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ZAPYTAJ WIERZBOWNIKA 

             Wojciech Widłak ,,Sekretne życie Krasnali w Wielkich Kapeluszach” 

 

 

 

 

      Książka ,,Sekretne życie Krasnali w Wielkich Kapeluszach” opowiada o krasnalach, które 

nosiły kapelusze. Była to ich jako tarcza ochronna przed natrętnymi spojrzeniami ludzi. Nie 

chciały być wyśmiewane i nie chciały, aby ktoś naruszał ich prywatność, traktował je z góry. 

Każda historia opowiada o innym krasnalu, który inaczej się zachowywał i miał inny pogląd na 

świat. 

     Najbardziej podobała mi się opowieść o Wierzbowniku. Był to skrzat, który chciał 

przeczytać wszystkie książki świata, żeby zrozumieć siebie samego, innych i cały świat. Chciał 

odkryć sens życia i znaleźć drogę do szczęścia. Kiedy przeczytał już wszystkie książki z 

biblioteki, nagle okazało się, że pojawiły się tysiące nowych książek. I tak w kółko. Aż 

pewnego razu przywędrował na wierzbę. Zasiadł na niej z tobołkiem pełnym książek i czytał, 

czytał, czytał… Drugą historią, która mnie urzekła, była opowieść o Parasolniku. Był 

największy z siedmiorga rodzeństwa. Był tak duży, że niektórzy uważali go za człowieka. 

Krasnal miał do wyboru dwa zawody: zostać Działaczem albo Parasolnikiem. Wybrał pracę 

Parasolnika i chodził całymi dniami pod parasolem. Parasolnik uważał, że warto mieć parasol, 

bo chroni on zarówno przed deszczem, jak i słońcem. Jeśli akurat nie świeci słońce i nie pada 

deszcz, to znak, że zaraz zacznie albo świecić, albo padać. Przyznacie sami, że to rewelacyjne 

podejście do życia.  

      Książka „Sekretne życie Krasnali w Wielkich Kapeluszach” jest zbiorem ciekawych 

opowiadań. Czyta się ją szybko i przyjemnie. Polecam tę książkę osobom, które chcą zmienić 

swój pogląd na świat i inaczej spojrzeć na swoje życie.     

 

 

 

Julia N.  
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Niewidzialnik był chyba najsłynniejszym ze wszystkich Krasnali w Wielkich Kapeluszach. 

Uwielbiały go tłumy. Z wzajemnością. Rozpoznawano go z daleka. Proszono o autograf. 

Robiono sobie z nim zdjęcia. Niewidzialnik szczerze się z tego cieszył. […] Jako osobie znanej 

zadawano mu wiele pytań, a on na wszystkie chętnie odpowiadał. Sam się sobie czasem dziwił, 

że aż na tylu sprawach się zna. Pytano go zimą, kiedy przyjdzie wiosna, a latem, kiedy spadnie 

deszcz. Pytano go o to, gdzie powinno się zbudować nowy most, a gdzie wielki sklep, jakie 

kapelusze będą modne w nadchodzącym sezonie i o co tak naprawdę w życiu chodzi; pytano, 

co robić, żeby nie przypaliło się ciasto i kto największym poetą wśród krasnali był; pytano, jaka 

jest najpiękniejsza miejscowość w naszym kraju i dlaczego kiedyś myślano, że to bociany 

przynoszą malutkie ludzkie dzieci; pytano, z czego robi się niebieskie migdały i jak to się dzieje, 

że pociągi jeżdżą, a samoloty latają, a nie odwrotnie… […]  

Zaczął się zastanawiać nad tym, o co tak naprawdę w życiu chodzi. I pomyślał, że może wcale 

nie o to, czym zajmował się dotychczas. Zwolnił. Na wszelkie pytania zaczął odpowiadać 

uśmiechem, aż po jakimś czasie przestano mu je w ogóle zadawać. Coraz mniej i mniej krasnali 

prosiło go o autograf. Mógł coraz dłużej i dłużej siedzieć na ulubionej ławeczce, przyglądając 

się gołębiom, i nikt go nie zaczepiał.  

Kiedyś – już nie pamiętał kiedy – zauważył, że stał się niewidzialny. Nie był do końca pewien, 

co było skutkiem, a co przyczyną, ale jego życie przestało biec jak oszalałe. Zaczęło iść, a raczej 

chodzić – niespiesznym krokiem o rytmie wyznaczanym przez spacerujące mamy z wózkami i 

starszych panów, pomagających sobie w przechadzce laseczką. […] 

Było mu z tym dobrze, choć nikt go nie rozpoznawał ani nawet nie wiedział, że jest tuż obok. 

Patrzył na teatr, fontannę, gołębie i ludzi czerpiących przyjemność z niemal niewidzialnych 

drobiazgów i myślał, że kto wie, czy w tym życiu nie chodzi przypadkiem właśnie o to… 1.  

 

 

 

 

 

 

 
1 W. Widłak, P. Pawlak, Sekretne życie Krasnali w Wielkich Kapeluszach [opowieść o 

fontannie] spisał Wojciech Widłak dzięki uprzejmości Pawła Pawlaka i krasnala Rapsodnika 

zilustrował Paweł Pawlak, Wydawnictwo Format, Łagiewniki 2008, s. 31–35.  
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DZIENNIK KRASNALA KOLEKCJONERA  

 

 

Poniedziałek 

Odwiedziłem ciocię Kasię, gdyż ma dzisiaj imieniny. Jest to również dzień spotkania z rodziną 

– wiadomo. Ja jednak bardziej cieszyłem się, że zobaczę mojego kuzyna Kamila. Tylko on 

jeden ma epicką czapeczkę z pomponem. Gdy dotarłem do małego domku cioci, pomogłem jej 

w pieczeniu ciasta, jednak ona stwierdziła, żebym nakarmił  Puszka – jej kota. Nie rozumiem, 

czemu kazała mi karmić tego dzikusa – przecież ciasto było idealne… No, może lekko 

przypalone z jednej strony… Ale to nie istotne!  
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Kiedy ciocia piekła ciasto, ja powędrowałem do salonu. Kiedy zobaczyłem dziadka Stefana 

chowającego się za kanapą, chciałem śmiać się na cały dom, ale dziadek mnie powstrzymał i 

powiedział, abym się schował. Ciocia Kasia weszła do salonu, a przed nią wyskoczył wujek 

Tomek z tortem Leśny puch pełen much. Po zaledwie kilku sekundach wyskoczyła cała rodzina 

z prezentami. Każdy krzyczał ,,Wszystkiego najlepszego!’”. Ja, naśladując innych, robiłem to 

samo. Dzień skończył się idealnie – rozmowy z bliskimi (krasnale to uwielbiają), jedzenie 

pysznego ciasta, granie w gry komputerowe z Kamilem…Cudownie! 

Wtorek 

Spacerując w parku, zauważyłem wiewiórkę. Podszedłem do niej bliżej, gdyż te małe gryzonie 

to moje ulubione zwierzęta. Chciałem jej zrobić zdjęcie, ale ona ciągle się przemieszczała. 

Wiewiórka weszła w krzaki, a ja za nią pobiegłem. Zamiast  wiewiórki, pojawiła się piękna 

dziewczyna. ,,Czego ode mnie chcesz?!’’ – zapytała. ,,Przepraszam, nie chciałem cię 

przestraszyć, obserwowałem tylko wiewiórkę. Wiesz może, gdzie ona pobiegła?”.  

Dziewczyna opowiedziała mi swoją historię. Jest królewną, która za dwa dni ma zostać 

królową. Śliczna nieznajoma zdradziła mi, że woli spędzać czas w lesie, ze zwierzętami.  

Podobno sama posiada magiczną moc. Byłem zaskoczony jej pięknym głosem. Była taka miła, 

piękna. Chyba się w niej zakochałem.  

 

Środa 

Dzisiaj nie miałem nic do roboty. Nie wiedziałem, jak zagospodarować sobie wolny czas. Może 

pójdę na spacer? – pada deszcz. Odwiedzę Kamila? – pojechał na urodziny do krasnala 

Wierzbownika. Może porobię statki z papieru? No, w sumie czemu by nie? Chwyciłem za 

kartkę i zacząłem składać w stateczek. Jeden gotowy! Czas na drugi! Tworzyłem statki przez 

jakieś pół godziny. Dokładnie zrobiłem ich 56. Nagle zaczęło mi burczeć w brzuchu. Krasnale 

nie lubią takiej melodii. Wracając z ciasteczkiem, zauważyłem, że brakuje jednego statku. Na 

dodatek mojego ulubionego! Zabrałem się za poszukiwania. Zmarnowałem na nie godzinę, a 

statek się nie znalazł. Po chwili jeden ze statków sam poleciał w stronę drzwi wejściowych. 

