 
i woli być razem z nami. Ja i moja siostra jesteśmy 
przeszczęśliwe, że możemy mieć taką wspaniałą ro-
dzinę.

Basia i Łukasz

MAŁE MYSZE
To niesamowite, że jesteście już na świecie albo będziecie już za chwilę.  
Z początkiem tamtego roku pojawiliście się także w naszych myślach i ser-
cach. Wiedzieliśmy, że zrobimy wszystko, abyście były z nami. Czuliśmy, że 
jest to najważniejsza decyzja w naszym życiu. Tak też zaczęła się radosna dro-
ga do Was. 3...2...1... Start! Każdy moment był dla nas ważny, bo przecież ktoś 
ważny czeka na super rodziców! 
Jeszcze się nie znamy, więc postaram się Wam opowiedzieć o nas. 
Dzień dobry, to my: mama Marta i tata Piotrek. Mieszkamy w domku nad 
rzeką. W ogródku sadzimy kwiaty, warzywa i owoce. Tata naprawia samo-
chody i pisze programy na komputerze. Ja sprzedaję różne rzeczy w sklepie. 
Mamy dwa pieski: Franię i Kacperka. One też już wiedzą i cieszą się na spo-
tkanie z Wami! Kacper jest już starszym panem, ale bardzo lubi się przytulać. 
Frania szybciutko biega i uwielbia smakołyki. Na pewno się polubicie, będzie 
mnóstwo zabawy i śmiechu! Wiemy, że z każdym spotkaniem jesteśmy coraz 
bliżej dnia, kiedy weźmiemy Was na ręce, przytulimy, powiemy, że wszystko 
będzie dobrze. Bądźcie cierpliwe! To już tak blisko! 
Zrobiliśmy dla Was fotel, na którym można się kręcić, obrazy z misiami wiszą 
już w Waszym pokoju. Powoli wszystko nabiera kolorów. Przygotowania na 
Wasze przyjście sprawiają nam wielką radość! Myślimy o Was nieustannie. 
Do zobaczenia już wkrótce!

Wasi przyszli rodzice
M.P.R.
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SEN VIKTORII
Dzisiaj miałam piękny sen. Naprawdę piękny 
sen… Dziewczynka obudziła się w pewien sło-
neczny dzień. Była sama. Leżała sama w ciemnym 
pokoju, na starym łóżku, z zawsze tym samym sza-
rym widokiem za oknem. Bose stópki wystawały 
zza łóżka. Było jej zimno i płakała. Nagle ujrzała 
niebieskie niebo i kota, który wskoczył na parapet. 
– Dzień dobry, mam na imię Kuba, a Ty? 
– Viktoria.
– Czemu jesteś taka smutna?
– Bo jest mi źle. Nie mam mamy i taty. Czuję się 
bardzo samotna.
– Wiem, gdzie oni są. Pomogę Ci ich odnaleźć. Chodź za mną.
Dziewczynka bez zastanowienia wstała i poszła za kotem. Szła i szła. Droga 
była długa. Była noc, gwiazdy, księżyc, słońce i znowu noc… Kot opowiadał 
jej, jacy cudowni są jej rodzice, jak bardzo na nią czekają. Słuchała opowieści 
z zaciekawieniem. Dziewczynka ze zmęczenia usiadła pod wielkim drzewem 
i zasnęła. Kot czuwał nad nią. Śniło jej się, że przyjechała piękna złota karoca 
i był tam też koń, który powiedział: 
– Wsiadaj Viktorio, zawiozę Cię dalej.
Ruszyli za kotem, który doskonale znał drogę. Mijali lasy, łąki, pola, wzgó-
rza, poznawali inne zwierzątka na swojej drodze, które biły brawa i dodawały 
otuchy, by dotarła do upragnionego celu. Nagle gołąb przyniósł wiadomość:
– Jesteście już blisko!
Dziewczynka z pięknymi kucykami w kolorze blond uśmiechnęła się. Na-
gle obudził ją niezwykły blask. Jakieś ręce uniosły ją do góry. Dziewczynka 
otworzyła oczy i zobaczyła dwie piękne dla niej twarze, które rozpoznała od 
razu, choć nigdy przedtem ich nie widziała. Poczuła ciepło, bezpieczeństwo  
i radość, a na Jej twarzy pojawił się uśmiech. Nareszcie… Udało się, dotarła 
do swoich rodziców. Jej sen się spełnił…
Pokochała ich od pierwszego wejrzenia. Byli tacy, jak w jej śnie. Od tej chwili 
budziła się codziennie we własnym łóżku, pięknym różowym pokoju, z cu-
downym widokiem, z błękitnym niebem za oknem, w domu pełnym miłości, 
ciepła i szczęścia. Nareszcie budziła się obok nich – swoich rodziców, którzy 
bardzo ją kochali. A obok czuwał mądry kot Kuba – ulubieniec Viktorii. Ciąg 
dalszy tego snu dopisze życie…

Izabela i Marcin

BAJKA O KRÓLICZKU MILUSIU
Było bardzo ciemno, cisza stawała się nieprzyjemna. Króliczek Miluś bardzo 
się bał. Był samotny, wołał, wołał, ale nikt nie przychodził. Robił się coraz 
bardziej smutny, aż przyszła pewna Pani króliczka i powiedziała, że króli-
czek Miluś zamieszka u Cioci i Wujka króliczków w ładnym zielonym domku  
z innymi króliczkami.
Tak też się stało. Dni mijały i króliczek Miluś zaprzyjaźnił się z króliczkami, 
pokochał Ciocię i Wujka. Pewnego dnia Ciocia powiedziała:
– Milusiu, już niedługo przyjdą po Ciebie Mama i Tata.
– Ojej – powiedział Miluś – a nie mogę zostać tutaj? Tutaj jest tak fajnie, cie-
pło i milo, tak bezpiecznie.
– Kochanie – powiedziała Ciocia – nie bój się, u rodziców też będzie miło, 
ciepło i bezpiecznie. Mama i Tata tak długo Ciebie szukali i nie mogą się Cie-
bie doczekać. Zawsze będziesz mógł nas odwiedzać, kiedy będziesz chciał.
– Naprawdę Mama i Tata mnie szukali? – spytał niepewnie Miluś.
– Naprawdę, Kochanie. 
Króliczek był pełen obaw. Nadszedł dzień poznania Rodziców. Miluś po-
znał Mamę i Tatę, poszli razem na spacer, na plac zabaw, każdego dnia go  
odwiedzali. Pewnego dnia Mama powiedziała:
– Milusiu, oboje z Tatą bardzo Ciebie kochamy i chcielibyśmy, żebyś z nami 
zamieszkał. Twoi Dziadkowie bardzo chcą Ciebie poznać, Twój pokój na Cie-
bie czeka.

  – Mam Dziadków i pokój? – spytał Miluś.
– Tak, masz Dziadków i pokój, i dużą rodzinę. 
Ciocie, wujkowie, kuzyni bardzo chcą Ciebie po-
znać. 
– A będę mógł odwiedzać Ciocię i Wujka królicz-
ków?
– Tak, będziesz mógł Milusiu, kiedy tylko bę-
dziesz chciał. 
– To chcę się do Was przeprowadzić.
Miluś podał łapki Rodzicom i poszli. Króliczek 
był szczęśliwy, wiedział, że już nigdy nie będzie 
samotny. Z Rodzicami czuł się tak, jak z Ciocią  
i Wujkiem – kochany, szczęśliwy i bezpieczny.

Katarzyna i Krzysztof
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BAJKA O SYNKU, KTÓRY WYRUSZYŁ  
ODNALEŹĆ SWOJEGO OJCA 
PORWANEGO PRZEZ SMOKI
ROZDZIAŁ I
Ta historia rozpoczyna się jak wiele innych. Dawno temu, za siedmioma gó-
rami, za siedmioma morzami, w małej wsi w głębokim lesie mieszkała rodzi-
na – mama JANDA, tata JANDSZARD i ich synek MAJCIK. Wiedli bardzo 
spokojne i szczęśliwe życie.
JANDA zajmowała się domem, JANDSZARD pracował. Każdą wolną chwilę 
starali się spędzać ze swoim synkiem. Wydawało im się, że tak będzie zawsze. 
Jednak inni mieszkańcy wsi zauważyli coś dziwnego – JANDSZARD miał 
wielkie znamię z wizerunkiem strasznego smoka. Smok ten miał pięć ogrom-
nych paszczy z wielkimi zębiskami – pierwsza paszcza to ZWĄTPIENIE, dru-
ga to ZNUDZENIE, trzecia – ZAZDROŚĆ, czwarta – ZAROZUMIAŁOŚĆ 
i piąta – najgorsza ZDRADA. Kiedy rodzina była razem, znamię malało, na-
tomiast jak JANDSZARD szedł do pracy i nie było przy nim JANDY i ich 
synka, znamię rosło. Dziwne w tym wszystkim było również to, że ani JAN-
DA, ani JANDSZARD, ani ich synek nie widzieli tego znamienia. Było ono 
tylko widziane przez innych mieszkańców wsi. Szczególnie dobrze widzieli je 
ludzie mieszkający najbliżej JANDY, JANDSZARDA i ich synka.
Sąsiedzi zaciekawieni tajemniczym znamieniem coraz częściej pytali JAN-
SZARDA i JANDĘ, co to takiego i skąd się wzięło. Na początku JANDA, 
JANDSZARD i ich synek, pytani o znamię, śmiali się i zbywali sąsiadów 
stwierdzeniem, że coś się im przewidziało. Coraz częstsze pytania zaczę-
ły jednak zastanawiać JANDĘ i JANDSZARDA. JANDA zastanawiała się: 
– Skoro sąsiedzi pytają o smocze znamię, to może ono faktycznie istnieje, 
może faktycznie coś jest złego w moim JANDSZARDZIE? I im częściej się 
zastanawiała, tym bardziej zaczynała coś zauważać – na początku był to tyl-
ko bardzo słabo widoczny cień. JANDA zainteresowana swoim odkryciem 
przyglądała się JANDSZARDOWI z coraz większą wnikliwością – odkry-
ła, że cień nabiera wyraźnego kształtu i coraz bardziej przypomina smoka,  
o którym mówili sąsiedzi. JANDSZARD również starał się dostrzec smoka,  
o którym mówili ludzie. Coraz częściej patrzył w lustro, ale niczego nie wi-
dział. Któregoś razu jednak poczuł na sobie wnikliwy wzrok JANDY i wtedy 
stało się coś dziwnego. Spostrzegł w jej oczach swoje odbicie – i faktycznie 
miał na sobie znamię, które przypominało smoka. Od tego czasu swoje smo-
cze znamię widział także przeglądając się w lustrze. Widział coraz wyraź-

nej zarys smoka – na początku był to smok z jedną paszczą. JANDSZARD 
coraz częściej przyglądał się swojemu smoczemu znamieniu. Coraz częściej 
skupiał na nim swoją uwagę, a w jego duszy rodziło się ZWĄTPIENIE. Nur-
towała go myśl: – Czy JANDA na pewno jest taka wspaniała, czy dobrze 
zajmuje się ich domem, czy aby na pewno warto ją tak mocno ko-
chać. Kiedy ZWĄTPIENIE na dobre zagnieździło się w jego duszy 
zobaczył, że smok ma już dwie paszcze. Pojawiło się ZNU-
DZENIE. Coraz częściej patrząc na JANDĘ myślał:  
– O czym mam z nią rozmawiać? Jej świat to dom  
i nasz syn, a to takie nudne. Dookoła jest tyle 
ciekawych rzeczy, interesujących ludzi, 
wszystko to jest warte poznania.  
I pewnego dnia JANDSZARD 
pomyślał: – Chciałbym 
zwiedzić świat, ale nie  
z JANDĄ, bo ona jest NUD-
NA. Wtedy smok zyskał trzecią 
paszczę i w duszy JANDSZAR-
DA pojawiła się ZAZDROŚĆ. 
Zaczął zazdrościć innym ludziom 
ciekawego życia. Patrząc rano  
w lustro, myślał: – Jak inni mają do-
brze, są wolni, podróżują, spotykają ich 
ekscytujące przygody. A ja muszę pra-
cować, utrzymywać JANDĘ i synka, tak 
mi źle i ciężko. Bardzo zazdroszczę innym 
wolności. Na smoczym karku wyrosła czwar-
ta paszcza – ZAROZUMIAŁOŚĆ. JANDSZARD 
coraz częściej, patrząc na swoją żonę, myślał: – Je-
stem dla niej za dobry. Ja jestem taki mądry i wspa-
niały. A ona, zwykły szaraczek, bez życiowych am-
bicji. No, MÓJ synek to może jeszcze jest interesujący  
i mądry, bo to odziedziczył po mnie, ale dla JANDY szkoda 
mojego czasu. Ona nie zasługuje na mnie. Smok na znamie-
niu zyskał najgorszą, piątą paszczę – ZDRADĘ. JANDSZARD 
nie patrzył już na JANDĘ z miłością i oddaniem. Podziwiając co-
dziennie w lustrze swoje znamię, myślał: – JANDA i jej synek nie są 
moją rodziną, czas pójść swoją własną drogą. Tak długo myliłem się, 
myśląc, że synek JANDY jest taki mądry i wspaniały jak JA. Mimo że 
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rRAr
urodził się moim synem, to przecież nie mogę go kochać, bo jest też synem 
JANDY. Jest w połowie podobny do niej. Odziedziczył po JANDZIE wszystko 
co najgorsze – jest nudny, głupi i taki beznadziejnie nijaki. ZDRADA zagości-
ła na dobre w duszy JANDSZARDA. Wydarzyło się coś jeszcze. JANSZARD 
nie tylko miał zmamię – smoka o pięciu paszczach, ale cały przemienił się 
w smoka. Tę przemianę zobaczyła JANDA i wszyscy ludzie we wsi. Smok 
odszedł. JANDA nie protestowała, była nawet zadowolona, że już nie będzie 
musiała patrzeć na niego. 
Tylko synek JANDY i JANDSZARDA nie widział w ojcu smoka. Nie miał 
żadnych wątpliwości. To był jego kochany tato. Jego odejście tłumaczył tym, 
że ciężko pracuje. Nie wierzył ludziom, którzy mówili, że tato opuścił go, 
bo przemienił się w smoka. Cały czas myślał o JANDSZARDZIE z miłością  
i podziwem. To on nauczył go jazdy na rowerze, opowiadał o samochodach. 
Któregoś dnia pomyślał: – Minęło już wiele dni, a tato nie wraca z pracy. Mu-
siało się stać coś złego. Tato bardzo mnie kocha, nie odszedłby sam. Mama  
i sąsiedzi mówią coś o smoku i pięciu paszczach. Pewnie to te smoki porwały 
mojego tatę. Kiedy tylko dorosnę, to wyruszę w świat, znajdę smoki, wyzwę 
je na pojedynek i wygram. Uwolnię tatę i wrócimy do naszej wsi. Odzyskam 
rodzinę – mama, tata i ja będziemy razem. 
Życie we wsi z pozoru toczyło się normalne, bez większych zmian. Ale  
w domu JANDY i jej synka zmieniło się wszystko. Radość i spokój gościły tu 
niezwykle rzadkie. JANDA, zwracając się do syna, często nazywała go synem 
JANDSZARDA, chłopcem ze smoczym znamieniem. 
Mijały dni, tygodnie, miesiące i lata. Syn JANDY i JANDSZARDA dorósł.  
W jego duszy zagnieździło się coś dziwnego. Często czuł się gorszy od swoich 
kolegów. Szczególnie było mu źle, gdy mama zwracała się do niego: Synu 
JANDSZARDA, TY ze smoczym znamieniem. Na szczęście czasami mama 
przypominała sobie o swojej miłości do syna – wtedy znowu był jej kocha-
nym synkiem i było pięknie. Niestety złych dni było w jego życiu coraz więcej. 
Wszyscy zaczęli nazywać go synem JANDSZARDA, TYM chłopcem ze smo-
czym znamieniem, nikt nie nazywał go już MAJCIKIEM. Dorósł. W dniu, 
kiedy stał się pełnoletni, zobaczył w sobie smoka. Pomyślał: – Jestem synem 
smoka, mam smocze znamię. Jestem zły. Zamienię się w smoka. Muszę tak, 
jak inne smoki, ruszyć w świat. Odnajdę swojego ojca. Wyjechał. 

ROZDZIAŁ II
Krążąc po świecie w poszukiwaniu ojca, spotkał na swojej drodze MAJĘ. 
MAJA od razu bardzo go polubiła. Na jego widok uśmiechnęła się i zapytała:
– Gdzie idziesz MAJCIKU? 

Zdziwiony, odpowiedział pytaniem:
– Mówisz do mnie? Ja jestem synem JANDSZARDA, chłopcem ze smoczym 
znamieniem. Wszyscy boją się mnie. Jestem zły. 
MAJA ponownie uśmiechnęła się i powiedziała:
– Jestem MAJA i wiem, że jesteś synem JANDY i JANDSZARDA, a na imię 
masz MAJCIK. Widzę, że masz znamię, ale to nie znaczy, że jesteś smokiem. 
Jesteś bardzo miły, masz ciepły uśmiech. Smoki takie nie są, mają paszcze  
i ogromne zębiska. 
I wtedy uwierzył. I powtórzył głośno:
– Nie jestem smokiem, jestem synem JANDY i JANDSZARDA, na imię mam 
MAJCIK, mam znamię, ale to nie znaczy, że mam paszczę pełną ogromnych 
zębisk. Czasami jestem smutny, ale to nie znaczy, że jestem zły. Skoro MAJA 
mówi, że jestem miły i mam ciepły uśmiech, to tak jest. 
To spotkanie zmieniło go. Jego znamię malało, czasami było prawie niewi-
doczne. MAJA i MAJCIK zostali parą. Zamieszkali w domku na wzgórzu, 
daleko od rodzinnej wsi. Niestety, gdy MAJCIK myślał o swoich rodzicach, 
bardzo smutniał i wtedy jego znamię robiło się widoczne. Któregoś dnia 
MAJA powiedziała:
– Rozmawiałam z DOBRĄ. To wróżka, która wie wszystko o smokach i smo-
czych znamionach. Powiedziała mi, że jesteś gotowy. Masz w sobie dużo siły  
i dobroci. Musisz wrócić do wsi i spotkać się z JANDĄ. Potem odszukasz 
ojca. Spotkanie z rodzicami uleczy twoją duszę i znamię zniknie.
MAJCIK nieco wystraszył się tych słów. Pomyślał:
– Czyżby MAJA już nie chciała być ze mną? Może szuka sposobu, aby się ze 
mną rozstać? 
MAJA uspokoiła MAJCIKA:
– Nie bój się, ja zawszę będą Ciebie kochała. Ufam Ci i wiem, że wrócisz 
do domu, jak tylko ostatecznie wyleczysz swoją duszę. Wiem, że jesteś silny  
i dasz sobie radę. Chociaż muszę zostać w domu, to moje myśli zawsze będą 
przy tobie. 
MAJCIK uwierzył MAI. Jego zwątpienie zniknęło. Ruszył w drogę do rodzin-
nej wsi.