Zaciekawiony pobiegłem za nim. Otworzyłem drzwi, a tam stała wczoraj poznana królewna z 

moim statkiem w ręce. ,,Chyba coś zgubiłeś’’ – podała mi statek i zaśmiała się. Zaprosiłem ją 

do domu i pokazałem kolekcję statków. Ten wieczór był naprawdę udany! 

                                                               

                                                             

  Gabriela 
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DZIENNIK KRASNALA WIERZBOWNIKA  

 

 

Poniedziałek  

Dzisiejszy dzień był niesamowity! Odwiedziłem Lesiarza, mojego dalekiego kuzyna. Mieszka 

on ze swoją rodziną w chatce pod lasem. Przeczytałem już wiele książek o lesie i jego 

mieszkańcach, ale jeszcze nigdy nie widziałem prawdziwego lasu. U nas w wiosce są tylko 

wierzby, a w lesie rośnie wiele gatunków drzew. Kuzyn oprowadził mnie po swoim lesie. Las 

jest wspaniały! Zobaczyłem tu ogromne, wysokie do nieba drzewa i niezwykłe, znane mi tylko 

z książek, zwierzęta leśne. Cały dzień spacerowaliśmy po lesie, a wieczorem oglądaliśmy film 

przyrodniczy nakręcony przez rodziców Lesiarza. Oni są cudowni! Jak dorosnę, to chciałbym 

być taki jak oni. Po filmie kuzyn pokazał mi swoją hodowlę pająków. Oj, jak ja się ich bałem! 

Kiedy Lesiarz przedstawiał mi pająki, okazało się, że jednego brakuje. Największego o imieniu 

TŁUŚIOCH! Jak jego imię wskazuje, jest to tłusty i wiecznie głodny pająk. Brr… ciarki 

przeszły mi po plecach. Zaczęliśmy go szukać, ale nigdzie Tłuściocha nie było, nawet w 

lodówce. Kiedy mieliśmy się już poddać, zauważyłem, że kołdra na moim łóżku się porusza. 

Zawołałem  szybko kuzyna i podnieśliśmy pościel. To Tłuścioch schował się pod moją kołdrą. 

Lesiarz poszedł odnieść swojego pająka, a ja kładę się spać. Ciekawe, czy usnę. Bardzo boję 

się pająków!   

Wtorek 

Minionej nocy nie mogłem spać. Co chwilę się budziłem, sprawdzając, czy nie ma w pobliżu 

pająka. Rano byłem zmęczony i niewyspany. W kuchni spotkałem kuzyna, który karmił pająki. 

Chodziły one po stole i jadły swoje śniadanie. Bardzo się przestraszyłem i uciekłem do łazienki, 

gdzie na klamce spotkałem kolejnego pająka. Zawołałem głośno Lesiarza, a on zabrał go 

szybko do kuchni. Byłem tak zdenerwowany, że nie tknąłem śniadania. Myślałem tylko o tym, 

aby iść z kuzynem  do lasu. Lesiarz opiekuje się drzewami. Sprawdza, czy zdrowo rosną, czy 

mają zielone liście, czy prawidłowo przebiega proces fotosyntezy i czy ich gałęzie są 

wytrzymałe. Ogólnie mówiąc, czy niczego im nie brakuje do prawidłowego rozwoju i wzrostu. 

Czytałem na ten temat wiele książek, ale w praktyce nigdy tego nie robiłem. Lesiarz 

wszystkiego mnie nauczył. Podczas pomagania kuzynowi zrobiłem się głodny. Lesiarz 

wyciągnął z plecaka przepyszne kanapki. Mmm… nie ma to jak smakowity lunch na polanie! 

Po południu przyszedł czas na obiad. Lesiarz mnie zaskoczył. Poszliśmy do drewnianego 

domku na sośnie i tam zjedliśmy przepyszny obiad: zupę grzybową i specjał jego mamy, 

naleśniki jeżynowe. Po krótkiej, niespodziewanej drzemce wróciliśmy do pracy. W środku lasu 
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zauważyłem wielkie drzewo leżące na ziemi. Było ono porośnięte mchem i miało w pniu wielką 

dziurę. Zapytałem więc 

Lesiarza, czy możemy 

temu drzewu jakoś 

pomóc. A on tajemniczo 

się uśmiechnął i 

odpowiedział, że to 

drzewo pomaga innym 

oraz, że wszystko w 

przyrodzie ma swoje 

miejsce. Osłupiałem… 

Kładę się już spać, ale 

cały czas rozmyślam, jak 

takie stare drzewo może 

pomagać innym…  

 

 

Środa 

Dzisiaj rano wyjątkowo 

wcześnie wstałem. Nie 

chciałem marnować ani 

minuty, bo to mój ostatni 

dzień u kuzyna. Po 

śniadaniu, tym razem już bez pająków, wybraliśmy się na spotkanie z wróżką. Mieszka ona na 

drugim końcu lasu, niedaleko wioski Wielkich Olbrzymów. Można się tam dostać tylko kolejką 

leśną. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, wróżka przywitała nas radośnie. Była to malutka 

dziewczynka z zielonymi, błyszczącymi skrzydełkami. Na przywitanie obsypała nas zielonym 

pyłkiem, od którego zrobiłem się zielony na twarzy. To taki „wróżkowy” zwyczaj witania 

gości. Wróżka opiekuje się leśnymi kwiatami. Jest  bardzo miła, uczynna i ma wielu leśnych 

przyjaciół. Z Lesiarzem zna się od dawna. Często się spotykają i wspólnie dbają o piękno i 

bezpieczeństwo lasu. To był uroczy dzień! Szkoda, że jutro wracam do domu. Moja wizyta u 

kuzyna dobiega końca. Przeżyłem tu wspaniałe chwile. Dużo zobaczyłem i wiele się 

nauczyłem. A teraz pora spać.  

Julia N. 
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DZIENNIK KRASNALA STASZKA  

 

 

Poniedziałek, 4 listopada  

Dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ odwiedzę moją ciocię Lusię, która kończy 65 lat. 

Dlatego zamierzam podarować jej najlepszy prezent w historii. W tym celu pojechałem z mamą 

do galerii handlowej, ponieważ można tam kupić praktycznie wszystko. Zapytałem mamę, co 

ciocia lubi najbardziej. Okazało się, że kocha koty oraz róże. TAK! W końcu udało mi się 

znaleźć idealny prezent dla cioci – był to obraz z kotem leżącym w różach. Na urodzinach było 

nieziemsko, objadłem się jak nigdy dotąd. Prezent zrobił furorę. Ciocia była zachwycona! 

 

Wtorek, 5 listopada  

Następnego dnia, gdy szedłem ze szkoły, zauważyłem karocę ze złotymi ozdobami.  Wysiadła 

z niej przepiękna królewna. Nie wahając się ani chwili, pobiegłem, aby zadać jej kilka pytań. 

Gdy dobiegłem do karocy, zapytałem królewnę o jutrzejszy obiad na stołówce, chociaż nie to 

pytanie chciałem zadać (na jej widok zaczął mi się plątać język i musiałem jakoś wybrnąć z tej 

sytuacji). Kiedy królewna usłyszała to pytanie, zaczęła się śmiać w niebogłosy. Następnie 

zaprosiła mnie i moją rodzinę do swojego pałacu. I znów objadłem się jak wczoraj u cioci na 

urodzinach…. 

 

Środa, 6 listopada  

W pałacu królewny było super! Postanowiliśmy z bratem, że dzisiaj urządzimy sobie turniej 

rycerski. Ubraliśmy garnki na głowę, za miecze posłużyły nam patyki i rozpoczęliśmy zabawę. 

Po chwili byliśmy cali w błocie. Mama nakazała kąpiel i wtedy wpadliśmy na kolejny genialny 

pomysł – wyścigi statków. Złożyliśmy z papieru dwa statki i rozpoczęliśmy zawody. Wygrywa 

ten, który pierwszy dopłynie do końca wanny. Walka była zacięta, lecz wygrałem. HURA! 