ROZDZIAŁ III
MAJCIK dotarł do rodzinnej wsi. Spotkał JANDĘ. Zdziwił się, bo wyglądało 
na to, że matka na niego czekała. Dom był świątecznie przyozdobiony, na 
stole stała świąteczna zastawa. Powiedziała:
– Witaj Synku, kocham cię. Pewnie jesteś zaskoczony, że czekam na ciebie.  
Na prośbę MAI odwiedziła mnie DOBRA. Dostałam od niej kryształową kulę,  
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w której widzę, co się dzieje w wa-
szym życiu. Dzięki MAI wiem, że nie 

jesteś smokiem, a to, że masz znamię, 
nie oznacza, że jesteś zły. Proszę, podziękuj 

jej. Jestem bardzo dumna, że jesteś taki dobry  
i mądry. Przepraszam, że przed naszym rozstaniem 

pomyślałam, że możesz zmienić się w smoka jak twój 
ojciec. Byłam bardzo smutna, kochałam mocno twojego 

tatę. Było mi bardzo przykro, kiedy odszedł. Pomyślałam, że 
skoro jesteś jego synem, to ty również kiedyś mnie opuścisz. 

Żeby mniej cierpieć, postanowiłam, że będę nazywała ciebie sy-
nem JANDSZARDA, chłopcem ze smoczym znamieniem. To był 

mój błąd. Dobrze, że na swojej drodze spotkałaś MAJĘ. To silna, mądra 
i pełna szczerej miłości dziewczyna.

MAJCIK rozmawiał z matką do późnej nocy. Była to ich pierwsza szczera 
rozmowa. Rano Janda wyprawiła syna w drogę, wiedziała, że musi odnaleźć 
ojca. Tylko to uleczy jego duszę. Na pożegnanie bardzo mocno go przytuliła 
i pocałowała w czoło.
– Ruszaj w dalszą drogę. Wiem, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, dlate-
go nie jestem smutna. Do zobaczenia, mój synu.
Znamię MAJCIKA zmniejszyło się i już więcej nie rosło. MAJCIK ruszył  
w dalszą drogę. Teraz musiał udać się do krainy smoków. To tam był jego 
tato. Szedł wiele dni, był bardzo zmęczony. Zaczął wątpić, że odnajdzie ojca. 
Pewnej nocy jego zmęczenie było już tak ogromne, że pomyślał:
– Nie dam rady iść dalej, rano wracam do domu. Niestety nie mam siły szu-
kać ojca. 
Zasnął. We śnie zobaczył MAJĘ. Przypomniał sobie słowa, które powiedziała 
mu przed pożegnaniem. Rano obudził się pełen nowych sił. I co najważniej-
sze, był przekonany, że jest już blisko ojca. Nie mylił się. Przed zachodem 
słońca dotarł do krainy smoków. Kiedy słońce schowało się za horyzontem, 
wszystkie smoki z całej krainy zebrały się w jednym miejscu. MAJCIK przy-
glądał się im z uwagą. Nie wyglądały na groźne, tylko na bardzo smutne  
i zgorzkniałe. Stały się niewolnikami swoich niespełnionych pragnień, po-
konane słabościami. Ich serca były martwe, palił żywy ogień. Odczuwały 
ogromny ból. Nigdy nie były wolne, nie wiodły życia pełnego przygód. 
Jeden ze smoków wyraźne przyciągał wzrok MAJCIKA. Było w nim coś zna-
jomego. Rozpoznał w nim JANDSZARDA, swojego tatę. MAJCIK podszedł 
do smoka i zawołał:
– Tato, to ja, twój syn. 

Smok spojrzał w jego stronę. Był zaskoczony, że ktoś do niego podchodzi. 
Ktoś, kto nie jest smokiem. 
– Kim jesteś? – zawołał. 
MAJCIK powtórzył:
– Tato, to ja, twój syn. 
Smok spojrzał w jego stronę.
– Ja nie mam syna, jestem smokiem, smoki nie mają dzieci. 
MAJCIK podszedł do smoka jeszcze bliżej i jeszcze raz powtórzył:
– Jestem twoim synem, mam na imię MAJCIK. Moją matką jest JANDA, a ty 
nie zawsze byłeś smokiem. Kiedyś byleś człowiekiem. Miałeś na imię JAND-
SZARD. 
Po chwili MAJCIK jeszcze dodał:
– Tato, kocham cię i wybaczam ci to, że opuściłeś mnie. 
Smok poznał MAJCIKA. Przez chwilę miał wrażenie, że jest znowu człowie-
kiem, że ma duszę.
MAJCIK kontynuował dalej:
– Tato, ja też mam smocze znamię. Ale to nie znaczy, że muszę przemienić 
się w smoka. Wystarczy tylko kochać, ufać, wybaczać i dużo uśmiechać się,  
a także starać się szczerze walczyć ze swoimi słabościami – lękiem, gniewem, 
strachem i wieloma innymi złymi rzeczami, którymi karmią się smoki. Ty 
poddałeś się i smoki z twojego znamienia ożyły, wyrosły na twoich słabo-
ściach. Kiedy zapomniałeś czym jest miłość i zacząłeś rozsmakowywać się 
w ZWĄTPIENIU, ZNUDZENIU, ZAZDROŚCI, ZAROZUMIAŁOŚĆ oraz 
ZDRADZIE, smoki porwały twoją duszę. Wtedy to twoje puste ciało prze-
mieniło się w smoka. 
Słowa syna tak mocno wzruszyły smoka, że był gotowy wybaczyć sobie swoją 
słabość, był gotowy znowu kochać i ufać. Poczuł, że jego smocze ciało znika  
i wraca mu ludzka postać. I już chciał zbliżyć się do syna, objąć go, ale spoj-
rzał kątem oka na inne smoki. Zawahał się. Znowu był smokiem. Było mu 
wstyd, że jest słaby. Uciekł do pozostałych smoków. Kiedy słońce wzeszło, 
smoki odleciały, nie został po nich żaden ślad. MAJCIK jeszcze przez kilka 
dni czekał na powrót smoków, ale nie wróciły. Odleciały do nowej krainy, 
ukrytej gdzieś daleko w niedostępnych górach.

ROZDZIAŁ IV
MAJCIK wracał do domu, do MAI. Był smutny, że nie udało mu się wyrwać 
ojca ze smoczej natury. Kiedy dotarł na miejsce, widok ukochanej uleczył 
go. Zniknęło rozczarowanie i smutek, miłość ponownie wypełniła jego serce.  
I stało się coś dziwnego, jego smocze znamię zniknęło, pozostała po im tylko 
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mała szrama. Nie rozumiał, co się stało – przecież nie odczarował ojca, który 
był nadal smokiem. A znamię zniknęło. MAJA, widząc jego zmieszanie, wy-
jaśniła:
– MAJCIKU, twoje znamię zniknęło, bo wybaczyłeś ojcu, że odszedł, a matce, 
że zwątpiła w ciebie. W twoim sercu jest miłość, a nie gniew. Liczy się to, że 
pokazałeś ojcu, że jesteś gotowy walczyć o jego duszę. Zrobiłeś wszystko, aby 
go odnaleźć. Nie zawiodłeś. Nie mogłeś zrobić więcej. To twój ojciec sam po-
wstrzymał się przed powrotem do ludzkiej postaci, jego lęk, wstyd, poczucie 
żalu i winy trzymają go jak kotwice w smoczej naturze. 
MAJA przytuliła mocno MAJCIKA i dalej mówiła do niego:
– Teraz już wiesz, że żadne znamię nie może decydować o tym, kim będziesz, 
jakie będzie twoje życie. To wszystko zależy od ciebie, od tego, czy jesteś go-
towy kochać, ufać, wybaczać i dużo uśmiechać się, a także starać się szczerze 
walczyć ze swoimi słabościami – lękiem, gniewem, strachem i wieloma inny-
mi złymi rzeczami, którymi karmią się smoki.
Na drodze MAI i MAJCIKA jeszcze wiele razy pojawiały się istoty ze smo-
czymi znamionami. Okazało się bowiem, że nie tylko ludzie mają takie zna-
miona. Mogą je mieć psy, koty, konie... i wiele innych zwierząt. Dzięki MAI  
i MAJCIKOWI wiele istot ze smoczymi znamionami wyleczyło swoje dusze. 
MAJA i MAJCIK nigdy nie wątpili, a w ich sercach była miłość. Nawet kiedy 
ich smocza misja kończyła się fiaskiem i istota zostawała smokiem, nie ulegali 
złu, nie było w nich gniewu i rozczarowania. Cieszyło ich to, że istoty te cho-
ciaż przez chwilę miały okazję poczuć się jeszcze raz kochanymi. 

Katarzyna i Marcin

O LEWKU, KTÓRY TĘSKNIŁ ZA TATĄ…
Mały Lew mieszkał w dzikiej dżungli. Miał co jeść i gdzie spać. Od czasu do 
czasu bawił się z innymi zwierzątkami w słońcu i trawach. Jednak codziennie 
jego małe serduszko tęskniło... Tęskniło za Tatą. Lewek był dzielny i odważny. 
Postanowił coś zrobić z tą tęsknotą. Udał się więc w głąb lądu, aby zaspokoić 
potrzebę serca.
Nie uszedł daleko, kiedy napotkał pierwszą przeszkodę. Aby iść dalej, musiał 
przejść przez rzekę, która okazała się za głęboka na jego małe łapki. Posta-
nowił iść wzdłuż brzegu z nadzieją, iż natrafi na zwalone drzewo lub płytsze 
miejsce. Niestety nic takiego nie znalazł, za to napotkał... Niedźwiedzia.
– Hej, mały Lwie, cóż sprowadza Cię nad rzekę? Potrzebujesz ryb? – zapytał 
Niedźwiedź.
– Ależ skąd, panie Niedźwiedziu! Chcę przejść na drugą stronę, jestem  
w podróży... szukam Taty... bardzo za nim tęsknię...
– Hmm... – mruknął Niedźwiedź – tęsknisz za Tatą...  A jaki miałby być ten 
Tata?
– Nooo... w sumie to nie wiem, nie pamiętam… Ale jak Go znajdę, to będę 
wiedział, że to on! – odparł mały podróżnik.
– No dobrze dzielny Lewku, widzę, że masz chęć iść dalej. Zatem Ci pomogę. 
Wejdź na mój grzbiet, przeniosę Cię na drugi brzeg. Złap się mocno, żebyś 
nie spadł. O, tak! Bardzo dobrze. Jesteś bardzo zwinny.
Niedźwiedź zabrał Lewka przez rzekę i jeszcze dalej w dżunglę.
– Tak sobie myślę Lewku... A może mógłbym towarzyszyć Ci w podróży? 
Może będę mógł jeszcze w czymś pomóc?
Lwiątko zastygło na chwilę w bezruchu.  Pan Niedźwiedź jest miły, pomocny 
i chyba mogę mu zaufać… – pomyślał młodzieniec i rzekł z uśmiechem:
– Dobrze panie Niedźwiedziu, dalej idziemy razem!
Szli tak cały dzień. Lwiątko nic nie jadło od rana, aż zaczęło mu burczeć  
w brzuszku. Niedźwiedź, nadstawiając uszu, pomyślał: – No tak, mały zgłod-
niał. Muszę coś na to poradzić, nie może chodzić z pustym brzuszkiem. 
Rozejrzał się i zauważył soczystą kiść owoców. Wiedział, że Lew jest za mały, 
by je sięgnąć. Wspiął się więc na dwóch nogach i zerwał najdorodniejsze dwa 
owoce. Jeden oddał małemu, a drugi wziął dla siebie. Mały Lewek, zajadając  
z rozkoszą, pomyślał: – Pan Niedźwiedź bardzo się o mnie troszczy. Nakarmił 
mnie przepysznym owocem, mimo że nie prosiłem. Hmm... Zupełnie jak..! – 
ale myśl gdzieś uciekła razem z przemijającym głodem.
Zrobiło się już późno, ciemno i zarazem chłodno. Lwiątko 
nie było nigdy w tej części dżungli. Poczuło się 
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BOŻE NARODZENIE W MISIOWEJ DOLINIE
Cześć! To ja, Misiaczek. Zapraszam Cię do mojej bajki. Usiądź wygodnie  
z kubkiem herbaty i poznaj moją misiową historię...
Za górami, za lasami, w Misiowej Dolinie żyły dwa troskliwe misie – Bruno  
i Pysia. Misie mieszkały w białym domku razem z psiakiem i kociakiem. 
Wiedli spokojne, radosne i szczęśliwe życie w gronie misiowej rodziny i przy-
jaciół. Lecz do pełni szczęścia brakowało im małego, wesołego misiaczka. 
Misiaczka, który tupotem swoich małych nóżek, ciepłem rączek i roześmianą 
buzią wypełniłby ich serduszka.
Był piękny, wigilijny poranek, biały puch otulił Misiową Dolinę. Misia Pysia 
wraz z Misiem Brunem w towarzystwie psa i kota przygotowywali wigilijne 
potrawy. Oboje uwielbiali Święta Bożego Narodzenia. Zadbali, aby na wigi-
lijnym stole nie zabrakło żadnej z tradycyjnych potraw. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć miseczek dla psa i kota. Pysia i Bruno przygotowali dziewięć 
miejsc przy stole dla każdego z misiowej rodzinki. Misie dostawiły jeszcze 
jedno krzesełko dla zabłąkanego wędrowca, który mógł przybyć do ich domu 
w ten magiczny wieczór. Wszystko wyglądało pięknie, dom wypełniony był 
blaskiem choinki i prezentów, a z kuchni dochodził zapach pieczonych pier-
niczków. Gdy cała misiowa rodzina podzieliła się opłatkiem, zasiadła do sto-
łu. Aż tu nagle dźwięk kolędy przerwało delikatne stukanie do drzwi. Stuk, 
puk, stuk, puk… Misio Bruno wstał, aby otworzyć drzwi. Bruno był bardzo 
ciekawy, kogo zobaczy za chwilę. Jego oczom ukazał się mały, puchaty mi-
siaczek, który szukał domu, pełnego ciepła i miłości. Misia Pysia podbiegła 
do maluszka, wzięła go na ręce i przytuliła. Bruno i Pysia pokochali malca ze 
wzajemnością. I tak magia Świąt cudownie odmieniła życie misiowej rodziny. 
To były najwspanialsze Święta dla Mamy Pysi, Taty Bruna, długo wyczekiwa-
nego Misiaczka, psiaka i kociaka.
To nie koniec mojej bajki, ona ciągle trwa i trwać będzie. Dodam tylko, że jak 
pierwszy raz zobaczyłem tyle dorosłych misiów przy jednym stole, od razu 
wiedziałem, że tu jest moje miejsce na ziemi. Patrzyli na mnie z zaciekawie-
niem, troską i miłością. Nikt tak wcześniej się mną nie zajął. Jestem dla nich 
taki ważny. Cudowne uczucie. Nawet dogaduję się z tymi kudłatymi stwora-
mi. Tworzymy fajną ekipę. 
Wesołych Świąt życzą szczęśliwe Misie: marzenia się spełniają, a cuda zdarzają.

Dla Misiaczka – 
Marysia i Hubert

zagubione i wystraszyło się. Zaczęło po cichu płakać. Niedźwiedź zatrzymał 
się, rozejrzał i znalazł miękkie trawy nieopodal miejsca, w którym się zatrzy-
mali. Migusiem narwał ich całe mnóstwo, zrobił z nich posłanie i ułożył na 
nich zmęczonego i szlochającego Lwa, który czując znajomy dotyk i zapach 
traw, uspokoił się. Do tego pan Niedźwiedź otulił go swoją miękką łapką i za-
czął cicho pomrukiwać kołysankę. Lwiątko poczuło się bezpiecznie. Powolut-
ku uspokoiło oddech i zapadło w sen z uśmiechem. Niedźwiedź czuwał całą 
noc. Nad ranem przygotował posiłek i czekał, aż mały się obudzi. Ze wscho-
dem słońca Lwiątko otworzyło oczy, ale serce znów zabiło mu ze strachem. 
Biedny nie poznał okolicy. Na szczęście Niedźwiedź był blisko, przytulił go  
i uspokoił. Gdy tylko Lwiątko poczuło znajomy zapach i dotyk Niedźwiedzia, 
od razu się uspokoiło. Uśmiechnęło się do Niedźwiedzia i westchnęło:
– Tato, tak tęskniłem! Dobrze, że już jesteś.

Gosia i Sławek
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BAJKA O KRÓLEWNIE, 
KTÓRA DORASTAŁA  
I Z CZASEM OPUŚCIŁA 
DOM RODZINNY
Bławatek, jako przystojny młodzieniec, 
ubierał się wygodnie i nosił modne spodnie. 
Błąkał się długo po kraju, szukając w życiu 
urodzaju. Zwiedził miast wiele, gdzie byli 
sami przyjaciele. Przy okazji była szkoła  
i wesoło dookoła. Była też i praca, bo stwier-
dził, że mu się to opłaca. 
W końcu zmęczony wrócił do domu, w ro-
dzinne strony. Tam nad rzeką Radosną po-
czuł tęsknotę za miłością i wiosną. W domu, 
u boku mamy, zapragnął wreszcie być zako-
chany. W sercu Bławatka pojawiła się zagad-
ka, pomyślał wówczas, że miłość to nie lada 
gratka. 
Żyjąc w tej nadziei, przybył w sierpniu na 
Rodos (Rodzinne Ogrody Działkowe Oto-
czone Siatką) na bal jednego z wodzirejów. 
Tam poznał pewną lady i nazwał ją swoją 
Bejbi. Bławatek tańczył na balu z wieloma 
pannami, lecz wmówił sobie, że żadna go nie 
omami. Nagle podczas jakiejś śpiewki miło-
snej ujrzał dziewczę w sukience koloru rzeki 
Radosnej. Ta mała istota oczarowała Bła-
watka, gdyż była delikatna i krucha jak jego 
matka. Po balu, w upalną noc sierpniową, 
Panna czuła ramię Bławatka pod swoją gło-
wą. Ogarnęły go wówczas dreszcze i grzecz-
nie poprosił o jeszcze. Na nic więcej mu nie 
pozwoliła, bo pełna obaw jeszcze była. Bła-
watek, nie mając urazy, odwiózł swoją Pan-
nę do domu – do Oazy. Oaza pałacem się 
okazała, szerokim murem się oplatała. W tę 

noc Panna mur Oazy 
przekroczyła, lecz Bła-
watka już nie wpuściła, 
gdyż bardzo roztropną 
dziewczyną była. 
Okazało się w czasie, że 
Panna jak królewna w Oazie bardzo dobre życie 
miała, a im lepsze życie miała, tym większy mur 
przed pałacem budowała, bo dorosłości się tro-
chę bała. Królowa opiekunów wspaniałych miała 
i masę książek zawsze czytała. Oaza przepełniona 
dobrem i miłością opiekunów była tak bardzo, że 
Królowa jeszcze za mur nie przeskoczyła. Bała się 
Królowa mur przekroczyć, bo za murem w doro-
słość musiała wskoczyć. Bławatek po uszy zako-
chany ruszył do swej Panny w tany. Szukał Bława-
tek klucza pewnego, by przełamać mur i dokonać 
swego. Wiedział, że róże, stokrotki i bratki to były 
jej ulubione kwiatki. Dnia pewnego słonecznego, 
jak pamiętam majowego, pod akacją sobie stali  
i wreszcie wielką miłość sobie przysięgali. Ta mi-
łość tak silna była, że wnet wysoki mur obaliła. 
Bejbi – Królową Bławatka na zawsze się stała  
i w Oazie rzadko już przebywała. Życie dorosłe 
z Bławatkiem pokochała i bardzo szybko dorosła 
się stała, wnet bardzo małe dziecię mieć chciała. 
Dziecko na świat nie przychodziło i smutno im 
dlatego było. Wiara, nadzieja i miłość sprawiła, 
że adopcja się pojawiła. Za adopcję dzieciątka się 
zabrali i bardzo cierpliwie, nad rzeką Radosną, na 
ukochane dziecko czekali. 
W tej historii nie ma smutku ani złości, lecz jest 
pełno dobra, wiary i miłości. I jest jedna prawda 
na tym świecie, że z tej miłości zagości u Nich 
najlepsze dla Nich dziecię!