Przed wyścigiem założyliśmy się z bratem, że ten, który przegra, sprząta pokój zwycięzcy oraz 

zmywa naczynia przez miesiąc. I niech mi ktoś powie, że krasnal nie ma kolorowego życia.  

 

 

Julia O.  
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DZIENNIK KRASNALA KASKADERA   

 

Poniedziałek 

Wszedłem na górkę, żeby popatrzeć na wspaniały las. Nagle zauważyłem orła leżącego w 

trawie. Szybko rozpoznałem orła stepowego, ponieważ bardzo dobrze znam się na ptakach. 

Podszedłem do niego i zapytałem, czemu leży. On odpowiedział, że leciał z Mongolii do 

Afryki, ale podczas lotu była potężna wichura i kamień trafił go w lewe skrzydło. Upadł i nie 

mógł już odfrunąć. Zapytałem go, jak ma na imię, a on powiedział mi, że nazywa się Janek. Z 

zebranych patyków zbudowałem mu szałas, potem posmarowałem skrzydło leczniczymi 

maściami, które przyniosłem ze swojego domku.  

Wtorek 

W tym dniu miałem spotkanie z krasnalem Markiem, który zajmuje się patrolowaniem całego 

lasu ze swojej dużej wierzby. Umawialiśmy się już dawno na to spotkanie, ale ciągle mieliśmy 

inne sprawy do załatwienia. Gdy do niego przyszedłem, było tam już dwóch moich przyjaciół: 

Patryk i Kamil. Zagraliśmy w turniej pod tytułem "Wygraj albo przegraj", a stawką były 

żołędzie. Dla mnie gra zakończyła się wygraną dwudziestu żołędzi. A jako nagrodę dodatkową 

przyjaciel dał mi woreczek własnoręcznie zebranej jarzębiny. Po drodze do domu zobaczyłem 

gila, który wyglądał, jakby czegoś szukał. Dowiedziałem się, że gilowi brakuje jedzenia. 

Narzekał, że nie może znaleźć żadnych nasion ani owoców jagody, dzikiej róży czy jarzębiny. 

Powiedziałem mu, żeby się więcej nie martwił o jedzenie i podarowałem zmartwionemu gilowi 

woreczek mojej jarzębiny.  

Środa 

Z samego rana zaskoczył mnie mój przyjaciel orzeł Janek. Bardzo wcześnie pojawił się na 

moim dębie. Ale najbardziej zdziwił mnie widok jego rodziny: żony, która nazywała się Helena, 

i syna Henryka. Przylecieli do mnie specjalnie, żeby mi podziękować za opiekę nad Jankiem. 

Henryk bardzo dobrze umie latać. Janek zgodził się więc na to, żeby Henryk zabrał mnie na 

wycieczkę. Z góry był wspaniały widok na cały las. Po ich odlocie pomyślałem, że będę 

pomagał ptakom, ale tym, które zimują w naszym kraju. Odwiedziłem rodzinę żółtego trznadla, 

szarego potrzeszcza, szaroceglastą ziębę. Podarowałem im z mojej ogromnej spiżarni leśne 

owoce i różne nasiona. 

 

 

Jakub KL.  
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              Podobno wszystkie krasnale gadają i gadają. I śpiewają. Cały czas tylko śpiewają i 

śpiewają2. My, wrocławskie skrzaty, nie tylko gadamy i śpiewamy, ale też pijemy herbatkę 

malinową, robimy szaliczki na drutach, zbieramy drewno na opał, kolekcjonujemy kolorowe 

czapeczki i tajemnice.  

 

 

 

 

 
2 N. Gaiman, Amerykańscy bogowie, przeł. P. Braiter, Wydawnictwo Mag, Warszawa 2016, s. 

425.  
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JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA KRASNALA BARTKA Z BUTOLANDII  

 

 

 

 

Bartek obudził się jak zawsze około 

8:00. Zjadł swoją ulubioną potrawkę z 

grzybków, ubrał się i wyszedł z domu.  

Poszedł do Decathlona, niektórzy 

mówili, że to Butolandia. Chodził tam 

codziennie i spędzał dużo czasu 

oglądając buty. Dlatego ludzie 

nazywali go Bartkiem z Butolandii. 

Gdy wszedł do Decathlonu, zauważył 

bardzo piękne i bardzo drogie buty. 

Zapragnął je kupić, ale były tak 

drogie, że nie było go na nie stać. 

Krasnal długo myślał, jak zdobyć tyle 

pieniędzy. W końcu wpadł na pomysł 

i wymyślił, że poprosi o jedną bryłkę 

złota swojego kuzyna, który pracuje w 

kopalni. Wiedział bowiem, że dla 

ludzi złoto jest bardzo cenne. Jak 

pomyślał, tak zrobił.  Poszedł do 

kopalni i poprosił kuzyna, żeby mu 

podarował bryłkę złota. Niestety, 

krewny powiedział, że jak chce mieć 

baryłkę, to sam musi ją wykopać.  

Bartek wziął się do roboty i po 30 minutach wykopał cenną bryłkę. Poszedł z powrotem do 

Decathlonu i kupił te drogie, piękne, wymarzone buty. Wieczorem zjadł na kolację jajecznicę i 

położył się spać bardzo dumny z tego, że kupił buty, na które ciężko zapracował w kopalni. 

 

Mieszko S.  
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KRASNAL BARTEK Z BUTOLANDII I JEGO SKARB  

 

 

 

Kiedy wstałem rano i przetarłem oczy, zauważyłem, jak przez okno przedostają się promienie 

słoneczne. Właśnie w tej chwili zrozumiałem, że to może być jeden z lepszych dni mojego 

życia.  

Postanowiłem, że szybko przygotuję sobie śniadanie i wybiorę się na wycieczkę po Butolandii. 

Po śniadaniu spakowałem plecak, ubrałem moje najwygodniejsze butolandy i wyruszyłem w 

drogę. Kiedy szedłem drogą przez las, spotkałem Krasnala Leżącego w trawie i Marysię 

Pięknisię zdobiącą swoje włosy owocami leśnymi. Zaproponowałem, aby wybrali się wspólnie 

ze mną na wycieczkę, ale byli tak zajęci, że nawet nie zareagowali na moje zaproszenie. 

Poszedłem sam. Idąc tak dalej przez las, w pewnym momencie spotkałem małego ptaszka, który 

latał mi nad głową. Początkowo nie chciałem iść, ale w końcu postanowiłem, że udam się w 

kierunku, który wskazał mi ptaszek. Podświadomie czułem, że wydarzy się coś niesamowitego. 

W pewnym momencie Kacperek (bo ten ptaszek tak miał na imię) usiadł na niedużej szkatułce 

częściowo obsypanej liśćmi z drzew. Podbiegłem w to miejsce i zauważyłem, że szkatułka jest 

ozdobiona kolorowymi kamieniami (wyglądały na szlachetne).  

Pochyliłem się i ją otworzyłem. W środku była wypełniona złotymi monetami, łańcuszkami 

oraz różnej wielkości  diamentami. Nagle Kacperek pożegnał się ze mną, mówiąc, że teraz ten 

skarb należy do mnie i muszę go dobrze wykorzystać. Zabrałem więc szkatułkę z klejnotami i 

pobiegłem szybko do krasnala Życzliwka, aby pomógł mi w podjęciu decyzji, co z nimi zrobić. 

Wspólnie wymyśliliśmy, że wybudujemy największy park zabaw w Butolandii z którego będą 

mogli korzystać wszyscy jego mieszkańcy, a atrakcje będą darmowe. Za resztę klejnotów 

zakupimy pożywienie i będziemy dokarmiać leśne zwierzęta zimą. Na koniec dnia pełnego 

wrażeń wróciłem do swojego domu i kładąc się do łóżka spać, stwierdziłem, że to jednak był 

najlepszy dzień. 

 

 

Mateusz J.  
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ŻYCZLIWEK W DRODZE DO BARTKA Z BUTOLANDII  

 

 

 

 

Pamiętam, jakby to było wczoraj (bo to było wczoraj). Szedłem sobie na kawkę do Bartka z 

Butolandii. Był piękny, wiosenny dzień. Słońce świeciło, drzewa szumiały, kwiaty śpiewały – 

tak, tak, kwiaty, bo w lesie, w którym mieszkam wraz z moimi przyjaciółmi, to kwiaty śpiewają, 

po prostu ideał, aż tu nagle usłyszałem płacz. Nie wiedziałem zbytnio kto to, ale po dźwięku 

stwierdziłem, że to damski płacz. Zza krzaków wyłoniła się Pralinka.  