Bławatkowa i Bławatek
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BAJKA O ŻABCE, KTÓRA POMYLIŁA STAWY
W pewnej krainie, gdzieś niedaleko, w niedużym stawie żyli sobie Pani i Pan 
Żaba, którzy bardzo się kochali. Ich miłość była tak wielka, a ich serca na tyle 
nią przepełnione, że pewnego dnia stwierdzili, że ich małe serca nie pomieszczą 
już więcej tego pięknego uczucia i muszą podzielić się nim z kimś jeszcze. Żaby 
bardzo długo szukały w swoim stawie kogoś, kogo mogłyby pokochać, ale mijały 
lata i nie udało się im nikogo odnaleźć.
Do Państwa Żab zawitał ich dobry przyjaciel – Pan Chrabąszcz, który opowie-
dział im, że nieopodal ich stawu mieszka bardzo mądry Pan Ropucha, który jest 
czarodziejem i na pewno rozwiąże ich problem.
Pan i Pani Żaba pełni nadziei i dobrych przeczuć udali się do Pana Ropuchy  
i opowiedzieli mu o swoich bezowocnych poszukiwaniach. Pan Ropucha wysłu-
chał ich i sporządził dla nich magiczną miksturę, po której mieli odnaleźć swoje 
szczęście. 
Żaby wróciły do swojego stawu i po wypiciu magicznego eliksiru na nowo zaczę-
ły poszukiwania. Niestety, nawet magiczna mikstura nie pomogła Żabom. Były 
przez to bardzo smutne i przygnębione. 
Któregoś słonecznego poranka do stawu Żab przyleciała mała leśna Wróżka. 
Powiedziała im, że przybywa z pewnej cudownej krainy, w której mieszka dużo 
innych dobrych Wróżek, które pomagają odnaleźć swoje zagubione szczęście. 
Powiedziała im, że wie, że przeszli bardzo trudną i długą drogę w swoich poszu-
kiwaniach, i za swoją wytrwałość i siłę niedługo zostaną wynagrodzeni. Wróżka 
obiecała odwiedzić ich za jakiś czas, a Żaby bardzo się ucieszyły i czekały na jej 
kolejną wizytę.
Kilka dni później Wróżka odwiedziła Żaby i powiedziała im, że muszą udać się 
cztery stawy dalej, ponieważ to właśnie tam odnajdą swoją zgubę. Bardzo za-
dowolone Żaby wyruszyły w podróż do czwartego stawu sprawdzić, czy nie ma 
tam tego, kogo tyle szukały. Kiedy dotarły na miejsce, zauważyły małą zieloniutką 
Żabkę, która wyglądała na bardzo zagubioną. Żaby od razu rozpoznały, że to wła-
śnie TA Żabka, którą tyle szukały, krzyknęły więc do dobrej Wróżki:
– TAK! TO NASZA ŻABKA! 
Mała zielona Żabka bardzo się ucieszyła na widok Pani i Pana Żaby, a gdy wszy-
scy razem objęli się na powitanie stwierdziła, że musiała pomylić stawy, ponieważ 
urodziła się nie w tym, w którym powinna. Państwo Żab odpowiedziało małej 
Żabce:
– Wybrałaś prawidłowy staw, bo właśnie w tym stawie nasze serca Cię odnalazły. 
W trójkę wrócili do pierwszego stawu, a ich miłość w końcu została odpowiednio 
podzielona na wszystkie żabie serce. Żyli długo i szczęśliwie!

Dla naszej kochanej Żabki – 
Żaba Monika i Żaba Kamil



64 65

BAJKA O MISIACH  
I KANGURKU
Mieszkały sobie trzy misie
w małym domku na plaży,
mama, tata i synek,
o czym mogli pomarzyć?

O wesołym przedszkolu,
o zabawie na łące,
o rowerku czerwonym
i na listku biedronce .

Jest wesołe przedszkole,
a w nim misiów jest wiele
i dziewczynki, i chłopcy,
razem jest im weselej.

A z przedszkola miś tata
synka swego odbiera,
jadą razem do domu,
czasem też do fryzjera.

Mały miś ma pokoik,
w nim łóżeczko i szafę
i zabawki w pudełku
i zieloną żyrafę.

– Misiu, moje kochanie,
przyjdzie do nas Kangurek
i już z nami zostanie.

W innych domach Misiaczki
maja już swoje Kangurki.
Mały Misiu już czeka
na zabawy tej dwójki.

Misiu pokój szykuje
i łóżeczko, i szafę,
i zabawki w pudełku,
i zieloną żyrafę.

Mały Misiu zazdrosny był
o bujawkę, wywrotkę…
Szybko jednak pokochał
Kangurową istotkę.
     
 

Magdalena i Stanisław

Listy 
do…
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LIST DO MATKI BIOLOGICZNEJ

Na wstępie naszego listu chcielibyśmy bardzo podziękować za to, że los związał nas z sobą, za 
to, że dzięki Pani mamy w domu największy Skarb naszego życia.
Wiemy, że bardzo dużo kosztowało Panią podjęcie tak ważnej decyzji, która zaważyła na losie 
tylu ludzi. Domyślamy się, że było to najtrudniejsze w Pani życiu. Z pewnością jest bardzo 
ciężko do tej pory pogodzić się z tą decyzją, tak samo jak nam było trudno oswoić się z myślą, 
że nigdy nie będziemy mieli biologicznych dzieci. Nasze życie do tej pory było „szare”, niby 
wszystko było w porządku, każdy dzień miał swój rytm. Na pierwszy rzut oka wszystko było 
w porządku, jednak… czegoś w nim brakowało. Konkretnie KOGOŚ – małej istoty, o której 
zawsze marzyliśmy, Jej uśmiechu, płaczu, ząbkowania, pierwszych kroków, słów…
Od chwili, kiedy zobaczyliśmy „naszego aniołka”, zakochaliśmy się. Jej cudowne oczy, uśmiech, 
wyciągnięte rączki w naszą stronę. Poczuliśmy, że jesteśmy w stanie góry przenosić, że zrobimy 
dla naszego dziecka wszystko, aby czuło się ważne, kochane, docenione, aby czuło, że jest dla 
nas Kimś Wyjątkowym.
Hania jest bardzo pogodną dziewczynką o niebieskich oczach i wesołym usposobieniu. Nie 
potrafimy sobie wyobrazić dalszego życia bez naszej córeczki. Chcielibyśmy zapewnić, że bę-
dziemy się starać wychować nasze dziecko na wspaniałego, wrażliwego i uczciwego człowieka, 
na którego zawsze i w każdej sytuacji można liczyć. Na kogoś, kto nie będzie obojętny na ludz-
ką krzywdę. Kiedyś z pewnością powiemy Hani o Pani istnieniu i jeżeli będzie chciała poznać 
swoją mamę biologiczną, nie będziemy stali na przeszkodzie, oczywiście jeżeli również Pani 
będzie tego chciała.

Marysia i Adam

LIST DO MATKI BIOLOGICZNEJ
Dziękuję... 
Za nowe, nasze życie, które nam ofiarowałaś.
Za naszego synka.
Za uśmiech, którym nas darzy, oczka, które nas wypatrują, rączki obejmujące szyję.
Znaleźliśmy nasze szczęście. 
Nie wiem, jaką drogą szłaś, podejmując tak ciężką decyzję, lecz dziękuję za odwagę. 
Jednego możesz być pewna. 
Będziemy wspierać i dbać o niego. 
Kochać i szanować. 
Nigdy się nie poznaliśmy i pewnie nie poznamy. 
Jeśli jednak za naście lat zapyta, kim i gdzie jesteś, będziemy szukać odpowiedzi razem. 

Rodzice Michasia

LIST DO OPIEKUNKI

Szanowna Pani Aurelio,
dziękujemy Pani za cały trud włożony w dotychczasową opiekę nad naszym synkiem Fran-
kiem. Jesteśmy wdzięczni za okazane zrozumienie i wsparcie, tak cenne w naszych wspólnych 
początkach jako rodziny. Możliwość bycia rodzicami Franka jest dla nas największym i długo 
wyczekiwanym szczęściem. Szczęściem bycia mamą i tatą, bycia rodziną. Miło nam poinfor-
mować, że Franek szybko zaaklimatyzował się w nowym domu. Zaprzyjaźnił się błyskawicznie 

z naszym małym Westem Luną – od teraz stali się prawie nierozłączni. Franek jest zdrowy, 
zawsze uśmiechnięty i skory do zabawy. Zapewniamy, że Franek będzie dorastał w kochającej 
się rodzinie. Zrobimy wszystko, aby zapewnić mu szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo oraz 
najlepszy start w dorosłe życie.

Z pozdrowieniami, Maria i Marcin

DROGA PANI

Na wstępie naszego listu chcielibyśmy Panią gorąco pozdrowić. Dziś minął miesiąc, jak nasze 
serduszko jest z nami. Jest cudowny, radosny i uroczy. Uwielbia zabawy, wspólne spacery i jest 
strasznie ciekawy świata. Razem z tatą układają klocki, wspólnie „czytają” bajeczki. Szczegól-
nie upodobał sobie te ze zwierzątkami. Sam naśladuje pieska, kotka i krówkę. Jesteśmy z niego 
bardzo dumni.
Maluszek szybko się uczy i jest bardzo bystry. Lubi obserwować, jak tata rysuje i rwie się do po-
mocy, ale jak na razie jego rysowanie kończy się na zjadaniu rysika od kredki. Raz w tygodniu 
jeździmy do fizjoterapeuty. Synuś nie lubi badań, jest strasznie markotny i obrażony, jak widzi 
doktora. Ale cóż, nie ma co się dziwić. Dzieci nie lubią przymusu. Sam zasypia i przesypia 
całą noc. Choć muszę przyznać, iż na początku nie było łatwo. Jestem pewna, że był to wyraz 
tęsknoty za Panią, co sprowadza mnie do sedna tego listu.
Chcielibyśmy Pani gorąco podziękować za bycie cudowną mamą zastępczą naszego maluszka. 
Jest Pani wspaniała osobą. Dzięki Pani te niekochane i samotne dzieciaczki mają dom i na-
miastkę rodziny. Więcej takich ludzi jak Pani.
To, co Pani robi, wymaga niesamowitej siły i odwagi. Jest Pani wielkim bohaterem tych ma-
łych istot . Życzymy Pani samych cudownych chwil, więcej siły, wytrwałości oraz mniej trosk  
i smutków. Jeszcze raz dziękujemy Pani za opiekę nad naszym maluszkiem. Ściskamy!

Ania i Artur

LIST DO OPIEKUNKI

Droga Opiekunko, chcieliśmy Ci w tym liście gorąco podziękować za trud i serce, które wkła-
dasz w wychowywanie naszej Córki.
Nie mieliśmy jeszcze okazji się poznać, ale czujemy, że ten moment niedługo nastąpi. Tak 
naprawdę nie możemy się go doczekać, a jednocześnie nie ukrywamy, że trochę obawiamy się 
tego pierwszego spotkania.
Kończymy właśnie szkolenie dla kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, a co za tym idzie 
wierzymy, że wkrótce „odnajdziemy” naszą długo oczekiwaną Córeczkę i zamieszka Ona  
z nami. Nic na razie o niej nie wiemy. Zastanawiamy się, jak ma na imię, w jakim jest wieku, 
jaki ma kolor włosów, oczu i dlaczego nie mogła wychowywać się ze swoimi biologicznymi 
rodzicami. Wiemy, że aktualnie to Ty zaspokajasz jej wszelkie potrzeby, uczysz co dobre, a co 
złe, sprawiasz, by czuła się bezpieczna. 
Trochę zazdrościmy Ci, że możesz być z nią na co dzień, przytulać, przygotowywać do snu. 
Chcielibyśmy już mieć naszą Córeczkę u siebie. Mamy nadzieję, że podpowiesz nam, czym 
lubi się bawić, jaką ma ulubioną bajkę, maskotkę, kiedy się denerwuje, a co sprawia jej radość. 
Domyślamy się, że moment rozstania będzie trudny dla Was obu. Spędzacie ze sobą dużo cza-
su, przywiązałyście się do siebie. Ale Ty wiesz, że taka jest kolej rzeczy. Co więcej, cieszysz się 
na pewno, że Twoja podopieczna będzie miała prawdziwych, kochających ją rodziców. Mamy 
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nadzieję, że takich w nas zobaczysz. My ze swej strony zapewniamy Cię, że czekamy na nią  
z utęsknieniem, damy jej wszystko, czego potrzebuje i dołożymy wszelkich starań, by wycho-
wać Ją na mądrego i dobrego człowieka. Obiecujemy również zadzwonić do Ciebie po powro-
cie do domu, powiedzieć, jak Córka zniosła podróż. Domyślamy się, że na taki telefon będziesz 
czekała.
Kończąc ten list jeszcze raz dziękujemy Ci za miłość i troskę okazaną naszej Dziewczynce. Cze-
kamy niecierpliwie na pierwsze spotkanie i dzień, w którym będziemy mogli zabrać Córeczkę 
do domu. Teraz ślemy Jej serdeczne uściski i buziaczki.

Agnieszka i Adam

Listy 
do dziecka
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NAJDROŻSZY SKARBIE,

piszę ten list do Ciebie, abyś wiedział, jak silne jest uczucie między mną a tatą, dzięki któremu 
Ty jesteś z nami. 
Kiedy osiem lat temu poślubiłam Twojego tatę, wiedziałam, że jest to mężczyzna moich ma-
rzeń, z którym pragnę stworzyć rodzinę. Pokochałam go za wielkie, otwarte serce, za to, że jest 
odpowiedzialny, pracowity, przede wszystkim bardzo kochający. Poświęca mi dużo czasu, pie-
lęgnuje naszą przyjaźń, cały czas jesteśmy blisko siebie. Wspiera mnie, pomaga mi w podejmo-
waniu różnych decyzji, daje poczucie bezpieczeństwa. Czas, który mijał, zanim Ty pojawiłeś 
się w naszym życiu, pokazał, jak my dorośli bardzo się kochamy. Jak duże jest nasze uczucie, 
które pozwoliło nam wytrwać w tej niecierpliwości. Teraz, jak jesteś z nami, to widzę, jak tato 
spełnia się w swojej roli. Te piękne chwile sprawiają, że moje uczucie rośnie, że życie staje się 
kolorowe, a świat piękniejszy. Cudowne są momenty, kiedy widzę Was razem, kiedy się bawi-
cie, uśmiechacie, oglądacie bajki. Twój tato dba o nas, robi wszystko, abyśmy byli szczęśliwi 
całą trójką. To czas bezcenny dla nas wszystkich, który pozostanie w naszych sercach na całe 
życie. Dlatego tak bardzo Ciebie i Twojego tatę kocham.

Mama Justyna

DROGIE DZIECKO,

piszę do Ciebie ten list, ponieważ chcę, żebyś wiedział, jak mama jest ważna w moim życiu.
Z Twoją mamą poznaliśmy się dziesięć lat temu i wtedy już wiedziałem, że chciałbym spędzić 
z nią resztę swojego życia i założyć rodzinę. Mama jest kochającą, troskliwą osobą, dzięki niej 
stałem się świadomym i odważnym mężczyzną. Kocham ją za to, jaka jest cudowna i wyjąt-
kowa, kocham, jak na mnie patrzy, jak ze mną rozmawia, kłóci się, a potem godzi. Teraz, gdy 
Ty pojawiłeś się w naszym życiu, wiem, że jesteśmy jeszcze szczęśliwsi. Obserwuję Cię, jak  
z mamą rozmawiasz, bawisz się, śmiejesz i robisz porządki w domu, co powoduje, że moje 
uczucie rośnie i kwitnie, wtedy wiem, że jesteśmy szczęśliwą rodziną. Kocham Was.

Tata Tomek

KOCHANY SKARBIE,

kocham Twojego tatę, bo jest najwspanialszym mężczyzną, jakiego spotkałam na swojej dro-
dze. Jest opiekuńczy, zaradny, zabawny i bardzo kochany. Wiem, że zawsze mogę na niego 
liczyć. Nigdy mnie nie zawiódł i choć czasem się na niego denerwuję, wiem, że minie chwila  
i złość mi przejdzie. Uwielbiam czas, który spędzamy razem. Kocham jego optymizm i to, że 
kiedy jest źle, wystarczy, że mnie przytuli i powie, że razem damy radę. Mam nadzieję, że kiedy 
będziesz już z nami, będziesz kochał Go równie mocno jak ja, bo tego, że On będzie bardzo 
kochał Ciebie, jestem pewna

Twoja przyszła mama Agnieszka

KOCHANY SYNKU,

kocham Twoja mamusię najbardziej na świecie i choć sam nie wiem, jak to możliwe, rów-
nie mocno jak Ciebie. Ty i mama stanowicie cały mój świat. Mama jest dla mnie wsparciem  
i głosem rozsądku w naszym małżeństwie, jestem z nią bardzo szczęśliwy. Jest piękna i jed-
nocześnie bardzo wyrozumiała, rozsądna i zapobiegliwa, dba o nas jak tylko potrafi. Bez Was 
czułbym się samotny i niepotrzebny, zabrakłoby mi celu w życiu.

Twój przyszły tatuś Przemek

KOCHANE DZIECKO,

w tych krótkich słowach mojego listu chciałbym napisać Ci, jaką masz wyjątkową mamę.
Kiedy ją poznałem, wiedziałem, że jest dobrą osobą, w miarę jak się poznawaliśmy odkry-
wałem, jaka jest troskliwa, gdy zajmuje się małymi nowonarodzonymi dziećmi, gdy się mną 
opiekowała, kiedy byłem chory, albo leżałem w szpitalu. Jak potrafiła mnie rozbawić, kiedy 
było mi smutno. Po pewnym czasie poczuliśmy, że się bardzo kochamy i wzięliśmy ślub. Do 
pełni szczęścia brakowało nam tylko Ciebie. 
Twoja mama zawsze potrafiła zorganizować czas dzieciom, którymi się opiekowała, wymyślała 
interesujące je zabawy. Jestem pewny, że będzie miała czas na zabawę z Tobą, będzie czytała 
Ci bajki do snu, jak nie będziesz mógł zasnąć, pomoże odrobić zadanie domowe, najlepiej 
zorganizuje wycieczkę rowerową lub samochodową. Upiecze pyszny tort na Twoje urodziny, 
opatrzy Ci kolano, kiedy je rozbijesz na rowerze, i przytuli, gdy będzie bolało po upadku.
Jak już będziesz w naszym domu, to się o tym wszystkim przekonasz i dostrzeżesz jeszcze wiele 
innych pozytywnych cech 

Twój Tata

KOCHANA CÓRECZKO/KOCHANY SYNKU,

ten ludzik na dole kartki to Twój tata. Może nie jest do siebie podobny, ale musisz mi wybaczyć 
brak talentu plastycznego. Te napisy obok to cechy, które go opisują. 
Pomocny, bo zawsze można poprosić go o pomoc i nigdy nie odmówi. Interesujący, bo ma 
wiele zainteresowań, z którymi na pewno będzie chciał Cię zapoznać. Opiekuńczy, bo dba  
o Ciebie, o Mnie i o Nasz dom. Rozważny, bo kiedy coś wybiera lub podejmuje jakąś decyzję, 
to się nad nią zastanawia. 
Nie napisałam tu wszystkich cech Twojego taty. Jest też bardzo odważny, więc jeśli będziesz 
się czegoś bała/bał, albo coś Cię przestraszy, zawsze możesz poprosić tatę, żeby Cię obronił lub 
posiedział przy Tobie, zanim zaśniesz. Twój tata potrafi też wiele innych rzeczy: napompuje Ci 
koło w rowerze, nauczy na nim jeździć, pokaże, jak nurkować z otwartymi oczami, weźmie na 
ręce, jak nie będziesz mogła/mógł do czegoś dosięgnąć, przytuli, kiedy będzie Ci smutno, ale 
przede wszystkim będzie Cię kochał nad życie. Taki jest Twój tata.

Twoja Mama
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CZEŚĆ KOCHANA KRUSZYNKO,

piszę do Ciebie list, bo zadałeś mi pytanie: „Dlaczego Kocham Twojego tatę?”. Może jak to 
przeczytasz, to lepiej zrozumiesz, co znaczy słowo kocham.
Zacznę od tego, że słowo kocham ma wiele znaczeń i każdy może je inaczej rozumieć. 
Ja kocham Twojego tatę dlatego, że zna odpowiedź na każde moje i Twoje pytanie, wie, 
jak ugotować pyszną zupkę, którą tak uwielbiasz, wie, gdzie sprzedają najlepsze lody  
w mieście, po które jedzie z Tobą, jak tylko go o to poprosisz. Kocham go, bo tak bardzo kocha 
Ciebie, wie, co powiedzieć, kiedy jesteś smutny, kocham go, ba tuli nas do snu, kocham go, bo 
rano nas budzi i kocham go dlatego, że jest przy nas. Kocham go za to, jak chodzi po domu 
i śpiewa pod nosem. Tych powodów jest dużo i tak mogę pisać i pisać i ciągle będzie coś, za 
co kocham tatę. Słowo kocham, które mówię do taty każdego dnia, trudno jest opisać, bo ko-
cham go nawet jak marudzi lub ma gorszy dzień. Jak widzisz, zawsze znajdę powód, dlaczego 
kocham tatę i dzięki temu, jeżeli pewnego dnia zdarzyłoby mu się zapomnieć nas obudzić lub 
nie ugotować zupki, to nie oznacza, że go nie kocham, bo mam tysiąc innych powodów, żeby 
go kochać.
Mam nadzieję, że znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie i pamiętaj, że ja Ciebie też kocham 
i mam tysiąc powodów, żeby tak było. Jeżeli jeden z powodów zawiedzie, to będzie kolejny, 
który będzie mi przypominał, jak bardzo Cię kocham, kocham, kocham.

Mama Ania

HEJ SYNKU,

jakieś dwie godziny temu skończyliśmy oglądać twoją ulubioną baję. Teraz już śpisz, ale zanim 
zasnąłeś, zapytałeś mnie: – Tato, a dlaczego ty kochasz mamę? Pamiętasz, co Ci odpowiedzia-
łem? No więc, nie tylko za to. Mógłbym podać ci jeszcze milion powodów (chociaż jeszcze nie 
wiesz, ile to dokładnie jest), ale wtedy pewnie jeszcze byś nie spał albo wręcz przeciwnie… 
Postanowiłem napisać do Ciebie list, który będziesz mógł przeczytać, kiedy już nauczysz się 
wszystkich literek i zrozumiesz słowa i zdania, w które się układają. Do tego listu będziesz 
mógł (w co wierzę) wracać przez lata i w miarę, jak będziesz dorastał, te różne wymienione 
tutaj powody będą stawały się dla Ciebie coraz bardziej zrozumiałe i oczywiste. 
Ale do rzeczy – dlaczego kocham Twoją mamę? Jak już powiedziałem Ci przed snem – za 
wszystko. – Ale co to jest wszystko? – zapytałeś. To pozwól, że ci opowiem, co to jest wszystko, 
co sprawia, że tata bardzo kocha Twoją mamę. Otóż to „wszystko” to właśnie Twoja mama, ona 
jest dla mnie wszystkim. Do tego wszystkiego dołączyłeś dawno temu i Ty, więc teraz możemy 
razem mówić, że mama jest dla nas wszystkim. Super, nie? A dlaczego mama jest wszystkim? 
No bo jest Twoją mamą, a moją żoną. Bo się nami opiekuje i dba o nas. Ona sprawiła, że 
mogłeś się u nas pojawić i zostać – to jej wielka zasługa. Dzięki niej jesteśmy teraz wszyscy 
razem (tak, piesek również jest dzięki niej). Kocham Twoją mamę za to, że ma super moc (nie, 
akurat nie taką jak Superman, ale bardzo podobną), dzięki której sprawiła, że to właśnie w niej 
się zakochałem. Ma tak dużą moc, że nieraz widziałem, jak przenosi góry (no może nie takie 
duże, jak widziałeś na zdjęciach, ale takie trochę inne, których różni ludzie nie mogą przejść, 
bo są dla nich za wysokie). A wiesz, co w tej mocy jest też super? Że się przy tym uśmiecha  
i jak tę górę już uniesie, to potrafi utrzymać ją taaaaaaaaak długo, aż ci słabsi pod nią przejdą. 
Kocham ją też za to, że jest sobą. Że nie próbuje być kimś innym, ale zawsze właśnie sobą (no 
dobrze – wiem, że może czasami przebiera się za smutnego stwora, ale to tylko wtedy, kiedy 

jest bardzo, ale to bardzo zmęczona i jej wtedy wybaczamy). Mama ma też moc uśmiechu – 
jak się uśmiechnie, to potrafi topić góry lodowe. Tak, wiem, że Superman robi to oczami, ale 
mama ma lepsze oczy – piękne, które też się błyszczą i chociaż nie strzela z nich laserami jak 
Twój animowany bohater, to są o wiele bardziej super. Kocham Twoją mamę też za to, że lubi 
to samo, co ja. No prawie to samo, ale w większości właściwie to samo. Mogliśmy więc w prze-
szłości wiele rzeczy robić wspólnie, a teraz część z nich robimy już we trójkę – razem z Tobą. 
Wiesz też, za co tata kocha mamę? Za to, że zawsze stara się go wspierać. Tak to działa, kiedy 
rodzice się kochają – wówczas się wspierają. 
Tu Synku zrobię akapit (w szkole dowiesz się, co to takiego), bo muszę cię w ogóle zapytać czy 
Ty właściwie rozumiesz, co to znaczy kogoś kochać? Nie, to nie jest to, jak Twoja koleżanka 
Hania z przedszkola trzyma Cię za rękę i mówi wszystkim, że jesteś jej mężem. To jeszcze 
niestety nie znaczy kochać. Zrozumiesz to z wiekiem. Kiedyś będziesz kochał nie tylko mamę, 
tatę, pieska, babcię, dziadków, ciocie, wujków, bajki, zabawki, misia i tak dalej (dużo tego), ale 
również pokochasz jeszcze kogoś. Kogoś wyjątkowego. 
Miłość to coś najpiękniejszego, a kochać kogoś to znaczy żyć pełnią życia – jak tylko to kiedyś 
poczujesz do pewnej osoby, do takiej, która nagle stanie się tą najważniejszą, to już będziesz 
wiedział. Zrozumiesz też wtedy, dlaczego tata tak bardzo kocha Twoją mamę.

Twój tata Konrad 

W OSTATNIM LIŚCIE ZAPYTAŁEŚ MNIE, ZA CO KOCHAM MAMĘ...

Kocham ją, bo jest wiosną. Twoja mama jest niczym wiosenny dzień. Daje mi energię ni-
czym majowe słońce, jest odświeżająca niczym kwietniowy poranek, wesoła niczym stadko 
świergoczących wróbli. Mama jest przy mnie i świat cały jest niczym wiosenna trawa. Świeża 
i pachnąca. 
Kocham ją, bo jest latem. Ogrzewa mnie swoją miłością i dobrocią. Gdy się uśmiecha, to jakby 
cały świat się uśmiechał. Wtedy wiem, że nic złego nie może się stać. Nie ma takiego smutku, 
który by się oparł temu letniemu uśmiechowi. Nie ma takiego nieszczęścia, które dałoby radę 
bijącemu od niej ciepłu.
Kocham ją, bo jest jesienią. Jest niczym las jesienią – pełen kolorów. Taka właśnie jest Twoja 
mama, tylko że ona ma tych kolorów jeszcze więcej. Jest dobra i ciepła, kochająca i przyjazna. 
Jest twarda i ambitna, ma swoje przekonania i jest gotowa ich bronić. Jest inteligentna i dojrza-
ła, uczciwa i stanowcza, ciekawa świata i pracowita. Jest właśnie taką gamą kolorów jesiennego 
lasu. I jest piękna niczym jesień.
Kocham ją, bo jest zimą. Otula każdego niczym świeży śnieg – jest ze mną i przy mnie. Jest 
delikatna i piękna niczym płatek śniegu. Zima to również wspaniały czas na zabawę, a nie ma 
lepszej zabawy niż czas spędzony razem z mamą. 

Twój tata Artur 

LIST DO MOJEGO DZIECKA

Dlaczego kocham Twojego tatę, kochanie? Bo jest i będzie na dobre i na złe, latem, wiosną, 
jesienią i zimą, gdy słońce świeci i gdy pada deszcz. Tak po prostu, bez kwiatów i poezji, bez 
smyczków i bez świec. Tak po prostu – gdy pomaga sprzątać, gdy gotuje obiad i gdy nie robi 
nic. Bo wniósł radość do mojego życia, optymizm i szczęście. Bo zabrał z niego pustkę, roz-
czarowanie i smutek. Za dobre słowo w nie tak wcale dobry dzień, za poczucie humoru, gdy 
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śmiać mi się nie chce. Za metr osiemdziesiąt wzrostu i błękitne oczy. Za wiertarkę, szlifierkę  
i cały komplet gwoździ w garażu, każdy powieszony obraz, złożony mebel i naprawianie tego, 
co się samo psuje. 
Kocham go, gdy bawi się z Tobą, gdy czyta Ci bajki i gdy zabiera Cię na spacery.  
Za to, że potrafi obejrzeć „Króla lwa” po raz setny i zabiera Cię na basen, kiedy właśnie leci 
mecz Barcelony. Że przekazuje Ci swoją mądrość, doświadczenie i ciekawość świata.
Kocham Twojego tatę za to, że daje nam swoją miłość, troskę i opiekę. 

 Twoja mama Agnieszka 

ZA CO KOCHAM TWOJEGO TATĘ?

Tata… to cztery litery… małe literki, a znaczą dla mnie tak wiele. Twój Tata to ktoś dla mnie 
bardzo ważny i wyjątkowy. Wiele lat temu poznaliśmy się, było wtedy piękne i słoneczne lato. 
Twój Tata był zawsze uśmiechnięty, spokojny i wrażliwy… prawdziwy Przyjaciel, który wspiera 
w potrzebie. Idziemy razem przez życie pełne niespodzianek, radości i smutków. Ale zawsze, 
kiedy jest mi źle i smutno, Twój Tata jest obok, przytula, rozśmiesza… Smutki odchodzą jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czasem myślę, że jest dobrym aniołem, który przynosi 
uśmiech i radość. Twój Tata jest silny i odważny, zawsze nam pomoże i zawsze możemy na 
niego liczyć. Dlatego go kocham i właśnie dlatego jest Twoim Tatą.

Mama Dominika

ZA CO KOCHAM TWOJĄ MAMĘ?

Twoją Mamę kocham najmocniej na świecie, a wiesz, dlaczego…? Bo jest wrażliwa, uczciwa 
i zawsze uśmiechnięta, kocham jej piękne oczy i dobre serduszko, w którym jest bardzo dużo 
miłości. Uwielbiam patrzeć, jak słodko śpi i cieszę się każdego dnia, kiedy się budzę, a Mama 
jest przy mnie. 
Mama zawsze mi pomaga i wspiera, daje dobre rady, dba o nasz dom, przyrządza nam pyszne 
jedzonko. Czasem się na mnie złości, bo jestem trochę taki „pan zapominalski” i zdarza się, że 
zapomnę czegoś, o co mnie prosi, ale wtedy kocham ją jeszcze bardziej. Wiem, że się o mnie 
troszczy i zawsze dba o moje zdrowie. 
Wiesz, jaki jest mój ulubiony owoc…? Jabłko. Mógłbym je jeść codziennie, bo jabłko jest jak 
mama i ja, takie dwie połówki. Kocham ją i nie wyobrażam sobie życia bez Niej.

Tata Piotr

KOCHANA CÓRECZKO/KOCHANY SYNKU

Miłość jest najwspanialszym i szczerym uczuciem. Miłość to coś wspaniałego, bez niej nie ma 
życia. Jest potrzebna człowiekowi najbardziej na świecie. Miłość powoduje, że czujemy się, 
jakbyśmy znali się od lat, ale wciąż chcemy się poznawać i być razem.
Kochana córeczko/kochany synku. Kocham Twojego tatusia za to, że zawsze mnie wspiera. 
Ma dystans do siebie, lubi zwierzęta, jest wspaniałym i cudownym człowiekiem, nie przecho-
dzi obojętnie obok krzywdy i potrzeb innych ludzi. Za dokładność i oddanie wykonywanej 
czynności. Za to, że jest cierpliwy. Robi mi miłe niespodzianki. Jest bardzo odważnym czło-
wiekiem. Potrafi przepraszać i okazywać uczucia. Że traktuje pracę jako pasję. Kocham tatu-
sia za wspólne plany, wycieczki, spacery i każdą chwilę spędzoną razem. Za to, że czuję się 

bezpieczna. Kocham za to, że jest duszą towarzystwa, potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji 
i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Za otarte wszystkie łzy i za zaufanie. Za pozytywne 
myślenie. Za to, że uwielbia dzieci, a one jego. Za każdą pomoc, którą mi oferuje. Że jest przy 
mnie zawsze, kiedy tego potrzebuję, i dzięki niemu jesteś z nami, możemy cieszyć się każdym 
spędzonym razem dniem.

Twoja Kochająca Mamusia Edyta

KOCHANA CÓRECZKO/KOCHANY SYNKU

Miłość ukrywa się pod wieloma wyrazami. Najczęściej przedstawiana jest jako radość albo 
smutek. W zależności od sytuacji różnie można ją nazwać. Miłość to pragnienie szczęścia dla 
drugiej osoby. Miłość tkwi w szczegółach, w tych małych i dobrych uczynkach.
Droga córeczko/drogi synku. Kocham Twoją mamusię za to, że jest moją najlepszą przyjaciół-
ką. Akceptuje mnie takiego, jakim jestem, nie muszę udawać kogoś innego. Gdy się pozna-
liśmy, od razu wiedziałem, że to ta jedyna, ta, z którą chcę spędzić życie. Nigdy nie zawodzi 
ani mnie, ani siebie. Pozwala realizować moją pasję. Za to, że kocha dzieci i jest duszą towa-
rzystwa. Rozśmiesza mnie każdego dnia. Wspiera mnie we wszystkich wyborach. Kocham 
Twoją mamusię za jej piękny uśmiech. Za pyszne śniadania, obiady i kolacje. Za to, że zawsze 
mnie wysłucha i mi doradzi, za piękny ogród z kwiatami, gdzie możemy razem odpoczywać  
i się bawić. Jest bardzo pomocną osobą. Nigdy nie przechodzi obojętnie obok osób potrzebują-
cych pomocy. Mogę z nią spełniać swoje marzenia. Przy mamusi czuję się najważniejszą osobą 
na świecie. Córeczko/synku, dzięki mamusi mam najwspanialsze wspomnienia. Każdego dnia 
dziękuje Bogu za to, że dzielę miłość z tak cudowną osobą. Ale najbardziej kocham mamusię 
za to, że jesteśmy z Tobą razem i możemy cieszyć się każdym dniem i czerpać z życia całymi 
garściami.

Twój Kochający Tatuś Arek

DROGIE DZIECKO,

ostatnio zadałeś mi pytanie, za co kocham Twoją mamę. Moje drogie dziecko, miłość jest 
dziwnym uczuciem. Czy kocha się za coś? Myślę, że nie. Opiszę Ci więc, co wspaniałego do-
strzegłem w Twojej mamie i od czego wszystko się zaczęło.
Anię poznałem w akademiku, to takie przedszkole dla dorosłych. Twoja mama urzekła mnie 
swoją naturalnością, nie udawała, nie grała. Jej uśmiech rozpalał moje serce. Jej opiekuńczość, 
dobroć i wrażliwość rozpuszczała najtrwalsze twarze. Z drugiej strony potrafi „walczyć”, dążyć 
do celu, przekraczać horyzonty. Poradzi sobie w każdej sytuacji. Zawsze jest dla mnie wspar-
ciem. Nie będę owijać w bawełnę, poza tym wszystkim wyglądała oszałamiająco. 
Aktualnie już dużo wody w Odrze przepłynęło, a nadal jestem szczęśliwy, jak widzę błysk  
w szmaragdowym oku, dołeczki na twarzy przy uśmiechu, jak czuję jej dotyk, obecność...
Myślę, że nakreśliłem Ci moje uczucia do Twojej mamy. Z chęcią wyjaśnię wszystkie zawiłości 
życia. Pamiętaj, życie jest piękne, tylko trzeba potrafić z niego mądrze korzystać.