– Co się stało? – zapytałem.  

– Zginęły mi moje nowe, kryształowe pantofelki – oznajmiła Pralinka, jeszcze trochę 

pochlipując. – Zdjęłam je na chwilkę, chciałam tylko pobiegać po łące z motylami, ale tak się 

świetnie bawiłam, że pobiegłam za daleko i nie pamiętam, w którym miejscu je zostawiłam – 

kontynuowała krasnalka.  

– Nie płacz, dam ci swoje – zdecydowałem.  

– Naprawdę? – dopytywała Pralinka.  

– Tak, w końcu nie na darmo nazywają mnie Życzliwkiem – odpowiedziałem. 

– To miło z twojej strony, ale w czym ty pójdziesz? 

– W skarpetkach, nic się nie martw. Słuchaj, idę do Bartka na kawę, może pójdziesz ze mną – 

zaproponowałem.  

– Myślisz, że Bartek nie będzie miał nic przeciwko? 

– Pewnie że nie.  

– Puk, puk, puk – zapukałem.  

Gdy Bartek tylko otworzył drzwi, od razu zapytał:  

– Życzliwku, dlaczego nie masz butów? 

– Eee, to długa historia, ale zaraz wszystko ci wytłumaczę. 

W tym samym momencie oczom naszym ukazały się piękne, kryształowe pantofelki – stały na 

półce jakby nigdy nic. Okazało się, że znalazł je Bartek i zabrał ze sobą. 

 

 

 

Szymon Z.  
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JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA KRASNALA ŻYCZLIWKA  

 

 

Od dziecka lubiłem pomagać 

innym. Nie wiem, czy to 

dlatego, że tak było zawsze w 

mojej rodzinie, czy też dlatego, 

że imię do czegoś zobowiązuje. 

W każdym razie chętnie 

pomagam innym i sprawia mi to 

przyjemność.  

Dzisiaj był kolejny bardzo 

ciekawy dzień. Po śniadaniu 

poszedłem wraz z innymi 

krasnalami do kopalni. 

Znaleźliśmy mnóstwo złota! 

Kiedy wróciliśmy do domku, 

nasza koleżanka Pralinka 

właśnie robiła ciasto. 

Oczywiście trochę jej 

pomogłem. Po południu 

wybrałem się z moimi 

przyjaciółmi na spacer po lesie. 

Jeden z moich kolegów przez 

przypadek utknął w starej 

króliczej norze. Pomogłem mu 

się wydostać. Koło dróżki 

znaleźliśmy parę borowików. 

Pralinka obiecała, że zrobi nam 

na kolację sos grzybowy. Ze spaceru wróciliśmy w bajecznych humorach. Po kolacji Bartek z 

Butolandii chciał ze mną porozmawiać i poradzić się. Byłem już bardzo zmęczony i chciało mi 

się spać, ale jak tu nie pomóc druhowi w potrzebie? Rozmawialiśmy do północy. 

A teraz spróbujcie zgadnąć, jak mam na imię. 

Michalina M.  
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URODZINY ŻYCZLIWKA  

 

 

 

 

 

Jest 21 listopada. 

Światowy Dzień 

Życzliwości. Dzisiaj są 

też urodziny Krasnala 

Życzliwka, który na co 

dzień mieszka we 

Wrocławiu. Krasnal od 

rana ma dużo pracy. 

Przecież musi pozować 

turystom, fotografom, 

rozbawiać dzieci, które 

płaczą. Jego dzień 

rozpoczyna się o 6 rano. 

Je śniadanie: dwa malutkie płatki, łyżeczka mleczka i najmniejszy rodzynek. Poranna toaleta i 

w drogę. Kilka minut marszu i już jest na miejscu w samym sercu Rynku. Gdy już ustawił się 

w odpowiedniej pozie, bardzo dużo turystów, poszukiwaczy krasnali i płaczących dzieci 

zaczęło go fotografować. Nie łatwa to praca. Koło południa nadeszła chwila odpoczynku i pora 

na dwie kropelki lemoniady. Tego dnia po południu czekała na Krasnala miła niespodzianka: 

inne wrocławskie krasnale postanowiły zrobić mu urodzinową niespodziankę. Był duży tort, 

fajerwerki, prezenty. Jego przyjaciele śpiewali mu piosenki. Wszyscy dmuchali świeczki i było 

bardzo miło.  

Tort był wspaniały, po chwili nie było nawet kawałka. Powoli nadchodziła noc, pora kiedy 

krasnale kończą pracę i udają się na zasłużony odpoczynek. Tak również zrobił nasz Życzliwek. 

Położył się na malutkim łóżku, zamknął malutkie oczka i usnął szczęśliwy. Tak minął jeden z 

jego najszczęśliwszych dni w życiu.  

 

Sebastian K.  
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JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA KRASNALKI PRALINKI  

 

 

środa, 16 września 2020 

8:00 

Obudziłam się dziś rano w dobrym humorze. Był piękny dzień, nie chciałam siedzieć w domu, 

więc wyniosłam stolik do mojego ogródka, przyniosłam kilka składników i postanowiłam 

zrobić pralinki na dworze. Wszystko szło po mojej myśli, nie miałam żadnych problemów: w 

końcu robiłam pralinki od dziecka. Nagle na mój płotek wskoczył kotek. Był brązowy jak 

pralinka! Przerwałam na 

chwilę pracę i szybko 

pobiegłam do kuchni po 

wodę i kubeczek. Nalałam 

kotu trochę wody do 

kubeczka i wróciłam do 

pracy. 

15:00 

Pralinki robiłam bardzo 

długo, a brązowy kotek dalej 

mnie obserwował. Został mi 

już tylko jeden krok: włożyć 

pralinki do lodówki, aby 

zastygły. Wzięłam ostrożnie 

tacę z prawie gotowymi 

czekoladkami i poszłam do 

kuchni. Po wsadzeniu deseru do lodówki pozostało mi tylko czekać. 

15:30 

Pralinki były gotowe. Skosztowałam jedną, była wyborna! Brązowy kotek dalej siedział na 

moim płocie, raczej już spał. Kotka nazwałam Czekoladka. Na cześć pralinek oczywiście!  

19:00 

Czekoladka obudził się, zeskoczył z płotu, zamruczał i zniknął w krzakach. Było już późno, 

posprzątałam i wróciłam do domu, aby odpocząć. 

 

Olivia C.  
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URODZINOWY TORT MARYSI PIĘKNISI  

 

 

 

 

Marysia Pięknisia zbudziła się o świcie. 

– Cóż za piękny dzień – pomyślała i pobiegła do lustra. Poprawiła loki i ubrała najpiękniejszą 

ze swoich krasnalowych czapeczek. 

– Dziś moje urodziny, muszę wyglądać olśniewająco – zdecydowała.  

Wybiegła z chatki i pomknęła wprost do Pralinki. Zamówiła u niej tort. Miał być największy, 

najwspanialszy i najsmaczniejszy. Powinien być już gotowy. 

– Dzień dobry, Pralinko! – zawołała od progu, ale nikt jej nie odpowiedział. – Gdzie ona jest? 

– zmartwiła się Pięknisia. – I co z moim tortem? 

Pralinki nie było w chatce. Marysia udała się do Życzliwka. Może on wie, co się stało. 

Życzliwek zajęty był właśnie karmieniem młodych króliczków, które podbiegły do niego i, 

wesoło ruszając noskami, domagały się marchewki. Niestety, Życzliwek nie wiedział nic o 

Pralince. Marysia udała się jeszcze do Lady Wolność oraz do Szpileczki. Obie zajęte były 

swoimi sprawami. Lady nuciła i zapisywała jakąś nową piosenkę, a Szpileczka szyła. Żadna z 

nich nie miała czasu na rozmowę. Nie przejęły się też zniknięciem Pralinki i brakiem tortu. 
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Marysia nie bardzo wiedziała, co ma zrobić i dokąd się udać. 

Idąc skrajem lasu, spostrzegła Leżącego na Trawie. Wypoczywał w cieniu jeżynowego krzewu. 