Pozdrawiam, Tato
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WITAJ MÓJ SKARBIE,

Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo nie możemy się doczekać, aż dołączysz do naszej 
rodziny. Mamy tyle do opowiedzenia, jednak najpierw opowiem Ci, dlaczego kocham Two-
jego Tatę. 
Gdy poznałam Twojego Tatę, był nieśmiały, nie chciał być nachalny i narzucać mi swoich 
uczuć. Może częściowo obawiał się, iż nie czuję do niego tego, co on do mnie, to ja musia-
łam zrobić pierwszy krok. Do dziś jestem wdzięczna za to, że odważyłam się to zrobić. Już 
po dwóch tygodniach znajomości byliśmy pewni swoich uczuć (choć u innych osób może to 
trwać znacznie dłużej), dlatego wyznaliśmy sobie w środę po dwóch tygodniach te dwa naj-
ważniejsze słowa: KOCHAM CIĘ. 
Początkowo nie zdawaliśmy sobie sprawy, dlaczego się kochamy. Dopiero gdy pomyśleliśmy 
o wspólnym spędzeniu życia (razem podjęliśmy decyzję o zaręczynach), zaczęłam się zasta-
nawiać i czasem wątpić, czy na pewno postępujemy słusznie (nie martw się, Ciebie też one 
dopadną, to jest normalne). Wiedziałam jednak, iż Twój Tata zawsze był przy mnie, wspierał 
swoją osobą i postawą, jak tylko mógł, nieraz wystarczyło rozśmieszenie. Najważniejsze jest to, 
że zawsze chce sprawiać, by na mojej twarzy gościł uśmiech. Dzięki temu wiedziałam, że jeste-
śmy sobie pisani i razem przeniesiemy góry. Mimo że nie kocha się za coś, to dzięki zwykłym 
czynnościom uświadamiany sobie te najważniejsze uczucie. Teraz mogę Ci powiedzieć, że za:
– dobre i wielkie serce,
– pomoc rodzinie i osobom potrzebującym,
– nieśmiałość i pewność siebie,
– pomoc w moim doskonaleniu oraz spełnianiu również moich marzeń, nawet gdy sam miał 
odmienne zdanie,
– chęć ochrony i chęć spędzania wspólnego czasu, nawet gdy jest daleko,
– codzienne poranne i wieczorne KOCHAM CIĘ,
– wspólnie spędzany czas...
Nie dokończę tej listy, bo jest to niemożliwe, zrozumiesz to Mój Skarbie, jak dołączysz do 
naszej rodziny. Razem z Twoim Tatą mamy nadzieję, iż otworzysz się na jego miłość i spoj-
rzysz na niego z takiej samej strony, co ja, Twoja Mama. Wiedz, iż nie możemy się już Ciebie 
doczekać i chcemy przekazać Tobie naszą Miłość do Ciebie i ufamy, że z czasem otworzysz się 
i pokochasz nas tak, jak my Ciebie.

Kocham Cię i czekam na Twoje przybycie, 
Twoja Mama

KOCHANA CÓRECZKO

Pamiętam Cię, jak byłaś małą dziewczynką. Moim małym kwiatuszkiem. Nigdy nie zapomnę 
dnia, kiedy stałaś się częścią naszej rodziny. Byliśmy z mamą tacy szczęśliwi, spragnieni miło-
ści, którą mogliśmy obdarzyć właśnie Ciebie. Przepełniony dumą obserwuję, jak rozkwitasz, 
jak z małego kwiatuszka stajesz się piękną różą. Nie mogę się nadziwić, jak dzieci stają się 
podobne do swoich rodziców. Jesteś tak podobna do MAMY. 
Twój USMIECH, Twoje gesty i poczucie humoru, jesteście takie same. Moje dwie piękne 
RÓŻE. Kocham Was obie z taką samą siłą, aczkolwiek trochę inaczej. Życzę Ci Córeczko, żebyś 
na swojej drodze spotkała kogoś, kogo pokochasz tak samo jak ja Twoją mamę. Kocham ją za 
jej wrażliwość i delikatność, za to, że tylko Ona jest w stanie mnie rano dobudzić. Kocham Ją za 
to, że jest nie tylko moją żoną, ale i przyjaciółką, która zawsze stara się mi doradzić, gdy ja nie 
wiem, co robić. Kocham za Jej opiekuńczość podczas ciężkiej choroby, za to, że stworzyła dom, 
do którego uwielbiam wracać. Kocham Ją córeczko za jej trud i poświęcenie, jakie wkłada  
w Twoje wychowanie. Kocham Ją mimo kilku wad. Kocham za to, że się z nią nie nudzę, za to, 
że potrafi mnie rozśmieszyć. Mógłbym tak wymieniać długo, ale nie o to chodzi, chodzi o to, że 
MIŁOŚĆ jest wtedy, gdy związek dwojga ludzi opiera się na zaufaniu, cierpliwości i zrozumie-
niu. Nie ma definicji miłości. Każdy z nas inaczej ją odbiera i inaczej kocha. Ty też Córeczko 
kiedyś znajdziesz i doświadczysz miłości. Mam nadzieję, że będzie to miłość, piękna, tak jak 
moja i mamy. Gdy wejdziesz już w dorosłość córeczko i zaczniesz się mierzyć z trudami życia, 
ktoś może Ci powiedzieć, że miłości nie ma, że ta miłość to jedna wielka bujda, A Ty będziesz 
mogła powiedzieć wtedy, że to nieprawda, bo widziałaś ją i doświadczyłaś dzięki Twoim ro-
dzicom. Na tym kończę mój list. Kocham Cię bardzo moja Córeczko i nigdy się to nie zmieni. 

Tata Grzegorz

KOCHANY SYNKU

Gdy pisze list do ciebie, jesteś małym słodkim chłopcem. Tata i ja bardzo Cię kochamy. Jeste-
śmy dumni z faktu bycia Twoimi Rodzicami, szczęśliwi, że pozwoliłeś nam pokochać siebie 
i razem możemy tworzyć tak szczęśliwą rodzinę. Cieszę się, że będę mogła obserwować, jak 
dorastasz i z nastolatka stajesz się mężczyzną, jak zaczynasz układać sobie życie. Gdy tak Cię 
obserwuję, coraz bardziej stajesz się podobny do Twojego Taty. Rozczula mnie widok, kiedy 
widzę, jak próbujesz go naśladować w różnych sytuacjach. Mam nadzieję, że będzie on czło-
wiekiem godnym do naśladowania. Piszę list do Ciebie Syneczku, bo chcę Ci pokazać, jak waż-
ne jest w życiu mieć obok siebie osoby, które się kocha i które kochają nas. Jak to upływa nasze 
życie i nas kształtuje. Chcę Ci Synku napisać, za co kocham twojego tatę, co spowodowało, że 
pokochałam właśnie jego. A więc, zacznę od tego, że nie kocha się „za coś”, ale kocha się „po 
prostu”, bezwarunkowo, pomimo przeciwności, trudności i wad, które akceptujemy, gdy się 
naprawdę kochamy. Właśnie za to, że różnimy się od siebie, to nas do siebie przyciąga i intry-
guje. Kochany Synku, sam się kiedyś przekonasz, że miłość do drugiej osoby to najpiękniejsze 
uczucie, bez którego życie traci sens. Ja Twojego tatę kocham najbardziej za to, że razem mo-
żemy wychowywać tak wspaniałego i wartościowego Syna, kocham go za jego opiekuńczość  
i że mogę na niego liczyć. Kocham go za jego przytulanie i ocieranie łez, za wsparcie przy po-
dejmowaniu trudnych decyzji, za anielską cierpliwość do mnie, za poczucie humoru (zawsze 
potrafi mnie rozśmieszyć), za to, że spełnia swoje marzenia, za traktowanie pracy jako pasji 
(czasami nawet zbyt mocno). Za to, że stara się, aby naszej rodzinie niczego nie brakowało, za 
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to, że nie marudzi, gdy ciągam go po sklepach i kupuję kolejną parę butów. 

Za poczucie bezpieczeństwa.

Za bezinteresowną pomoc niesioną innym. 

Za silne ramiona w chwilach zwątpienia.

Kocham Twojego tatę Syneczku pomimo tego, że na niektóre poglądy mamy różne zdania.
Kocham, pomimo że czasem kłóci się ze mną, a potem godzi. Kocham go nawet, gdy sprzątając 
robi większy bałagan. Te wszystkie rzeczy Syneczku to tylko małe elementy całej układanki, 
które powinny do siebie pasować, aby osiągnąć szczęście, harmonię i miłość. Najważniejsze to 
mieć szacunek do siebie nawzajem i zrozumienie dla tej drugiej osoby, wówczas wspólna droga 
jest przyjemną podróżą. Na tym Syneczku kończę list. Mam nadzieję, że jako Twoi rodzice 
będziemy godnymi wzorami do naśladowania. 

Twoja kochająca mama, Agnieszka  

  

KRUSZYNKO MOJA UKOCHANA

Świat nie znalazł jeszcze takich słów, jakimi mogłabym opisać to szczęście, które mnie spotka-
ło, przyjmując Ciebie – Kochanie moje – do całej naszej Rodziny i traktując Cię, najdroższa 
Dziecinko – jakbyś zawsze była moja..., tylko moja!
Ale tak nie będzie i być nie może, żebym Ciebie sama do Rodziny przyjmowała, bo przecież 
czeka na Ciebie cały mój kolorowy Świat! A ten Świat – to wyobraź sobie: to jest taka piękna 
tęcza, a każdy jej kolor to ktoś ważny w naszym życiu, taki niepowtarzalny, cudowny i jedyny 
w swoim rodzaju. Bo Ciebie od dawna już wypatruję i niecierpliwie na Ciebie czeka: pięknego 
Koloru Dziadek i Kolorowa Babcia, Ciocia jak pisanki malowane i barwni jak pisaczki Wujko-
wie. Wyobraź Sobie, że ja jestem jak to błękitne niebo, które troszczy się o słońce i deszcz! Na 
Ciebie Farbeczko moja kolorowa – wszyscy tu czekamy. Będziesz najjaśniejszym Odcieniem 
naszej tęczy, Światełkiem, którego do tej pory nam tu brakowało.

Orzeszku mój malutki!
Ten świat jest taki wielki, a Ty jesteś jeszcze malutki jak orzeszek! Wyobraź Sobie, że jestem 
jak to drzewo, na którym jest jeszcze dużo innych orzeszków, takich podobnych do Ciebie. To 
drzewo z orzeszkami to cała nasza Rodzina: jest Dziadek Orzech i Babka Orzechowa, są Ciocie 
laskowe i fistaszkowi Wujkowie. A wszystkie orzeszki tańczą w rytm wiatru i huśtają się na tym 
pięknym, bujnym drzewie.

Wróbelku mój radosny!
Piszę ten list do Ciebie i zastanawiam się, ile to ja czekałam na tego Bociana! Wiesz, że jest wie-
le różnych pięknych ptaków na tej ziemi: stadne, latające, kolorowe i wydające najpiękniejsze 
dźwięki! Wszystkie te ptaki to taka jedna wielka lotna Rodzina. Wyobraź Sobie, jak podobna 
do naszej, która wzbija się chętnie w górę i śpiewa od rana, w której Dziadek jest jak Orzeł 
Biały, a Babcia to jak taka Biała Łabędzica. Są Cioteczki jaskółeczki i Wujkowie jak żurawie. 
A ja dziś jak kurka domowa, siedząc w gnieździe na gorących jajkach, czekam na Ciebie, aż 
pęknie, choć ta jedna krucha skorupka – by móc przyjąć Ciebie – Wróbelku pod skrzydełka 
moje i uczynić wszystko, byś był najlepiej chronionym Sokołem tej ziemi.

Okruszku mój słodziutki!
Wiesz, że jesteś słodziutki jak cukierek? A wyobraź sobie, że cała nasza rodzina jest jak piętro-
wy tort, którego jesteś najpiękniejszą Ozdobą! Każdy poziom tortu jest bardzo ważny. Żadna 
jego część nie smakuje sama tak, jak właśnie wtedy, kiedy próbuje się je wszystkie za jed-
nym razem! W naszej Rodzinie Biszkoptowy Dziadek to podstawa, ale tuż za nim jest Babcina 
Słodka Kremówka, która wplata się w Aromatyczne Cioteczki i Marmoladkowych Wujeczków.  
A ja, ta owocowa galaretka, czekam na Ciebie, bo jesteś taką Wisienką na naszym torcie, takim 
CIACHEM – którego by można tylko łyżkami jeść! 

Słoneczko moje najgorętsze!
To dla Ciebie chcę wstawać rano każdego dnia, do Ciebie się uśmiechać, patrzeć, kiedy otwie-
rasz oczka i witasz nowy dzień. Chciałabym, aby nasze życie napisało piękny rozdział w histo-
rii tego WIEEELKIEEEEGO świata. Taką cudowną baśń – wielu dni i nocy, w której to z Tobą 
będę: patrzeć na to jedno niebo i widzieć radosną tęczę..., siedzieć w ogrodzie i smakować 
kremówkę, widzieć to samo drzewo..., a na nim mnóstwo zdrowych orzeszków i słyszeć ogrom 
śpiewających ptaszków.
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To właśnie dla Ciebie chcę być mamą, każdego dnia lepszą od siebie samej z wczoraj, a dla Cie-
bie – najlepszą mamą, jaką możesz tylko mieć: w której zobaczysz to solidnie stojące w pionie 
drzewo, a w oczach błękit nieba..., w której usłyszysz śpiew nieustannie świergocącego ćwirka, 
którą poczujesz jak niekończącą się słodycz życia...

Twoja Mama Renia

DO DZIECKA...

Tak skrycie, po cichu...
Moje ukochane Dziecko, czekam na Ciebie już tyle lat, odkąd poznałam Twojego Tatusia, 
czekamy na Ciebie, marzymy o Tobie. Od zawsze. Od zawsze patrzymy na tylne siedzenia  
w samochodzie i widzimy fotelik dla dziecka, a w nim Ciebie... Ty wiesz, ile razy obracałam 
się za siebie, a Tata patrzył w lusterko w samochodzie i patrzeliśmy na puste siedzenia, rozma-
wiając do Ciebie i rumieniąc się, że Ty w końcu, wreszcie tam będziesz w dużym, bezpiecznym 
i wygodnym foteliku. Czy ma znaczenie, jaką drogę przejechaliśmy, żebyś był z nami? Ma 
ogromne, bo wszystkie ulice poprowadziły Nas do Ciebie, a im bliżej celu, tym Jesteś dla nas 
najważniejsze, najukochańsze, wyczekane. Jesteś naszą nagrodą za miłość Mamy do Taty i Taty 
do Mamy. Jesteś owocem naszej miłości, urodziłam Cię w sercu, w wielkich bólach, ze łzami 
szczęścia. 
Proszę, bądź już z Nami i pozwól się kochać.

Mama (przyszła) Małgosia

KOCHANY SYNKU, OPOWIEM CI O TYM, JAK CIĘ POKOCHAŁAM,  
ZANIM CIĘ POZNAŁAM

Jest takie powiedzenie, że „w życiu trzeba być w odpowiednim miejscu o odpowiedniej po-
rze”. Nie wiem, może nie było nas w domu, gdy ten przeklęty bocian zamiast do nas zapukał 
do sąsiada. A może jak z listem, gdy zmęczony listonosz zamiast pod szóstkę wrzuca list pod 
dziewiątkę, a nieuczciwy znalazca pędzony wizją spadku po Twojej babce, otwiera go, po 
czym wyrzuca do kosza...

Nie wiem synku, jak Ci wytłumaczyć, dlaczego tak długo musiałeś na nas czekać. Wiem, że 
pokochaliśmy Cię, zanim Cię jeszcze poznaliśmy. Gdy dwoje ludzi bardzo się kocha, to pra-
gną się dzielić tą miłością, a nam brakowało Ciebie. Stojąc i czekając dotarło do nas, że coś 
jest nie tak, że ktoś się pomylił, że nasze „szczęście” musi gdzieś już tam być, tylko musimy 
mu pomóc się odnaleźć. 

Pewnie ciężko Ci będzie uwierzyć, ale pokochaliśmy Twój uśmiech, nie znając jeszcze Twojej 
twarzy, w uszach słyszałam Twój śmiech, nie znając jeszcze Twojego głosu. Nawet nie znałam 
Twojego imienia, a już było ono najpiękniejszym na świecie. Myśląc o Tobie uśmiechałam się 
do Ciebie, bo wiedziałam, że już wkrótce Cię spotkam i już zawsze będziemy razem...

Twoja kochająca mama
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BAJKA O TYM, JAK ZNALEŹLIŚMY WSZYSTKIE  
CZĘŚCI NASZEJ BEZCENNEJ PORCELANY

Sto lat przed nami albo sto lat za nami, nie pamiętam dokładnie, kiedy. Na pewno nie dziś  
i na pewno nie wczoraj. Daleko stąd leżało małe i piękne miasteczko. W jednym z mieszkań 
mieszkało kochające się małżeństwo. Bardzo pragnęli mieć dziecko. Przez wiele lat walczyli  
o swoje największe marzenie, jednak bez skutku. Mijały dni, tygodnie, miesiące, lata… Kochali 
się i bardzo mocno wspierali. Czuli pustkę w swoim domku i w serduszkach. 
Pewnego razu podjęli decyzję, że trzeba żyć dalej i cieszyć się życiem. Spędzali ze sobą dużo 
czasu. Największą frajdę sprawiały im wspólne spacery i rozmowy. Ich pasją, a zarazem pracą 
stała się kolekcja cennej i pięknej porcelany. Aby ciągle nie myśleć nad brakiem potomstwa, 
zaczęli pozyskiwać coraz to więcej porcelanowych rzeczy. Były to piękne figurki zwierząt, ła-
będzie, sarny, orły, psy oraz wspaniałe zastawy. 
Po latach ciężkiej pracy spełnili jedno z marzeń i kupili piękny dom. Otoczony przyrodą, po-
łożony blisko jeziora, w cichym i bardzo urokliwym miejscu. Jednak to wydarzenie na nowo 
wznowiło pragnienie posiadania dziecka, ponieważ dom był pusty, bez dziecięcej radości. Bra-
kowało słoneczka, które by rozgrzało ich serduszka. 
Pewnego dnia poszli na spacer w głąb lasu. Po długiej wędrówce znaleźli łąkę. Usiedli, by 
odpocząć. W pewnym momencie przysnęli. Jednocześnie przyśniło im się coś cudownego, 
że nie są sami, że gdzieś daleko żyje malutka dziewczynka i czeka na nich. Kiedy się obudzili, 
wrażenie snu pozostało. Poczuli potrzebę odnalezienia małej istotki, lecz nie wiedzieli, dokąd 
pójść, gdzie szukać? Sen powtarzał się codziennie. Był coraz bardziej wyraźny. Mogli w nim 
zobaczyć jej oczy, dłonie, usłyszeć głos: „odnajdźcie mnie!”.
Te sny nie dawały im spokoju, czuli przyspieszone bicie serca, strach, którego dotąd nie znali. 
Postanowili więc, że będą szukać, aż znajdą. Szukali długo, momentami opadali z sił, ale bar-
dzo się wpierali i wierzyli do końca. Słuchali głosu serca. 
Któregoś ranka, zmęczeni trudami podróży, położyli się pod drzewem, którego gałęzie sku-
tecznie ochraniały ich przed słońcem. Nagle ktoś dotknął ich dłoni i próbował obudzić. Otwo-
rzyli oczy i ujrzeli dziewczynkę ze snu. Zamknęli powieki myśląc, że to tylko sen. Okazało się, 
że dziewczynka o porcelanowej urodzie, która stoi przed nimi, nie jest snem. 
Wstali pospiesznie, spojrzeli w jej oczy i już wiedzieli, że zawsze będą razem. Ta mała, krucha 
istotka uświadomiła swoim rodzicom, jakim jest wielkim skarbem, jak bezcenna porcelana,  
o którą trzeba się troszczyć.
Życie tej rodziny od tamtej pory bardzo się zmieniło. Było pełne radości i miłości. Dziew-
czynka była dla nich Gwiazdką z nieba, wyśnioną, wymarzoną, wytęsknioną i wyczekiwaną. 
Kochali ją najmocniej ze wszystkich sił.
Pojawienie się córeczki w ich życiu uczyniło ich najszczęśliwszymi rodzicami na świecie. 