Jak zwykle spokojny i beztroski, nie spieszył się nigdzie, bo nie narzekał na nadmiar zajęć. 

Zawsze jednak miał czas na rozmowę z przyjaciółmi. 

– Usiądź i odpocznij – powiedział do Marysi, gdy usłyszał o jej zmartwieniach. – Wszyscy od 

rana gdzieś biegają – dodał. – Zupełnie tego nie rozumiem. Bartek z Butolandii już dwa razy 

szedł dzisiaj do Lady Wolność. Widziałem też Szpileczkę biegnącą z rana do Życzliwka. 

– Tak. Wszyscy mają tyle zajęć i obowiązków – powiedziała Marysia i pomyślała, że 

zapomnieli o jej urodzinach, 

– Wróć do domu, Marysiu, zaczekaj do wieczora. Na pewno wszystko się wyjaśni – uspokajał 

Pięknisię krasnal. 

Marysia wolnym krokiem ruszyła w stronę domu. Chciała jeszcze zapytać o Pralinkę, ale 

nikogo po drodze nie spotkała. Otworzyła drzwi i usłyszała głośne: 

– Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego, Pięknisiu! 

Najwspanialszy tort, najbardziej twarzowa czapeczka od Szpileczki i cudowne trzewiki od 

Bartka to tylko niektóre z prezentów, jakie Marysia otrzymała tego dnia. Lady Wolność 

zaśpiewała cudowną piosenkę o przyjaźni, a Leżący na Trawie obdarował Pięknisię pachnącym 

bukietem polnych kwiatów. 

Tego dnia Marysia zyskała jeszcze jednego małego przyjaciela. Życzliwek przyniósł jej 

króliczka. To był jeden z najmilszych dni, którego Marysia Pięknisia na pewno nie zapomni. 

 

Julia M.  
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SELFIE Z MARYSIĄ PIĘKNISIĄ  

 

 

 

         Jaka jest – każdy widzi. Mało tego, fakt ten został uwieczniony na dziesiątkach, jeśli nie 

tysiącach zdjęć. Na każdym idealny makijaż, dopasowany do nie mniej idealnie skrojonego 

ubrania. Pomiędzy jednym “ochem” a drugim “achem” swój dzień pielęgnowaniu tej 

“idealności” podporządkowuje – biega od siłowni do kosmetyczki, wieczorem rzucając kilka 

uśmiechów do tzw. selfie. Życie jak w Madrycie, pardon, w Mediolanie? Chyba we Wrocławiu. 

Tak mogę odpowiedzieć po dniu spędzonym z krasnalką Marysią Pięknisią. Udział w sesjach, 

pokazach i dbanie o wygląd – to zadania mojej bohaterki.  

 O której budzi się nasza gwiazda? Zaczyna dzień około siódmej. Kiedy ma więcej czasu, 

jedzie potrenować na siłownię. Jeśli ma mniej czasu – ćwiczy w domu. Następnie biegnie po 

zakupy – musi znaleźć produkty do dietetycznych koktajli. Zajmuje jej to sporo czasu, bo 

bardzo dużą uwagę przywiązuje do tego, aby były to produkty świeże i organiczne. Czasem w 

poszukiwaniu szpinaku potrafi zjeździć całe miasto. Potem obowiązkowa wizyta u kosmetyczki 

i manicure. Dodatkowo umówiona od dawna konsultacja w gabinecie medycyny estetycznej. 

Następnie profesjonalna sesja zdjęciowa, bo  przecież urodą trzeba się pochwalić i dobrze przy 

tym zarobić. Kiedy dzień średnio intensywny – rozkłada się przy stole i zapisuje nowe pomysły 

na utrzymanie swojego perfekcyjnego wyglądu. Jeśli bardzo intensywny w czasie układania 

fryzury na planie, przegląda różnego rodzaju blogi i portale na temat szeroko pojętego wellness. 

Zakończona praca podsumowana jest gromkimi brawami oraz wielkim uśmiechem na twarzach 

ekipy. Każdy wzajemnie dziękuje za udany dzień i efektywną sesję zdjęciową. Po szybkiej 

sałatce stanowiącej obiad i powrocie do domu zmywa z twarzy makijaż, rozczesuje włosy i 

bierze prysznic. Nastaje czas na uzupełnienie braków garderoby. Tym razem w ruch idą strony 

www sklepów internetowych. 

Godziny wieczorne Marysia Pięknisia spędza wrzucając aktualne selfiaczki na portale 

społecznościowe, których jest gorliwą użytkowniczką. Potem obowiązkowa kolacja, w postaci 

trzech szklanek wody, bo nawodnienie to podstawa a do tego bez zbędnych kalorii. Około 

godziny 22 nasza Krasnalka jest już w łóżeczku, bo przecież każda kobieta dbająca o urodę 

dobrze wie, że sen to najlepsza okazja do regeneracji. 

Po całym dniu spędzonym z Marysią Pięknisią czuję się przede wszystkim ..... głodna. 

 

Alicja S.  
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CZĘŚĆ DRUGA 

 

 
 

 

WYSPA TAŃCZĄCYCH MOTYLI 
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Witamy w naszym biurze turystycznym KRASNAL TRAVEL.  

 

 

 

 

 

 

Oferujemy  wycieczkę 

na 

Wyspę Tańczących 

Motyli. 

Znajdują się tam 

motyle  

z różnych krajów  

o wspaniałych wzorach  

i kolorach.  

Są malutkie domki dla 

motyli, parki oraz 

najpiękniejsze na całej 

wyspie krasnalki 

Motylarki. 
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Program wycieczki: 

 

Najpierw zwiedzamy 

miasteczko motyli – 

Motyl City, następnie 

pójdziemy pod 

Drzewo Serc 

(oczywiście będzie 

można robić sobie 

zdjęcia na tle tych 

cudownych drzew).  

Będzie też można zjeść 

magiczne owoce z 

Drzewa Serc, po 

których będziecie 

skakać i tańczyć jak 

nasze motyle. Później 

mogą państwo 

wykąpać się w 

zaczarowanym 

jeziorze. Po kąpieli 

wrócimy do ośrodka, 

odpoczną państwo w 

swoich pokojach, a 

dzieci mogą się 

pobawić w basenie z 

kulkami.  

Po około 30 minutach 

zejdą państwo na seans 

przyrodniczy. Po seansie zjemy kolację i położymy się spać.  

Koszt wycieczki na cztery dni za dwie osoby wynosi 1900 zł razem z przejazdem oraz 

jedzeniem.  

 

Julia O.  
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Biuro Podróży Krasnal Travel serdecznie zaprasza na wycieczkę 

do średniowiecznej wioski krasnali.  

 

 

W tej niezwykłej 

osadzie można 

zobaczyć:  

– domek krasnala 

Śpiocha 

– sklep z pamiątkami 

– kolejkę linową 

Gdy do nas 

przyjedziesz, możesz 

zdobyć przepis na 

Ciastko Krasnali oraz 

zjeść potrawy 

przygotowane przez 

Krasnala Kuchcika.  

 

Program wycieczki: 

– poznanie zwyczajów 

skrzatów i skrzacików 

– degustacja potraw, o 

jakich nie śniło się 

nawet nosorożcom 

– grzybobranie pod 

okiem Grzesia Grzybka 

– nauka pierwszej 

pomocy 

– kolacja z 

mieszkańcami wioski  

 

Julia N.  
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Biuro Podróży 

KRASNAL TRAVEL 

serdecznie zaprasza. 

Wyspa 

Tańczących Motyli czeka 

właśnie 

na Ciebie! 

 

 

 

 

W tej cudownej krainie 

możesz zobaczyć wiele 

pięknych rodzajów motyli.  

Jednak to nie wszystko!  

Owady te znają mnóstwo 

fascynujących układów 

tanecznych. Możesz je 

dotknąć, pogłaskać lub 

nawet dołączyć do 

pląsającej drużyny. Jeśli 

jesteś zainteresowany, to 

koniecznie sprawdź naszą 

ofertę, która znajduje się 

poniżej.  