Przyszli rodzice, 
Marzena i Daniel 

MOJE PRZEŻYCIA, PRZEMYŚLENIA, WSPOMNIENIA – KOCIA RODZINA

Za rzeką szeroką, za górką wysoką, za łąką zieloną, za lasem wysokim, pośród trzech jezior, 
tam gdzieś na skraju lasu stało miasteczko ciche i piękne. W tym ów miasteczku stał mur dość 
szeroki, a na tym murze czarny kocurek zielonooki. Na imię miał Ryś i śpiewać uwielbiał.
Miauczał wieczorami, ba, całymi nocami, dając tym samym niepowtarzalne koncerty. Siedząc 

tak na murze, wypatrywał swej wybranki. Wtem pewnego razu ujrzał czarną kotkę, piękną, 
z białą łatką na szyi, pomyślał wtedy: – To ona. Na imię miała Klementynka. Ryś zeskoczył  
z wysoka, rozpędzony do niej podbiegł, spojrzał jej w oczy. Zakochali się w sobie od pierw-
szego wejrzenia. Wszystkie wolne chwile spędzali ze sobą. Razem polowali i spacerowali po 
murze, podziwiając blask księżyca. 
Gdy kocurki bardzo dobrze się poznały, postanowiły założyć rodzinę. – A czym jest rodzi-
na bez dzieciątka? – pomyśleli. Starali się jak mogli... Lecz kotkę wciąż tylko brzuszek bolał,  
a kocurek ze stresu niewiele mógł począć. Udali się więc dzielnie na wielką wyprawę do leśne-
go lekarza sowy. Ten badał i leczył, lecz nic nie zaradził. Smutek ich większy się stawał co dnia. 
Nie chcieli się poddać, więc sowa ich badał i leczył, leczył i badał, ale nadal nie mógł znaleźć 
przyczyn bolącego brzuszka. 
Wtem wpadły na pomysł kociaki sprytne. – Sowa nie pomaga! Więc może bociany?! Czym 
prędzej do miasta się swego udali, wiedzieli, że szczęście jest na wyciągniecie ich łapek. Lecz 
gdzie są bociany? Szukając ich gniazda, błądziły po świecie. Ta ich wyprawa poniosła je… 
gdzie? Wiecie? Z miasteczka cichego za skraj znanego im lasu, z dala od jezior, za łąki zielone, 
aż za szeroką rzekę. Tam odnaleźli gniazdo bocianie! Pełni nadziei poszli do niego, pomiauku-
jąc do siebie, jak bardzo się kochają. Wejście przez tunel prowadziło na podwórze, przez które 
do schodków szybko podbiegli. Po schodkach do góry, do drzwi śnieżnobiałych, po których 
otwarciu korytarz ujrzeli. Ten był długi i kręty, lecz oni się nie lękali, decyzja podjęta, więc 
dalej weń brnęli. W pomieszczeniu po lewej bocianową ujrzeli, a ta ze szczerym uśmiechem 
przyjęła te zbłąkane kocięta do swej sali. Od sali do sali, od bocianowej do bocianowej. Opo-
wiadali o sobie, o przebytej drodze. Nadzieja wciąż rosła, obawy malały, a miłość do siebie 
stawała się silniejsza. 
Pewnego dnia poznać im przyszło zwierzaczki, choć inne, to z identycznym marzeniem. Żab-
ki, pieski, chomiki i wróble. Cała ich chmara zebrana w pokoju u stóp bocianowego gniazda. 
Tam też uczyli się dzielnie i chętnie, jak być najlepszymi rodzicami na świecie. 
Nauka ukończona… Czas oczekiwania się zaczął… Kotki cierpliwie w nadziei czekały na dzie-
cię, by domku swego ciepłem je obdarować. Pewnego to ranka gołąb przyleciał z wiadomo-
ścią z bocianowego gniazda: – Znaleźliśmy Wam dziecię, małą rudawą koteczkę. Szczęśliwa 
wiadomość! Lecz cóż, to panika? Co robić? Pokoik szykować? Legowisko gotowe? Jak na nas 
zareaguje? Czy nas pokocha? Pytania, pytania i jeszcze raz pytania! Dość! Ruszajmy, by spo-
tkać kociątko malutkie! Umówili się więc na spotkanie, widać w nich było podenerwowanie. 
Biegiem pędzili po ulicach krętych, z oddali wypatrując bocianiego gniazda. Wbiegli do po-
mieszczenia u jego stóp. – Proszę za mną – rzekła bocianowa, która już na nich czekała. Tak 
też uczynili. Do innej sali ich zaprowadziła, a tam czekało kociątko malutkie, tak wyczekiwane 
przez nich od dawna. Miauczało sobie cichutko i smutnie, wypatrując dookoła miłości i ciepła. 
Podeszli do niej, wszystkich im znanych sztuczek próbowali, zabawy, tulenia, nic nie pomaga-
ło. Pomyśleli: – Poddać się? Nigdy!. Kolejne spotkania już w innym były gnieździe, cierpliwie 
w spokoju kociątko poznawali. Zdążyli już pokochać tę małą, śliczną kuleczkę. 
Nadszedł ten dzień wielce wyczekiwany. Gdy mamą i tatą dla Zosi się stali. Do domku swojego 
kociątko zabrali, to ich wybrane, to, co pokochali. A w domku tym ciepłym zagubiło się kociąt-
ko. Przy każdym hałasie za szafą, pod stołem lub w pokoiku się chowało i sierść dęba jej sta-
wała. Lecz co by tu mama z tatą mogli uczynić? Cierpliwie kochać, czasu jej dając na poznanie 
nowego dla niej świata. Po długim dość czasie córeczką ich w pełni się stała. Rudawa Zosia, jej 
mama Klementynka i tata Ryś na zawsze już razem, kochając się mocno, szczęśliwie sobie żyli.

 Ola i Marcin 
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MOJE PRZEŻYCIA, PRZEMYŚLENIA, WSPOMNIENIA – PLUSZKOWE PRZYGODY
Działo się to dawno temu w pięknej, kolorowej i przyjaznej wszystkim krainie zwanej „Pluszko-
landią”. W tęczowym domku z puchu, otoczonym zielonymi wzgórzami usianymi pięknymi  
i pachnącymi kwiatami we wszystkich kolorach tęczy, gdzie na błękitnym niebie co chwilę 
widać wzbijające się w powietrze kolorowe motylki i ptaszki, a wśród zieleni lasu przechadzają 
się sarenki wraz z jeleniami wyposażonymi w rogi okazałe, aby rodzinę swą ustrzec przed złem 
wszelakim mogli. 
W tej pięknej krainie żyli sobie Tata Pluszak i Mama Pluszaczka. Ich życie upływało na sielan-
kowej zabawie, mieli prawie wszystko, co można szczęściem nazwać, posiadali ładny domek, 
o który razem bardzo dbali, a także dużego Pluszakowego pieska, z którym spacerowali po 
cudownej okolicy. Tata Pluszak kochał Mamę Pluszaczkę, a Mama kochała Tatę, lecz jak się 
tak bliżej przyjrzeć, to żałość ich ogarniała i smutek przygnębiał, bo każde z nich miało wielkie 
serduszko, ale w tym serduszku było za dużo miejsca i część serduszka była po prostu pusta. 
W Pluszkolandii wszystkie Pluszaki (sąsiedzi, znajomi i przyjaciele), które mieszkały w ca-
łej krainie, miały maluśkie Pluszaczki, którymi się opiekowały, o które dbały, które bardzo 
mocno kochały i były kochane przez swoje maleńkie Pluszaczki. Mama i Tata Pluszaki badzo 
martwili się tym, że im Bocianki Pluszkonioski nie dały małych Pluszaków. Oboje przez kilka 
lat chodzili do Pluszkowego Doktora, który nijak nie mógł im pomóc, więc postanowili udać 
się po pomoc w tej sprawie do Wróżki Pluszkonioski, która potrafiła odczyniać hokus-pokus  
w sprawach Małych Pluszaczków. Jak postanowili, tak zrobili. 
Udali się do Wróżki Pluszkonioski ze swoim zmartwieniem. Wróżka cierpliwie słuchała, jak 
opowiadali jej o tym, jak bardzo chcieliby, by w ich domku z puchu zagościły Małe Pluszaki  
i jak im ciężko, że Bocianki Pluszkonioski nie przyniosły im Pluszaczka. Wróżka po ich wysłu-
chaniu zamyśliła się na chwilę, wyraz jej twarzy wyrażał zatroskanie sytuacją Pluszaków, a po 
dłuższym namyśle przemówiła i rzekła tak:
– Mamo i Tato Pluszaku, wielce się troskam Waszą sytuacją, ubolewam nad Waszym losem  
i wszelakie znaki na błękitnym niebie mówią mi, że jest sposób na Waszą niedolę. Otóż – da-
leko za siedmioma lasami, daleko za siedmioma górami, po przejściu siedmiu pieczar i ośmiu 
czarcich jarów jest kraina, gdzie żyją Pluszaczki – takie całkiem malutkie, które tak jak Wy 
chcą być kochane, chcą kochać, chcą, aby się nimi opiekować i chcą mieć Mamę i Tatę Plusza-
ków, by razem z nimi stworzyć jedną wielką rodzinę Pluszków. 
Wróżka Pluszkonioska przestrzegła Mamę i Tatę Pluszaków, że jest jedna trudność:
– Trzeba pokonać te ciemne lasy, wysokie góry, przejść siedem pieczar i osiem czarcich jarów  
i na końcu tej drogi będą czekać na Was Maluśkie Pluszaczki, którymi trzeba się bardzo dobrze 
opiekować, które trzeba mocno kochać, które trzeba zabrać do cieplutkiego domku z puchu  
i tak zrobić, aby stał się on ich domkiem – bezpiecznym, radosnym i szczęśliwym. 
Mama i Tata Pluszaki postanowili przebyć tę ciężką i wyboistą drogę, i po dotarciu do krainy 
Małych Pluszaków znaleźli to, czego szukali – były tam Maluśkie Pluszaczki, takie słodziut-
kie, takie kochane i cudowne, że natychmiast serduszka Mamy i Taty Pluszaków zapełniły się 
całkowicie, a nawet jeszcze bardziej się powiększyły – tak że mało nie pękły jak baloniki – a to 
wszystko z wielkiej miłości, jaka ich ogarnęła do swoich Pluszaczków. Mama i Tata Pluszaki 
zabrali do krainy Pluszkolandii swoje pociechy i razem wreszcie wszyscy wspólnie stworzyli 
to, co wszyscy nazywają Rodziną – czyli Mamę, Tatę i Maluśkie Pluszaczki, którzy się kochają, 
szanują, wspierają i pomagają. Mama i Tata Pluszaki żywili dozgonną wdzięczność Wróżce 
Pluszkoniosce, że pomogła im spełnić najważniejsze marzenie i żyć razem z Maluśkimi Plu-
szaczkami długo i szczęśliwie, ich dom przepełniony był miłością, tupotem małych stópek  
i głośnymi okrzykami, które towarzyszyły przy wspólnych zabawach całej rodziny.
Morał tej bajki jest prosty i wszystkim znany – ten, kto kochać potrafi, sam miłością będzie 
obdarzany.

Ania i Mirek

OPOWIEDZ MI TATO... O MOJEJ HISTORII 

Historia ta jest wyjątkowa, tak jak Ty (Córeczko, Synku) i tak naprawdę zaczęła się, jak po-
znałem Twoją mamę Edytę. Poznaliśmy się z mamą na wycieczce rowerowej i od tamtej pory 
tych wspólnych wycieczek było bardzo dużo. Na wycieczkach i spotkaniach poznawaliśmy 
siebie, a z czasem pokochaliśmy się i tak mijał czas, a my poczuliśmy, że do szczęścia brakuje 
nam jeszcze Kogoś, że brakuje nam właśnie Ciebie. Staraliśmy się Ciebie szukać i odnaleźć ze 
wszystkich sił, lecz mimo starań nie udawało nam się. Pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że 
jest taki Ośrodek, który pomoże nam Ciebie odszukać.Zgłosiliśmy się do Ośrodka i opowie-
dzieliśmy im naszą historię, że szukamy Ciebie i nie możemy odnaleźć. Pewnego dnia Panie  
z Ośrodka zadzwoniły do nas, że Ciebie odnalazły i od tej pory jesteśmy razem. Dalszą część 
tej historii napiszemy już razem.

Kochający Tata Marek

OPOWIEŚĆ O TYM, JAK PIELĘGNOWAĆ RODZINĘ I ZEBRAĆ DOBRE JEJ 
PLONY – NASZA HISTORIA

Kochany maluszku,  jest takie powiedzenie: „Rolnik śpi, a w polu rośnie”. Nie ma nic bardziej 
błędnego niż takie myślenie. Dlatego chcemy Ci opowiedzieć, jak najlepiej się opiekować ma-
lutką roślinką.

Duża roślina wyrasta od malutkiego ziarenka, ale nie wystarczy go jedynie zasiać, najważniej-
sza jest pielęgnacja, która trwa całymi latami. Polega przede wszystkim na badaniu miejsca, 
gdzie się znajduje, czyli ziemi. Jakie ma witaminy (zasoby) i jakich potrzebuje – czyli najpierw 
obserwacja. Czym uważniej będziemy dbać o naszą roślinę, tym bardziej będzie mogła ona 
wypuścić długie i gęszczone korzenie. Takie duże korzenie pomagają jej dobrze przetrwać naj-
trudniejsze warunki, takie jak mrozy, wielkie śniegi, a nawet susze. Też musimy sprawdzać, 
by nie zaatakowały jej jakieś szkodniki, takie jak chwasty czy zjadające się owady. Jednak nie 
zapominajmy o dobrych przyjaciołach roślin, takich jak słońce, deszcz, pszczółki, biedronki. 

Piszemy do Ciebie, bo wiemy już, że to kwestia czasu, kiedy będziesz u nas. Tak samo, nasz 
maluszku, jest w naszej wspólnej już rodzenie – czym bardziej zżyta i szczera wobec siebie, tym 
bardziej przetrwa najtrudniejsze chwile. Razem pozbieramy wspólne, piękne chwile, abyśmy 
mogli je razem wspominać i planować nowe. Będziemy dużo rozmawiać, tak jak z  roślinkami, 
aby pięknie wyrosły i rozkwitały na naszych oczach. A teraz Ty jesteś taką naszą roślinką.

Na tę chwilę jeszcze Cię maluszku nie widzieliśmy, a już przygotowujemy nasze gniazdko wraz 
z Twoim braciszkiem. Cieszymy się na chwilę, kiedy wspólnie kupimy dodatki do Twojego 
pokoju. Czekamy na Ciebie dużą gromadką: mama, tata, brat, a w zabawach będą nam towa-
rzyszyli mieszkańcy naszego podwórka –  piesek i kotki, wszyscy gotowi do wspólnej zabawy.

Pamiętaj, jakbyśmy tylko zasiali i nie byłoby z naszej strony troski, miłości, dbałości, stworze-
nia odpowiednich warunków, to nie byłoby po co jechać na pole, by kosić – dlatego my pa-
miętamy o dobrej pielęgnacji i zawsze jesteśmy zadowoleni z naszych roślin, które rosną duże  
i zdrowe. My zawsze pamiętamy, aby dawać wszystko od siebie, aby zadowolenie naszych dzie-
ci było najlepsze, co zauważymy przy Waszych uśmiechach i mocnych przytulasach. 

 Mama Iwona i Tata Krzysztof  
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NASZA DROGA DO ADOPCJI –  
O SILE MIŁOŚCI
Drogie Dzieci, czy Wy wiecie?
Różne cuda są na świecie.
Rzecz się dzieje czasem taka,
że nam życie figle płata.

Opowiemy Wam historię
pewnej wyjątkowej pary,
która marząc o miłości,
odczyniła Losu czary.

Pani Rzęska z Panem Bródką
podróżować zaczynali.
Dnia pewnego pociąg sprawił,
że oboje się poznali.

Przegadali podróż całą,
w oczy głęboko patrzyli.
Dotyk dłoni, uśmiech szczery
i się w sobie zadurzyli.

Potem było tylko fajniej.
Randki, tańce, śpiew do rana.
Hej, przygodo! Wszędzie razem!
Świat do stóp padł na kolana.

Pewnym rankiem, na spacerze,
Bródka rzekł do Rzęski szczerze:
„Rzęsko, muszę ci powiedzieć. Ja cię…”
„Ty mnie?”
„… kocham szczerze”.

Ona milczy, a on klęka.
Pierścień wysuwa na rękach.
„Czy zostaniesz moją żoną?”.
Z nerwów mu policzki płoną.

Ona milczy, w płacz wybucha,
uśmiech od ucha do ucha.
„Tak, kochany” odpowiada
i na palec pierścień wkłada.

Zaraz potem, hej wesele!
Było tam radości wiele.
Goście wszyscy dopisali,
na ich cześć wiwatowali.

No i stali się rodziną.
Razem wszelkie troski giną.

Lecz tu nagle, dnia pewnego
brakło im kogoś ważnego.

„Bródko, chciałabym cię prosić.
Chcę w łonie twe dziecko nosić”.
„Tyle dałaś mi radości!
To będzie owoc naszej miłości”.

I zaczęły się starania,
wielki czas oczekiwania.
Lecz tu mijał rok za rokiem,
rodzicielstwo przeszło bokiem.

Rzęska z Bródką załamani.
Inni mają dzieci.
Jak to jest, że oni sami?

W końcu poszli do magika.
Ten wykonał rozeznanie.
Nie miał dla nich dobrych wieści.
Na nic ich dalsze staranie.

„Przykro mi to mówić,
są takie przekleństwa.
W brzuszku mieć nie będziesz
waszego maleństwa.

Los was wytypował
na żartu ofiary.
Wasze dziecko zaginęło
poprzez jego czary.

Jest taka legenda,
posłuchajcie mili,
jak to przez Los ludzie
szczęście zagubili.

Raz w tygodniu, co godzinę
Los wybiera parę jedną,
której płata takie figle,
że ukrywa w świecie dziecko.

Teraz wasze jest zadanie,
by odszukać swe kochanie.
Wyszło z brzuszka innej pani
i stąd całe zamieszanie”.