 

 

 

Zapamiętaj:  

Obozy, kolonie oraz wycieczki  

na  

Wyspę Tańczących Motyli  

odbywają się  

tylko latem. 
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Program wycieczki:  

                                                                 Poniedziałek: 

– rozpakowanie się w 

domkach 

– zapoznanie się z wyspą 

Wtorek: 

– śniadanie 

– wycieczka do Motylego 

Lasu 

– obiad z niespodzianką  

– zabawy i tańce z motylami 

Środa: 

– śniadanie 

– wyjście na Motylą Plażę 

– obiad 

– warsztaty z motylami  

Czwartek: 

– ognisko nad brzegiem morza  

Piątek: 

– śniadanie 

– wyjście na motyle miasto, 

zakup pamiątek 

– obiad  

– zabawy z motylami 

Sobota: 

– pokaz motylich układów 

tanecznych  

Niedziela: 

– pożegnanie wyspy 

 

Jeżeli opis wycieczki Ci się spodobał – nie czekaj! Już teraz spakuj walizkę na tę cudowną 

podróż!  

 

Gabriela  
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CZĘŚĆ TRZECIA  

 

 

TAJEMNICE MYSIEGO STAWU 
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To było kolejne suche lato, jakie nawiedziło Śląsk na początku XIV wieku. Większość studni 

wyschła, a zboża na polach wypaliło niemiłosiernie piekące słońce. Chłopi przestali dowozić 

do miasta ziarno, stanęły młyny, a piekarnie nie miały z czego piec chleba. We Wrocławiu 

zapanował głód, który najdotkliwiej dawał się we znaki najbiedniejszym jego mieszkańcom. 

Gdy zrozpaczeni udali się na zamek do księcia i poprosili o wsparcie, ten oznajmił im, że sam 

ma problemy z wyżywieniem siebie oraz swojego dworu i odprawił ich z niczym. Zrozpaczeni i 

głodni wrócili do domu. 

Kilka dni po wizycie u księcia, o pomoc postanowili poprosić wrocławskiego biskupa ufni, iż 

ten nie opuści ich w potrzebie. Wiedząc, że duchowny, wracając z polowań, zawsze przejeżdża 

obok stawu znajdującego się w pobliżu Bramy Świdnickiej, tam postanowili na niego czekać. 

[…] Gdy zaczęli wołać o pomoc, hierarcha zmierzył ich pogardliwym wzrokiem i krzyknął: 

„Głodni jesteście?! Nie macie co jeść? Czyżby w mieście wyzdychały już wszystkie szczury i 

myszy?!”. […] 

Kiedy po chwili orszak przejeżdżał obok stawu, stała się rzecz niesłychana. Woda w nim nagle 

się wzburzyła i kilkutysięczna gromada myszy dopłynęła do brzegu. Zwierzęta rzuciły się na 

kościelnego dostojnika oraz jego świtę i w okamgnieniu wszystkich pożarły.  

Od tej chwili staw zaczęto nazywać Mysim i opowiadano, że ilekroć Wrocławowi miało 

zagrażać jakieś niebezpieczeństwo, jego wody zabarwiały się na czerwono3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 W. Chądzyński, Mysi Staw, w: tegoż, Legendy Starego Wrocławia, Wydawnictwo Via Nova, 

Wrocław 2015, s. 54.  
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OPOWIEŚĆ O TYM, JAK KRASNALKA DETEKTYW MAGDA  

                                                               ODKRYŁA TAJEMNICE MYSIEGO STAWU  

 

 

 

 

           Magda siedziała sobie w domu na fotelu i oglądała telewizję. Przeglądała kanały i 

zatrzymała się na programie informacyjnym, w którym mówili o kradzieży naszyjnika z 

ogromnym diamentem.  Był on powiązany z historią Wrocławia, w którym Magda mieszkała. 

Ponieważ była detektywem i miała na swoim koncie wiele rozwiązanych spraw, bardzo 

zainteresowała ją ta kradzież. Od razu zaczęła się zastanawiać, kto i dlaczego mógł to zrobić.  

          Po jakimś czasie usłyszała pukanie do drzwi. Na ekranie wyświetlił się jej obraz z kamery 

nad drzwiami i zobaczyła dwóch policjantów i dyrektora muzeum, którego wcześniej widziała 

w telewizji. Była zaskoczona. Ponieważ Magda była krasnalem i nie mogła im tak po prostu 

otworzyć drzwi więc wcisnęła guzik, który był zamieszczony na jej poziomie. Drzwi się 

otworzyły i do środka weszli goście. Magda zapytała się, w czym może pomóc. Dyrektor 

muzeum opowiedział jej o włamaniu i dodał, że potrzebują jej pomocy w znalezieniu 

naszyjnika i złodziei. Magda zgodziła się im pomóc i pojechała z nimi do muzeum, zabierając 

ze sobą lupę i aparat. W muzeum panowało ogromne zamieszanie. Krasnalka chciała bardzo 

szybko zobaczyć miejsce zdarzenia, policjanci opowiadali jej po drodze, że nie ma śladów 

włamania, odcisków palców ani innych śladów przestępstwa. Naszyjnik po prostu zniknął. 

Magda zobaczyła małe ślady prowadzące do mysiej dziury. Krasnalka powiedziała, że nie 

mogli znaleźć żadnych śladów, ponieważ złodzieje, tak jak ona, byli krasnalami i zostawiali 

niewielkie odciski butów. Detektyw weszła do dziury, która okazała się tajnym przejściem. 

Magda powiedziała, że zobaczy, dokąd to przejście prowadzi. Szła bardzo długo ciemnym i 

zawiłym korytarzem, oświetlając sobie drogę latarką breloczkiem. Po godzinie albo dwóch 

zobaczyła wyjście takie samo, jak to, którym weszła, czyli mysią dziurę. Okazało się, że doszła 

do komisariatu policji tuż przy biurku samego szefa. Policjant powoli odsunął się od swojego 

biurka zaskoczony widokiem krasnalki Magdy wychodzącej z mysiej norki. 

– Dzień dobry – powiedziała Magda.  

– Dzień dobry – odpowiedział policjant. 

– Co ty tu robisz, Magdo? Dlaczego wychodzisz z mysiej nory jak myszy z Mysiego Stawu? – 

powiedział policjant. 

– Jakiego Mysiego Stawu? – zapytała Magda. 
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– Tego, na którym znajduje się ten budynek. 

– Naprawdę? – zapytała detektyw. – Czy mogę zejść do najniższego miejsca w tym budynku? 

– Tak – odpowiedział policjant. 

Gdy już była na dole, zobaczyła mały otwór, z którego dobiegały dziwne odgłosy. Magda 

chciała jak najszybciej to sprawdzić. Gdy już przeszła przez przejście, zobaczyła trzech krasnali 

siedzących w miejscu przypominającym podziemną grotę. Byli smutni i płakali. Obok nich 

leżał ukradziony z muzeum naszyjnik. Magda zapytała, dlaczego płaczą i czemu ukradli 

biżuterię. Krasnale odpowiedziały, że płaczą, ponieważ nie mogą znaleźć Mysiego Stawu. 

Opowiedziały jej jego legendę. Podobno gdy miastu zagrażało niebezpieczeństwo, to jego 

wody zabarwiały się na czerwono. Krasnale więc myślały, że staw może przepowiadać 

przyszłość. Natomiast naszyjnik, który ukradły, był zrobiony dawno temu przez znanego 

złotnika dla jego żony. Podobno jakieś zbiry chciały zabić chłopaka, ale wtedy myszy wyszły 

ze stawu i zjadły bandytów. Krasnale myślały, że jeśli zanurzą diament z naszyjnika w wodach 

magicznego stawu to w diamencie ukarze się przyszłość, a oni będą mogli w ten sposób zarobić 

dużo pieniędzy. Magda powiedziała małym złodziejaszkom, że już nie ma Mysiego Stawu i ich 

plan nie może się udać. Krasnale zasmuciły się jeszcze bardziej, ale powiedzieli, że w takim 

razie nie potrzebują już tego naszyjnika, więc oddali go detektyw Magdzie. Krasnalka wróciła 

z naszyjnikiem w rękach do Muzeum i oddała go dyrektorowi, który był jej bardzo wdzięczny.            

       I w ten sposób kończy się pracowity dzień dla detektyw krasnalki Magdy, która w tak 

dziwny sposób dowiedziała się o historii Mysiego Stawu w swoim mieście. 