Młodzi płaczą, żal do granic.
Mieli wszystko, wtem nie ma nic.
„Ale jak my je poznamy?
W którym miejscu szukać mamy?”

Magik mapę pokazuje,
palcem na góry wskazuje.
„W skałach jest ośrodek wróżek,
tam zaczniecie swe podróże.

Lecz też muszę was uprzedzić,
wróżki tylko pomagają
tym, co dobre serca mają”.

Rzęska z Bródką nie czekali,
razem tam szybko pognali.
Wróżki miło ich witały,
potem prośby wysłuchały.

Aby zyskać od nich tę pomoc wspaniałą,
musieli oboje przejść próbę niemałą.
Dostali sprawdziany, testy i ćwiczenie.
Od nich zależało misji powodzenie.

W końcu rzecz się stała
bardzo wyczekana.
Wróżki potwierdziły
ich szczere starania.

Otrzymali zgodę
na pomoc w szukaniu.
Teraz już czekali
na cud w czarowaniu.

 

Wróżki w wielkim garze
fusy przemieszały
i co chwilę w kulę
magiczną zerkały.

W końcu zobaczyli
swoje małe dziecko.
Nóżki jak serdelki,
buzia jak słoneczko.

„Bródko, czy ty widzisz?”
„Przecież my je znamy!
W sercu już od dawna
to dziecię kochamy”.

Potem to już szybko,
może dwie godziny,
maleństwo trafiło
do swojej rodziny.

Wielkie szczęście było,
dzień wielkiej radości.
Los przegrał z potężną magią miłości.

Drogie Dzieci, teraz wiecie,
różne cuda są na świecie.
Lecz jest prawda najważniejsza,
Miłość to moc najsilniejsza!

Ola i Łukasz

NASZA DROGA DO ADOPCJI
W małej wiosce, na skraju lasu żyła dwójka niezwykłych ludzi. Nazywali się Mama i Tata. 
Mieli dom z ogrodem, a w nim duży staw. Pływały w nim ryby i kaczki. Mieli krowy i konie, 
które codziennie rano wyprowadzali na łąkę. Na podwórku dumnie spacerowały kury i indyki. 
Mama pielęgnowała kwiaty w ogrodzie i uprawiała warzywa, z których robiła pyszne sałatki. 
Tata zajmował się hodowlą ryb w stawie. Jednak najbardziej na świecie lubili pomagać innym.
– Nie ma nic piękniejszego jak widok uśmiechniętego i szczęśliwego człowieka – mówili.
Tak mijała im zima za zimą, lato za latem. Mama i Tata bardzo się kochali, ale czuli, że czegoś 
im brakuje. Chodzili często na długie spacery i rozmawiali godzinami.
– Chciałbym nauczyć kogoś, jak się hoduje ryby – mówił Tata. 
– A ja kogoś, komu pokażę, jak się robi dżemy – wspominała Mama.
Postanowili, że ich miłości jest zbyt wiele tylko dla nich dwojga. Dowiedzieli się, że jest takie 
miejsce, gdzie mogą spełnić czyjeś marzenie o byciu kochanym i ofiarować komuś swoją miłość.
Długo szykowali się do pierwszej wizyty. Bardzo się denerwowali i nie wiedzieli co może ich 
spotkać. Trzymając się za ręce, weszli do środka. Wiedzieli, że tylko razem mogą sprostać temu 
trudnemu zadaniu. Czekały ich długie i trudne rozmowy oraz wiele pracy. Zabrali się do tego  
z ogromnym zapałem. Każdego kolejnego dnia cieszyli się coraz bardziej. Wiedzieli, że w koń-
cu nadejdzie ten upragniony dzień. 
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Moja Rodzina 
za… lat

Pewnego dnia, tuż po zimie, kiedy natura budziła się do życia, a wszystko dokoła nabierało 
pięknych barw, udali się na kolejną wizytę. Czekały na nich uśmiechnięte panie.
– Jest ktoś, kogo powinniście poznać – mówiły.
W kolorowym pokoju z tysiącami zabawek czekało dwoje dzieci. Na ich twarzach nie było 
uśmiechu, a ich oczy były smutne. Zabawki nie dawały im radości. Gdy dzieci zobaczyły 
Mamę i Tatę, poczuły się niepewnie. 
– Kim są ci ludzie, którzy chcą się z nami bawić? – pomyślały.
Minuty mijały na wspólnej zabawie. Na twarzach dzieci widać było szeroki uśmiech. 
Kolejne dni i kolejne spotkania sprawiły, że dzieci bardzo polubiły Mamę i Tatę.
Pewnego letniego popołudnia Mama i Tata zabrali dzieci ze sobą na wieś. Od tego czasu żyli 
razem szczęśliwie, a z ich twarzy nigdy nie znikał uśmiech.

 Aga i Tomek

OPOWIEDZ MI MAMO... O MOJEJ 
HISTORII 

Synku mój kochany/Córeczko moja 
kochana... oto Twoja historia.

Urodziłeś się Szkrabie daleko... 
daleko... 
za siedmioma górami,
za siedmioma rzekami.

My z Tatą poznaliśmy się na jednej  
z wycieczek rowerowych
i od razu pokochaliśmy.
Często podróżowaliśmy, poznając 
siebie i ciekawe miejsca.

Byliśmy szczęśliwi, ale kogoś nam 
brakowało, brakowało nam Ciebie,
by kochać każdego dnia,
przytulać, bawić i rozrabiać.

Szukaliśmy Cię po całym kraju,
jeżdżąc rowerem po uroczych ścież-
kach, wspinając się po górach
i biegając po piasku nad Morzem 
Bałtyckim.

Nigdzie nie mogliśmy Ciebie zna-
leźć.

Szukaliśmy dalej...

Wyruszyliśmy w cztery strony 
świata:
1) na północ – po obsypanych śnie-
giem drogach Szwecji,
2) na wschód – po ciągnącym się 
kilometrami Chińskim Murze,
3) na południe – siedząc na wielbłą-
dach pomiędzy piramidami,
4) na zachód – na gorących Wy-
spach Kanaryjskich.

Szukaliśmy... szukaliśmy...
Aż pewnego dnia ZNALEŹLI-
ŚMY!!!!!!!!!!!!
W małej chatce na  uboczu
małego SZKRABA, Ciebie :-)

Kochająca Mama Edyta
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NASZA RODZINA ZA 10 LAT

Kiedy Monika poznała Radka, wiedziała, że są sobie przeznaczeni. Sprawy się szybko poto-
czyły i założyli rodzinę. Przez kilka lat żyli tylko ze sobą. Byli zadowoleni ze swojego życia. 
Spędzali dużo czasu z urwisami brata Moniki. Zabierali ich ze sobą na wakacje, pokazywali im 
świat. To były piękne chwile. Ale tylko chwile. Tak jak szybko urwisy pojawiały się w ich życiu, 
tak też szybko wracały do swoich domów. Wtedy w domu Moniki i Radka robiło się cicho. 
Postanowili powiększyć swoją rodzinę. 
Przez wiele lat starali się i starali, ale bociany omijały ich dom. Zaczęli się zastanawiać, dlacze-
go tak jest. Byli smutni. 
Pewnego dnia usłyszeli o pewnym miejscu, gdzie dobrzy ludzie pomagają bocianom odnaleźć 
drogę do domów takich jak Moniki i Radka. No bo skoro bocian nie trafia do nich, to dlaczego 
mu nie pomóc. Powiedzieli o tym swojej rodzinie i usłyszeli, że to najlepszy pomysł, na jaki 
ostatnio wpadli. 
Poszli do dobrych ludzi i poprosili o pomoc. Tam dowiedzieli się, co trzeba zrobić, żeby pomóc 
bocianowi dotrzeć do ich domu. Dowiedzieli się, że takich rodzin jak oni jest więcej. Po wielu 
rozmowach mogli w końcu spotkać się z rodzinami, które też szukają swoich bocianów. Ich 
spotkania były pełne śmiechu, ale też czasem łez. Spotkania szybko się skończyły i pozostało 
im tylko czekać na bociana. 
Pewnego słonecznego dnia, kiedy Monika była w pracy, zadzwonił telefon z informacją, że 
bocian wreszcie do nich leci. Podobno jest już blisko. Dobrzy ludzie wskazują mu drogę. Jakie 
było ich szczęście, kiedy zobaczyli, co bocian dla nich ma. 
W tym momencie zaczął się nowy rozdział życia Moniki i Radka. Pojawiło się szczęście, ale tak-
że obawa czy poradzą sobie z opieką nad Maleństwem. Okazało się, że Maleństwo zawładnęło 
całym światem Moniki i Radka. Pokazało im, że miłości, jaką czuje się do dziecka, nie da się  
z niczym porównać. Ich miłość stała się silniejsza niż kiedykolwiek. 
Chociaż ich życie zmieniło się o 180 stopni, byli szczęśliwi. Każdego dnia uczyli się czegoś 
innego. Maleństwo zawładnęło nie tylko ich życiem, ale także życiem ich rodziny. Od tego 
momentu w ich domu już zawsze było można usłyszeć śmiech dziecka. 
Monika, Radek i Maleństwo żyli sobie spokojnie, gdy pewnego dnia dobrzy ludzie zadzwonili, 
żeby powiedzieć, że na horyzoncie widać bociana, który chce zawitać do ich domu. I tak bo-
cian przyniósł rodzeństwo dla Maleństwa. Nazwali go Bąbelek. Od tego momentu ich rodzina 
to Monika, Radek, Maleństwo, Bąbelek i zawsze towarzyszące im zwierzaki. 
Właśnie mija 10 lat, odkąd pierwszy bocian pojawił się w domu Radka i Moniki. Wiele w ich 
życiu się zmieniło, ale tylko na lepsze. Mają wspaniałą dwójkę dzieciaków, które zaskakują ich 
każdego dnia swoją pomysłowością i ciekawością życia. 
Może przez te 10 lat mało spali. Czasu na wypoczynek też było niedużo. Nauczyli się, że naj-
ważniejsze jest spędzanie ze sobą jak największej ilości czasu. Radek już teraz nie wyobraża 
sobie chodzić samemu do garażu. Dzieciaki są przeszczęśliwe, jak mogą spędzać czas z tatą. Za 
to Monika uwielbia, jak wieczorem przed snem we trójkę czytają. 
Teraz oprócz urodzin obchodzą jeszcze rocznice pojawienia się Maleństwa i Bąbelka. 

Kochający rodzice, 
Monika i Radosław 

URODZINY

Dziś są Twoje Urodziny,
Huczne święto całej Rodziny,
Goście licznie przybywają,
Ślą życzenia, pozdrawiają.
Tort piętrowy jest i ciasto,
Słynie z niego nasze miasto,
Są dowcipy i zabawy,
Wszyscy żartują z cioci Wiesławy.
W domu wesoło jest i radośnie,
Cieszymy się, myśląc o nadchodzącej wiośnie.
Jedenasta już dla Ciebie.
Wspaniale, że od tylu lat mamy Siebie.
Rodzina w Indiach ściska serdecznie,
Musimy odwiedzić Ją znów koniecznie.
Życzymy Tobie spełnienia marzeń
I nieustannie wspaniałych wrażeń.
Mama i Tata bardzo Cię kochają
I piękne laurki Twe podziwiają.
Pamiętaj zawsze, że masz w nas wsparcie
I o wszystkim możemy rozmawiać otwarcie.
Bardzo lubimy wspólne wieczory,
Kiedy dopisują nam świetne humory.
Razem tańczymy, gramy, śpiewamy.
Mnóstwo pomysłów na weekendy mamy.
W Dniu Twych Urodzin jest nam wspaniale,
Tyle zabawy, co w karnawale.
Uśmiechaj się szczerze i nieustannie
I nie rób żarcików Tacie, kiedy jest w wannie. 
Razem jesteśmy piękną Rodziną,
Mocną, zabawną i zgraną Drużyną
Zdmuchnij już świeczki, pomyśl życzenia
I wypatrujmy ich szybkiego spełnienia.

Niezapomnianych urodzin życzą Mama i Tata

DO JULITY, ŁUKASZA, GWIAZDKI, PROMYKA

Kochani Julito, Łukaszu, Gwiazdko i Promyku,
Zastanawiacie się, dlaczego Wasze imiona wymienione są razem jako adresaci tego niespo-
dziewanego listu? Podpowiadamy – niedługo będziecie RODZINĄ. Jeszcze się nie znacie, ale 
już czujecie swoją obecność. Przed Wami rozpoczęła się droga, czujecie ją pod nogami, do-
świadczacie każdego dnia i ze zniecierpliwieniem czekacie, dokąd Was zaprowadzi. Za Wami, 
przyszli rodzice, rozczarowanie, żal i niemoc związana z brakiem dzieci w Waszym domu. Za 
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Wami drogie dzieci – smutek, żal i niezrozumienie, ponieważ koś Was odrzucił. Myślicie, że 
nikt Was nie kocha i czujecie się zagubione. Tak wiele już Was łączy, a niebawem się spotkacie 
i… Nic z tego, nic nie powiemy. Nie będziemy zabierać Wam tych chwil, opisując je teraz. 
Uchylimy tylko rąbka tajemnicy, że ze szczęścia będziecie unosić się nad ziemią. 
Wszyscy, cała czwórka, musicie jeszcze troszkę poczekać. Piszemy do Was, abyście się nie za-
martwiali. Kochani, jesteście we właściwym miejscu, a wielki finał jest już tuż, tuż. Uwierzcie 
w „bajkowe zakończenie”. Jeszcze tylko parę chwil i będziemy razem, już na zawsze.
Zastanawiacie się skąd do licha ten list? Ktoś sobie żarty z Was robi? Nic z tych rzeczy. Historia, 
jaką teraz przeczytacie, zdarzy się naprawdę, ale dopiero w roku 2029.
Tata z Promykiem raz na jakiś czas robią sobie „Dzień Rybaka” i dziś właśnie wybrali się nad 
jezioro wyposażeni w wędki, robaki i ten cały sprzęt, który miał zapewnić nam wszystkim 
smaczną rybkę na kolację.
Mama z Gwiazdką zostały w domu, żeby zrobić dżem z naszych malin. Córka wyjadała 
konfiturę palcami i była cała umazana na buźce – śmiała się, że jest malinowym potworem,  
a wyglądała przy tym przesłodko – ale sami to zobaczycie za 10 lat.
Wracając do naszych wędkarzy… Tata z Promykiem siedzieli na pomoście i przez kilka chwil 
nic się nie działo. Słoneczko przyjemnie świeciło, a Promyk opowiadał Tacie o wizycie w oce-
anarium, żartując sobie, że z jeziora zaraz wyskoczy wielka kałamarnica i ich porwie w otchłań 
jeziora. Podczas rozważań Promyka, jak bardzo może śmierdzieć w brzuchu takiej kałamarni-
cy, czy to zapach zbliżony bardziej do zapachu pełnej kuwety Berta (naszego kocura), czy może 
coś bardziej zbliżonego do zapachu robaków, których używają jako przynęty….? Tata nie mógł 
wyjść z podziwu dla kreatywnej opowieści, jaką wymyślił syn. Zabawa była przednia, choć 
wizja smacznej rybki na kolację zaczęła uwzględniać wizytę w sklepie rybnym.
I nagle jedna z wędek zaczęła tańczyć w znaczący sposób, a Tata zaczął wybierać żyłkę. Gdy 
rybka wypłynęła na powierzchnię, nagle zaczęła krzyczeć:
– Hej, hej, co robicie, zostawcie mnie w spokoju! Puszczajcie! 
Po chwili szamotaniny dodała: 
– Wypuście mnie, a spełnię wasze jedno życzenie. 
Promyka i Tatę zamurowało w pierwszej chwili. Jednak po chwili namysłu i po sprawdzeniu 
czy nie śnią (Tata zawył z bólu po tym, jak Promyk go z całej siły uszczypnął), jechali już  
z rybą w wiaderku do domu, aby wspólnie podjąć decyzję czego sobie zażyczą. Miny Mamy  
i Gwiazdki na widok gadającej rybki trudno opisać słowami. Tata już oswojony z sytuacją tak 
się śmiał, że prawie stracił równowagę. Promyk szybko poszukał w piwnicy szklaną kulę po 
Ernim – pięknym bojowniku, którego niestety zjadł Bert (przy okazji ocalcie go, jak możecie). 
Rybka wylądowała w akwarium na stole kuchennym, a my usiedliśmy wokoło.
Rybka, wystraszona całą sytuacją, zaczęła mówić: – Słuchajcie, jest Was czworo, ja jestem mała 
i mam dużo ości – na pewno nie będę Wam smakować! Wypuście mnie, a dam Wam jezioro  
z samymi dużymi i smacznymi rybami. Będziecie mogli jeść, ile tylko będziecie chcieli. 
Zaczęliśmy się śmiać, bo mała rybka nadal myślała, że skończy u nas na talerzu. Uspokoiliśmy 
ją zapewniając, że jej nie zjemy. Rybka w odpowiedzi raz jeszcze zapytała, jakie życzenie może 
dla nas spełnić. Zaczęliśmy się wspólnie zastanawiać, jak wykorzystamy nasze życzenie. I wie-
cie, co… za 10 lat będziecie mieli wszystko, bo będziecie mieli siebie. Będziecie rodziną, która 
się wspiera, szanuje i przeskakuje napotkane górki i dołki, trzymając się za ręce. Nasze myśli 
uciekły więc do nas/Was, ponieważ przypomniał nam się czas, kiedy jeszcze zagubieni szukali-
śmy siebie nawzajem. Zatem zapadła decyzja: napiszemy list do nas/Was z roku 2019, żeby Was 
zapewnić, że jesteście we właściwym miejscu i uspokoić, że Wasze starania i dążenia przyniosą 

upragniony cel – drodzy Julito i Łukaszu, odnajdziecie swoje dzieci, droga Gwiazdko i Pro-
myku, rodzice już prawie są obok. Nie zawsze mamy wpływ na rzeczy, jakich doświadczamy. 
Życie jest nieprzewidywalne i daje nam tyle, ile jesteśmy gotowi z niego wziąć. Musicie być 
silni i jeszcze troszkę przetrzymać, a w tym czasie nie zapominajcie śmiać się, bawić i śpiewać! 
Poznacie się już niedługo.
Na koniec każde z nas powie coś tylko do siebie, 10 lat młodszego:
– Julito, nie zastanawiaj się czy będziesz dobrą mamą. W głębi serca wiesz dobrze, że tak bę-
dzie. Dzieciaki pokochają Cię od pierwszego dnia.
– Łukaszu, bądź pewny siebie i bądź silny. Uśmiechaj się więcej i pamiętaj – nie jesteś sam.
– Gwiazdko, możesz zaufać rodzicom, jak po Ciebie przyjdą, oni naprawdę na Ciebie czekali 
całe życie i nie zostawią Cię. A jakby coś, to ciastka są w niebieskiej szafce w kuchni w puszce 
po kawie.
– Promyku, zastanów się, zanim namówisz rodziców do kupna tego odrzutowego plecaka, 
bo leżenie miesiąc w szpitalu ze złamaną nogą to nic fajnego. I jak możesz, zrób trochę lep-
sze pierwsze wrażenie. Nie pamiętam tego, ale podobno na pierwszym naszym spotkaniu 
ugryzłem Tatę. Ale wiesz co? I tak chciał mnie najbardziej na świecie. Rodzice są w porządku! 
P.S. Teraz już wiecie, że w 2029 roku złapiecie rybkę, która spełni Wasze życzenie. Macie sporo 
lat, żeby się zastanowić, jakie ono będzie.