  

 

 

Jakub KL.  
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         Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za największym szczytem kryła się maleńka 

wioska. Należała ona do krasnali. Jeden z nich miał na imię Magda. Miała ona nietypowy 

zawód jak na krasnalkę, ponieważ była dedektywką. Miesiąc czy dwa temu doszły ją słuchy o 

tajemnicy Mysiego Stawu. Zapalona nowym wyzwaniem popędziła w owe miejsce. Gdy 

przyjechała na miejsce, ze zdumieniem i przerażeniem powiedziała: 

– Co tu się stało?! 

– Nigdy czegoś takiego nie widziałam – dodała dedektywka. 

W stawie woda była kolorowa, a gdy promienie słońca ją muskały, robiła się żółta. Magda 

przywiozła ze sobą specjalne pojemniki, które napełniła tajemniczą wodą ze stawu. Następnie 

pojechała do swojego laboratorium, by zbadać pobrane próbki. Czekając kilka godzin na wynik 

badania, wykorzystała na pracę w terenie – pobiegła popytać mieszkańców, co wiedzą o tym 

tajemniczym stawie. Kiedy rozmawiała z krasnalem Chopsem, zauważyła, jak krasnal Gburek 

pakuje beczki do podejrzanego samochodu. Jej instynkt detektywa podpowiedział jej, żeby jak 

najszybciej skończyła przesłuchanie i pobiegła do samochodu Gburka. W ostatniej chwili 

wsiadła do bagażnika, ponieważ krasnal już ruszał z miejsca z wielkim impetem. Gdy dojechali 

na miejsce, Magda wyskoczyła z bagażnika i schowała się w krzakach. Kiedy Gburek wyszedł 

z auta, wyciągnął jedną z beczek, otworzył ją i powoli wlewał podejrzaną zawartość do 

Mysiego Stawu. Krasnalka zrobiła zdjęcie i zaskakując wybiegła z zarośli wykrzykując: 

– Ręce do góry przestępco! 

– AAAAAAAAAA, tylko nie ty! – krzyknął Gburek. 

– Dlaczego to robisz? – zapytała rozwścieczona detektywka. 

– Ponieważ nikt nie chce wdychać zanieczyszczeń – wykrzyknął krasnal. 

          Wtedy sprawa się wyjaśniła i wiadomo, kto zanieczyścił Mysi Staw. Później detektyw 

Magda zakuła krasnala Gburka w kajdanki i zaprowadziła go na komisariat karasnalskiej 

policji. Dzień po całym incydencie Gburek został aresztowany, a detektyw Magda znowu 

rozwiązała kolejną tajemniczą sprawę. 

 

 

Julia O.  
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         Detektyw Magda była krasnalką. Zawsze dobrze i pilnie się uczyła. Kiedy była mała, 

chciała zostać tropicielem tajemnic.  

        Pewnego dnia, 

przechodząc przez 

ulicę, Magda ujrzała 

białą karteczkę leżącą 

na jezdni. Podniosła 

ją. Już miała ją 

wyrzucić do kosza, 

lecz zobaczyła, że to 

nie żaden śmieć ale 

liścik. Niestety, nie 

mogła go odczytać, 

bo karteczka była 

mokra, więc szybko 

wróciła do domu. 

Długo rozmyślała 

nad listem, aż wpadła 

na pomysł 

odwrócenia go do 

góry nogami. Od razu 

wiedziała, co tam jest 

napisane. A napisano 

tam tak: Spotkajmy 

się nad Tajemniczym 

Myszcdvim 

Sfvgbhbie. Nie 

zapomnij przynieść 

tortu z cukierni. Nie 

rozumiała, co tam 

było napisane, 

dlatego że karteczka 

była w jednym miejscu mokra i tusz się rozmazał.  Wyjrzała przez okno. Na ulicy zobaczyła 

trzech małych krasnali, którzy wypowiedzieli takie trzy słowa: 
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–  Tajemniczy – powiedział pierwszy krasnal.  

–  Mysi – odpowiedział drugi z nich.  

–  Staw – wtórował im trzeci.  

Detektyw Magda powtórzyła sobie te trzy wyrazy. Po krótkiej chwili przeczytała jeszcze raz 

liścik. Nagle ją olśniło. W miejscu, gdzie kartka była mokra, krasnalka Magda spróbowała 

wstawić : …Tajemniczy Mysi Staw... Pasowało jak ulał. Po przeczytaniu liściku Magda wyszła 

z domu. Przez chwilę rozglądała się, czekając na taksówkę. Kiedy taksówka przyjechała, 

Magda zauważyła na tylnym siedzeniu zdjęcie słodkiej myszki. Na odwrocie było napisane: 

1900ulica Mysi Ser11.  

–  Dzień dobry. Poproszę na ulicę Mysi Ser – powiedziała Magda, zastanawiając się, gdzie to 

jest.  

–  Ale… która przecznica? –  zapytał zdziwiony kierowca.  

–  Emm… Jedenasta? – odpowiedziała zdezorientowana Madzia.  

–  A czy mogłaby pani pojechać na Dziesiątą? – zaproponował kierowca taksówki.  

–  Może być – odpowiedziała lekko zawiedziona.  

Po chwili Magda była już na miejscu. Szukając jedenastej przecznicy, zauważyła, że na 

dziesiątej jest cukiernia. Była ona zamknięte, a jej wejście było ogrodzone taśmą z napisem 

Kraicja (kraicja to policja w mieście krasnali). Magda obejrzała się do tyłu i usłyszała szept: 

Ciekawe kto zabrał tort. Detektyw Magda rozglądnęła się i zobaczyła ścieżkę z okruszków. 

Poszła tym tajemniczym tropem. W ten sposób znalazła się na ul. Mysi Ser 11. Tu trop się 

urywał. Młoda pani detektyw przypomniała sobie o zdjęciu i wyciągnęła je z małej torebki. 

Szybko spojrzała na zegarek i ukryła się. Zobaczyła dwóch karłów, którzy nieśli tort. Madzia 

ostrożnie poszła za nimi aż dotarli do stawu. Dwie tajemnicze postacie usiadły nad brzegiem 

stawu. Detektyw Magda obserwowała ich uważnie. Już po chwili zaczęły przybiegać do nich 

myszy. Było ich tak dużo, że ledwo umiała  je zliczyć.  

Zwinnie wspięła się na drzewo, aby lepiej zbadać tą dziwną sprawę. Kiedy spojrzała na nie z 

góry, zauważyła, że stworzyły one Mysi Staw. Madzia szybko zrobiła im zdjęcie i pobiegła do 

mieszkańców najbliższej przecznicy, aby zawołali Kraicję.  

        Kraicja zaaresztowała tych dwóch, złych karłów. Myszki nie zostały bez jedzenia dzięki 

mieszkańcom pobliskich przecznic. Miłe i troskliwe krasnale przynosiły im różne pyszne, 

zdrowe smakołyki i przysmaki, a słodkie torty nigdy już nie znikały.  

 

Julia N.  
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        Pani detektyw Magda wstała, zaparzyła sobie kawę, zaczęła ją pić i coś widzi, patrzy a 

tam mała myszka się pluska.  

        Pani Magda wyciągnęła myszkę, myszka się wyślizgnęła i pobiegła, zostawiając brązowe 

plamki. Po długiej podróży za szarym zwierzątkiem detektyw Magda zauważyła jakąś małą 

rzekę, była tak jakby szara, brudna. Pani się zbliżyła i zobaczyła o wiele, wiele więcej myszek. 

Przestraszyła się, upadła, uderzyła głową o gałąź i straciła przytomność. Następnego dnia 

detektyw obudziła się w swoim domku, otworzyła oczy i zobaczyła szczurka nad swoją głową, 

szczurek piskliwym głosem powiedział:  

–  Dobrze się pani czuje? –  spytało małe stworzonko. 

–  Yyy..... Gdzie ja jestem? – Magda zapytała, a w jej oczach pojawiło się przerażenie.  

Pani detektyw była zdziwiona tym,  że te małe szare zwierzątka potrafią tyle gadać. Magda od 

razu się wzięła za sprawę, skąd rzeka myszek się wzięła, w jaki sposób myszki porozumiewają 

się i jak bardzo są inteligentne. Do pomocy wzięła swoją siostrę Agnieszkę. Pani Magda 

poprosiła swoją siostrę, aby pobrała próbki myszek, wszystkie próbki wykazywały, że są takie 

same. Agnieszka od razu się zastanowiła, jak to możliwe, wpadło jej do głowy, że może one są 

ludźmi uwięzionymi w ciele myszki, lecz od razu odrzuciła tę myśl. Magda nie dała za wygraną. 