Całujemy i ciepło ściskamy, 
Mama Julita – 44 lata  

Tata Łukasz – 45 lat  
Gwiazdka – a + 10 lat  

Promyk – b + 10 lat 

NASZA RODZINA – 15 LAT MINĘŁO

Nareszcie! W końcu zapowiadają piękną pogodę w górach. Nasza kochana Madera ma swoje 
humory, umie zaskakiwać. Jak chce, obdarowuje słońcem, jak ma ochotę, pokrywa się dywa-
nem chmur, by chronić się przed wzrokiem ciekawskich turystów. I nic na to nie poradzimy, 
takie jej prawo. Ona jedyna pośród oceanu decyduje, czym nas dzisiaj przywita. Ona sama 
decyduje, kiedy podzieli się z nami swoim pięknem. Dzieci już nie mogą się doczekać, aby 
wejść na dach Madery. 15 lat temu obiecaliśmy sobie i Im, że wrócimy tutaj razem. I dziś jest 
właśnie ten dzień…
To wówczas podjęliśmy decyzję o przyjęciu Ich do naszych serc. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie 
będą. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że będą we dwoje. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak będą wyglądać. 
Ale czuliśmy to całym sercem, że już są. Wierzyliśmy, że wkrótce nasze drogi i światy się połą-
czą. Czekaliśmy na tę chwilę z utęsknieniem…
Huuuurrra! Dziś jest okienko pogodowe. Prognozę pogody sprawdzamy wielokrotnie, my na 
swoich telefonach, Jaś i Antosia na swoich elektronicznych gadżetach z jakimiś kosmicznymi 
aplikacjami, których ja już nie rozumiem. Na moje szczęście wyspa wciąż pozostała taka sama, 
jak dawniej, w góry zaprasza, kiedy przychodzi czas. Dzieci coś mi tłumaczą o zawiłościach 
prognozy, co, dlaczego i dlaczego dzisiaj, a nie wczoraj. Ja uśmiecham się ze zrozumieniem, 
cieszy mnie ich radość i spontaniczność. Cieszy mnie, że umieją wyrażać swoje emocje i uczu-
cia. Tego nauczyła Ich Mama, aby umiały mówić co czują, nazywać rzeczy, gdy są piękne.  
Ale też mówić, gdy czasem jest jakoś tak po prostu źle i smutno.
Plecaki spakowane! Każdy ma swój z prowiantem i wodą według uznania. Uznanie jest u nas 
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rzeczą zmienną i zależy od potrzeby chwili. W ostateczności i tak ja dzielę się z Jasiem swoją 
colą, którą on wypija w trybie przyspieszonym. A Antosia zjada wszystkie banany tłumacząc, 
że na tej wyspie są one takie małe. Faktycznie są małe, ale jakie słodkie, jedyne w swoim ro-
dzaju. To właśnie tutaj po raz pierwszy jedliśmy rybę z sosem z banana i z marakują… smaki, 
których się nie zapomina. 
Czas w drogę! Nawigacja włączona. Jaś, jak zwykle w takich sytuacjach, po mojej prawej stronie 
kieruje mną, gdzie mam jechać. Przez te lata droga nic się nie zmieniła, ciągle i ciągle w górę, 
wąskimi drogami, przez Funchal, a potem przez malownicze Monte. Czasem tak wąsko, że nie 
ma jak się wyminąć z samochodem z naprzeciwka. Ale dajemy radę! Wciąż w górę i w górę 
bez końca. Antosia pyta co 5 minut, czy to już, czy zgubiliśmy drogę i tak na okrągło. Jaś też 
na okrągło tłumaczy Jej, jak zawodowy kierowca, że teraz będzie ostry zakręt, za tym zakrętem 
następny i tak dalej, i tak dalej… Wjeżdżamy w chmury, to już prawie 1300 metrów nad pozio-
mem morza. Wszyscy patrzymy na siebie z lekkim niepokojem – przecież zapowiadali piękną 
pogodę! Ale powoli chmury stają się coraz rzadsze, słońce prześwituje coraz mocniej, pojawia 
się błękit nieba… Spoglądam w lusterko wsteczne i widzę uśmiech Agnieszki, jakby chciała 
powiedzieć: pamiętasz, tutaj tak po prostu jest… Wjeżdżamy powyżej chmur… Dzieci milkną 
na chwilę. Nigdy nie widziały czegoś takiego, może gdzieś na zdjęciach, ale to nie to samo. 
Być ponad chmurami, widzieć je z góry, kłęby chmur tańczące wokół szczytów gór… Jesteśmy 
na miejscu. Pico de Areeiro – 1818 metrów nad poziomem morza. Parkujemy na ostatnim 
dostępnym miejscu i ruszamy w drogę. Przed nami długa droga trudnym alpejskim szlakiem 
na Pico de Ruivo, najwyższy szczyt Madery. Już od samego początku widoki są olśniewające  
i zapierające dech w piersiach. Idziemy gładką, kamienistą drogą, niby łatwo, ale wciąż trochę 
w górę albo trochę w dół. Stopujemy nasze dzieci, trzeba dobrze rozłożyć siły, aby osiągnąć cel. 
Już po kilkunastu minutach pierwszy sprawdzian dla naszych zmysłów. Droga wiedzie piękną 
granią, po obu stronach przepaść na kilkadziesiąt metrów zabezpieczona wygodną poręczą. 
Dla naszych dzieci to pierwszy taki sprawdzian. Patrzymy na nich z lekkim niepokojem, czy 
sobie poradzą, jak zareagują. Hmm... Oboje stają na drodze... patrzą to na prawo, to na lewo... 
uśmiech na twarzy i krótkie zwięzłe podsumowanie: ale czadowo! Szlak niby nie taki długi, 
na szczyt Pico de Ruivo ok. 6 km, ale trudny technicznie i wytrzymałościowo. Wciąż musimy 
iść schodami w górę albo w dół, sporadycznie trafia się płaski kawałek ścieżki. Dobrze, że 
wcześniej trenowaliśmy chodzenie po schodach. Mijamy turystów, którzy właśnie podchodzą 
prawie pionowy odcinek, cały w kamiennych stopniach, sapią i dyszą. Jasiu pędzi w dół, cieka-
we, jak będzie mu szło z powrotem. Zatrzymujemy się na chwilę. Antosia przygląda się trasie  
i przygląda, i przygląda... W końcu odwraca się i pyta z lekkim zdziwieniem: 
– A ta droga gdzie dalej prowadzi? Jest w powietrzu? A może będzie trzeba się teleportować? 
Po kilku krokach, za lekkim zakrętem wszystko staje się jasne. Przed nami dziura w górze! 
No może nie dziura, ale tunel wykuty w skale i dalej już tylko ciemność. To o tych tunelach 
opowiadaliśmy dzieciom. Fascynujące! Tubylcy wykuli w skale tunele, długie na kilkadziesiąt 
metrów, a czasem i dłuższe. Wchodzimy do środka, po kilku metrach całkowita ciemność. 
Zapalamy czołówki i idziemy dalej. Teraz kolejność trochę się zmienia. Jaś pierwszy, ja tuż za 
nim, a nasze dziewczyny trochę niepewnie za nami. 
– Są tu pająki? A może jakieś inne robactwo? – cicho za moimi plecami padają pytania. 
– No pewnie! I może jeszcze inne stwory! – odpowiada pewnie Jasiu i dziarsko kroczy dalej. 
No tak, pewnie żadnej muszce nie chciałoby się wlatywać do ciemnego tunelu, no bo i po co... 
Mijamy kolejne tunele, kolejne schody. Przed nami ostatnie podejście. Długi, męczący trawers, 
ponad 200 metrów przewyższenia. Szczytu wciąż nie widać, skrywa się przed nami uparcie. 

Ostatnie metry i w końcu jesteśmy na szczycie! Wszyscy razem. Parzymy na siebie z uśmie-
chem, wciąż sapiąc i dysząc. Cudownie zmęczeni i szczęśliwi. To co zobaczyliśmy i poczuliśmy, 
pozostanie w nas na zawsze... Zanurzamy się w tej cudownej chwili…
To właśnie w górach są drogi, których nie widać. Dopiero jak się podejdzie bliżej, można zo-
baczyć wąską piękną dróżkę. Specjalnie dla Ciebie. Często jest wąska i nad przepaścią, lecz 
niezwykle piękna i twoja. Tak zobaczyliśmy drogę do Was. Wąską i schowaną pośród wie-
lu innych. Kiedy ją odnaleźliśmy, wiedzieliśmy, że tam się spotkamy, jakby to wszystko było 
wcześniej umówione i zaplanowane. Są różne drogi na szczyt. My wybraliśmy właśnie tę, bo 
wiedzieliśmy, że tam spotkamy Was – nasze dzieci. Dziś przemierzamy ten szlak razem, pełni 
radości i szczęścia, pełni wewnętrznego spokoju i tego poczucia, że tak miało być, że scena-
riusz życia dla naszej czwórki został napisany właśnie tak i nikt nie ułożyłby go lepiej. Cieszy-
my się sobą, pięknem każdego kroku, zapachem żółtych kwiatów, które są takie same, jak 15 lat 
temu, kiedy wędrowaliśmy pośród nich, poszukując Was. Teraz tylko pachną trochę inaczej, 
bo wspólnymi chwilami, wspólnymi radościami i rozterkami. Czasem pojawiają się chmury 
nad naszym szlakiem, wtedy wszyscy razem czekamy na słońce, kiedy możemy ruszyć dalej. 
Najważniejsze, że mamy siebie, że pewnego dnia się odnaleźliśmy i od tamtej pory idziemy 
już razem, bez względu na wszystko. Uwielbiam patrzeć na uśmiech Antosi, na jej minę, kiedy 
coś odkrywa, kiedy wciąż zachwyca się światem. Jaś wciąż idzie przed siebie, z odwagą i pew-
nością każdego kroku. Na przedzie dumny i szczęśliwy Tata. Każdy z nas jest inny, ale razem 
tworzymy doskonałą całość. 
Bo „bycie Rodziną oznacza, że jesteś częścią czegoś pięknego; oznacza, że kochasz i będziesz 
kochany przez resztę swojego życia”.

 Agnieszka i Wojtek 

NASZ NAJDROŻSZY SKARBIE

Kiedy rozpoczynaliśmy z Twoim Tatą nasze wspólne życie, mieliśmy mnóstwo planów na 
przyszłość. Byliśmy młodzi, szczęśliwi i zakochani. Spełniliśmy swoje marzenia oprócz jedne-
go, największego. Nie udało nam się zostać rodzicami, choć bardzo tego pragnęliśmy. To wtedy 
zgłosiliśmy się do Publicznego Ośrodka Adopcyjnego z prośbą o pomoc w znalezieniu Ciebie. 
Wierzyliśmy, że Ty, Nasze Dziecko, gdzieś na nas czekasz, a Ośrodek miał nam w tym pomóc. 
Przeszliśmy długą drogę. Kompletowanie dokumentów, rozmowy, wywiady, szkolenia. Ale 
wiedzieliśmy, że każdy z tych kroków przybliża nas do spełnienia naszego największego ma-
rzenia – zostania Twoimi Rodzicami. Dzień, kiedy pojawiłeś się w naszym życiu, był jednym  
z najpiękniejszych dni w naszym życiu. Bardzo szybko pokochaliśmy Ciebie. Cała nasza ro-
dzina oraz przyjaciele z niecierpliwością czekali na moment, aż Ciebie poznają, a kiedy już po-
znali, z miejsca skradłeś im serca. Od chwili, kiedy pojawiłeś się w naszym życiu, wiedzieliśmy, 
że musimy zrobić wszystko, abyś rósł zdrowo, był szczęśliwy, czuł się kochany i aby niczego Ci 
w życiu nie brakowało. Chcieliśmy, aby wszystkie bardzo ważne dla nas wartości były Twoimi 
wartościami, którymi kierujesz się w życiu.
Chcielibyśmy, abyś po 15 latach od tego szczęśliwego dla Nas wszystkich wydarzenia, kiedy już 
będziesz wchodził w Swoje dorosłe życie, miał w Sobie wspomnienie szczęśliwego i pełnego 
miłości dzieciństwa. To najlepszy skarb na całe życie. Żebyś wiedział, że Jesteś dla Nas bardzo 
ważny. Był szczery i uczciwy, odważny i zaradny, wrażliwy na krzywdę innych. Abyś znalazł 
własną drogę, rozwijał się, robił to, co kochasz i spełniał marzenia. Podążał za pasjami. Kiedy 
nie zawsze będziemy się dogadywali, pamiętał, że będziesz Naszym najdroższym dzieckiem  
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i zawsze będziesz dla Nas najcenniejszym skarbem. Kiedy będziesz już dorosłym człowiekiem, 
zawsze będziemy Ciebie jednakowo mocno kochać. Wiedz, że zawsze będziesz mógł na Nas 
polegać, przyjść do Nas po pomoc, bo zawsze będziemy dla Ciebie. Będziemy Twoimi naj-
większymi kibicami. A kiedy w życiu dopadnie Ciebie poczucie zwątpienia, strachu czy nie-
pewności, to będziesz umiał sobie z tym poradzić. Chcielibyśmy, aby Twoje niedoskonałości 
nie przestraszyły Cię, abyś od nich nie uciekał, tylko żebyś próbował z nimi walczyć. Kiedy 
upadniesz – wstał i próbował jeszcze raz. Będziemy przy Tobie, aby Ciebie wspierać i służyć 
radą. Gdy nie zawsze wszystko będzie szło po naszej myśli, nie zniechęcał się. Ważne jest, aby  
z błędów wyciągać wnioski i starać się ich więcej nie popełniać, akceptować porażki. Pomoże-
my Tobie odnaleźć własną drogę w życiu. Chcemy, byś Siebie akceptował, bo samoakceptacja 
to warunek bycia szczęśliwym. A My będziemy Ciebie kochać i wspierać. 
Za 15  lat, kiedy patrzymy na Ciebie, jesteśmy szczęśliwi, że wcześniej podjęliśmy tę trudną, 
ale bardzo mądrą decyzję. Wprowadziłeś w nasze życie dużo radości i szczęścia. Bez Ciebie 
nie przeżylibyśmy największego szczęścia w życiu, jakim jest Rodzicielstwo. Bycie Twoimi Ro-
dzicami to dla nas zaszczyt. Pamiętaj, że jesteśmy z Ciebie niezwykle dumni, jesteś naszym 
największym skarbem. I chcielibyśmy Tobie podziękować za radość, jaką wnosisz do naszego 
życia. Bardzo Ciebie kochamy.

Twoi Oddani Rodzice,  
Iwona i Robert 

NASZA RODZINA ZA 15 LAT. LIST DO NASZEJ RODZINY

Na wstępie chcieliśmy przekazać płynącą od Nas dumę i szczęście przez zaangażowanie i wy-
trwałość w dążeniu do utworzenia rodziny, jaką teraz jesteśmy. W rodzinie liczy się przede 
wszystkim miłość, troska, wzajemne zaufanie i wiara w to, że razem możemy wszystko.
Pisząc ten list, czekamy na Nasze wspaniałe dziecko, które gdzieś tam na nas czeka… i my cier-
pliwie czekamy na nie. Myślę, że czytając ten list za 15 lat, będziemy wspominać każdą wspólną 
chwilę, cieszyć się z przeżytych przygód, wspominać porażki i śmiać się z naszych wpadek. Po 
tylu latach wspólnego życia jesteśmy rodziną zgodną, sumienną, wzajemnie sobie pomagamy, 
wspieramy i choć w wielu sytuacjach na pewno mamy odmienne zdania, to potrafimy o nich 
rozmawiać i iść na kompromisy.
Nie poddajemy się samotności, poczuciu żalu czy winy. Wierzymy, że wszystko co nas w życiu 
spotyka, kształtuje nas. Z każdej dobrej i złej chwili potrafimy wydobywać najlepsze swoje 
cechy, ale także znamy swoje wady i staramy się nad nimi pracować. 
Nasze kochane maleństwo... Mamy nadzieję, że po tych 15 latach czujesz naszą miłość, wiesz, 
że bardzo Cię kochamy, że trzymamy za Ciebie kciuki i wspieramy w dążeniu do wyznaczo-
nych przez Ciebie celów, że jesteś otwarta/y na zmiany – nie boisz się ich i wiesz, że są nieunik-
nione, potrafisz korzystać z życia, jesteś dobrym człowiekiem, który w pełni akceptuje siebie, 
naszą rodzinę, jesteś oddanym przyjacielem, potrafisz słuchać i wspierać innych. 
Choć minęło już tyle czasu, wierzymy, że wciąż spędzamy nasz wspólny czas, że kochasz nas  
i wiesz, że nie wyobrażamy sobie życia bez Ciebie.

Oddani rodzice, 
Katarzyna i Dawid

LIST DO NASZEGO DZIECKA

Gdy pojawiłaś się w naszym życiu, nasz świat stanął do góry nogami. Teraz, po 15 latach od 
momentu, gdy dołączyłaś do naszej rodziny, chcemy Ci powiedzieć, jak ona wygląda  w na-
szych oczach.
Patrząc, jak dorastasz i poznajesz świat, ten czas upłynął nam bardzo szybko. Cieszyliśmy się 
każdym dniem spędzonym z Tobą. Za nami szczęśliwe i trudne chwile, chwile łez i wielkich ra-
dości. Pokazałaś nam, że człowiek uczy się przez całe życie. My uczyliśmy się Ciebie, a Ty nas. 
Przed nami wyniki najważniejszego w życiu egzaminu. Egzaminu z rodzicielstwa. Za-
czynasz wchodzić w dorosłe życie, przed Tobą ważne wybory i decyzje. Będziemy Ci  
w nich pomagać i zawsze wspierać. Cieszymy się, że jesteśmy dla Ciebie nie tylko rodzica-
mi, ale również przyjaciółmi. Potrafisz przyjść do nas i porozmawiać o Twoich problemach, 
wątpliwościach i sukcesach, jakie odnosisz. Każdy kolejny dzień stawia przed nami nowe wy-
zwania, którym wspólnie stawiamy czoło. Twoje rodzeństwo podąża za Tobą i bierze z Ciebie 
przykład. Cieszymy się, że uczysz ich tego, czego my uczyliśmy Ciebie. Patrząc na Was, jak 
dorastacie, jesteśmy z Was dumni. 
Wyrosłaś na dobrego i mądrego człowieka, który się nie poddaje. I będziesz stawała się coraz 
silniejsza i pewna siebie, bo bardzo Cię kochamy i wierzymy w Ciebie. 
Dziś wiemy, jak wiele stracilibyśmy, gdyby nie było Cię z nami.

 Ania i Sebastian
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