Badanie wykazało, że myszki posiadają ludzką krew. Agnieszka wraz z Magdą postanowiły się 

wybrać do najpopularniejszego laboratorium na świecie w Kazachstanie. Od razu się wyjaśniło: 

myszki to ludzie, ludzie którzy zostali zaczarowani przez krasnoludki we Wrocławiu.  

        Pani Magda była pierwszą osobą na świecie, która odkryła tajemnicę, dlaczego ludzie 

znikają. Niestety, tego się nie da pokonać, żeby ludzie nie znikali. Krasnoludki wiedzą swoje, 

spotykają się przy Mysim Stawie i wcale nie złoszczą się na detektyw Magdę.  

 

 

 

 

 

 

Zuzanna  
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        Dawno, dawno temu, za górami, za lasami powstało miasto Wrocław. To tam urodziła się 

detektyw Magdalena. Zajmowała się sprawami, które spędzały mieszkańcom sen z powiek. 

Była to bardzo spokojna krasnalka o wielkim sercu, nie załatwiała nic chaotycznie.  

      Pewnego razu mieszkańcy skarżyli się na dużą, zbyt dużą ilość myszy w mieście. Wszyscy 

zupełnie zapomnieli o bardzo znanej legendzie o Mysim Stawie. Mądra krasnalka jednak nie 

zapomniała o owej historii. Idąc w kierunku stawu, zauważyła bardzo dużo małych gryzoni, 

noszących w pyszczkach ser. Kiedy dotarła do stawu, w dłoń chwyciła swoją lupę, zaczęła 

szukać śladów. Małe ślady mysich łapek lekko uniemożliwiały zadanie natrafienia na trop. 

Magda z godzinę szukała śladów, jednak doszła do wniosku, że w najbliższym czasie nikogo 

tu nie było. Na kamyczkach przy stawie odpoczywały myszy, zjadały ser. Magdalena podeszła 

do nich z zapytaniem: 

– Czemu jest was tak dużo w centrum miasta? Zawsze przebywałyście w norkach lub pobliskich 

parkach – powiedziała w ich języku.  

– Ludzie zanieczyszczają środowisko, większość naszych norek to teraz część wielkiego 

wysypiska śmieci – odpowiedziała jedna z  myszek. 

– Ja już sobie z tym poradzę – odpowiedziała z dumą Magda.  

Następnego dnia Magdalena zwołała w mieście ludzi, aby wysłuchali wypowiedzi Magdaleny 

na temat środowiska oraz myszek: 

– Myszy to małe gryzonie występujące w naszej wrocławskiej legendzie o Mysim Stawie. 

Ostatnimi czasy wprowadziły się one do miasta z powodu zanieczyszczonego środowiska. 

Śmiecąc, nie szanujemy otaczającego nas świata, później dziwimy się zachowaniem zwierząt 

– opowiadała Magdalena. 

– Może… zbudujemy dla nich domki?– zapytał dziecięcy głos. 

– Myślę, że… to znakomity pomysł! – krzyknęła Magdalena. 

– Bezpiecznym miejscem dla nich będą okolice Mysiego Stawu – dopowiedział jeden z 

mieszkańców.  

         Kilka dni później niedaleko Mysiego Stawu powstał prawdziwy raj dla myszek. Wszędzie 

rosły kwiaty, w niektórych miejscach znajdowały się norki. Gdzieniegdzie rosły pyszne, mysie 

smakołyki. Źródłem wody dla gryzoni był Mysi Staw. Myszy wyprowadziły się na stałe z 

miasta, jednak dość często spotykali jego mieszkańców w ich domu, ponieważ pielęgnowali 

oni kwiaty. Od tamtej pory myszy i ludzie żyją w zgodzie. 

 

Gabriela  
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      Mam na imię Magda i jestem krasnalem. Liczę sobie 23 lata i niedawno wyprowadziłam 

się od rodziców. Od dziecka uwielbiałam bawić się w detektywa i rozwiązywać zagadki (szukać 

skarbów w ogrodzie). I dlatego od  trzech lat jestem detektywem, podobno szef mnie bardzo 

chwali. Ale ogólnie chcę wam opowiedzieć, jak odkryłam Mysi Staw.  

    Parę miesięcy temu przeprowadziłam się do domku w lesie, taki mały drewniany domek. 

Gdy już się rozpakowałam, to stwierdziłam, że pójdę na zakupy, przy okazji zwiedzałam 

miasto. Niespodziewanie na zakupach spotkałam moją przyjaciółkę z dawnych lat. Z Laurą nie 

widziałyśmy się ponad dwa lata, bo musiała wyprowadzić się z rodzinnego miasta. Więc 

zaprosiłam ją na nasze ulubione ciastko i kawę do najlepszej podobno kawiarni.  

– Mieszkam w lesie – wyznała Laura.  

–  Naprawdę? Ja też! – krzyknęłam.  

–  No to super. Trzeba nadrobić stracony czas – dodała Laura.                                         

–  Dokładnie .                                               

I tak przegadałyśmy dwie godziny. Gdy wróciłam do domu, zauważyłam małe stworzenie, 

szarą mysz. Ale jakoś się nie przejęłam i poszłam spać. Następnego dnia  obudził mnie 

dzwonek, zapomniałam, że jest poniedziałek, no ale cóż, uwielbiam moją pracę, więc wstałam 

bez problemu. Na godzinę 8 dotarłam do pracy. Ledwo co weszłam, to już dostałam nowe 

śledztwo. Chodziło o to, że w domach są  myszy. Więc śledztwo od razu zaczęłam, szef kazał 

mi iść szukać do lasu… no to poszłam. Gdy weszłam do lasu, od razu zauważyłam odbite mysie 

łapki. Zaczęłam za nimi iść i ślady zaprowadziły mnie do stawu. Stwierdziłam,  że zrobię 

zdjęcia, bo coś mi nie pasowało. Zmęczona po ciężkim dniu zbierania dowodów poszłam  do 

domu. Jak już leżałam i przeglądałam zdjęcia, to zauważyłam coś dziwnego: małe domki z 

błota, liści i patyków. Ale byłam tak zmęczona, że nie miałam już sił do myślenia. O północy 

obudził mnie jakiś hałas  dobiegający z kuchni. Przestraszona poszłam zobaczyć do kuchni, co 

się dzieje. Zaświeciłam światło i przyłapałam mysz na gorącym uczynku,  jak zabierała mi ser. 

Mysz chciała mi uciec, ale powiedziałam jej, że jak odpowie mi na pytania, to dostanie ser dla 

całej rodziny. Mysz zaczęła mi opowiadać,  jaki ją los spotkał. Musi jakoś wyżywić rodzinę, 

straszna powódź zniszczyła im wszystko, więc zamieszkali koło stawu. No to ja wzięłam nóż i 

pocięłam ser na kawałki i dałam myszy. Gdy wyprowadziłam mysz z domu, poszłam nareszcie 

spać. Rano się przygotowałam i wyszłam zakończyć sprawę. Jak się okazało, sprawa którą teraz 

miałam, nie była taka trudna jak mi się wydawało, ponieważ sama się rozwiązała. I od tamtego 

czasu pomagałam myszom. 

Wiktoria  
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Pewnego dnia krasnalka Magda postanowiła, że pojedzie do Mysiego Stanu. Już miała 

wyjeżdżać, była spakowana i myślała, że nie ma zleceń na przyszły tydzień, lecz się myliła. 

Miała aż pięć nowych zadań.  

–  O kurczę, przecież ja nie zdążę z tym wszystkim – pomyślała przerażona krasnalka detektyw. 

–  Dobra, czas się rozpakować i brać do roboty – dodała po chwili.  

Krasnalka zabrała się do pracy. Przejrzała pliki na komputerze (w tych plikach były wszystkie 

jej zlecenia). Krasnalka detektyw Magda była w szoku, ponieważ zobaczyła, że w jednym z 

plików jest napisane, że zlecenie złożyła mysia modelka z… Mysiego Stanu. Krasnalka szybko 

się spakowała i pojechała do Mysiego Stanu. Lecz zanim dotarła, to musiała przebić się do 

pociągu. Nie wiem, czy wiecie, ale w Mysim Stawie jest bardzo dużo sławnych myszek, 

krasnali i dużo innych stworzeń i zwierzątek. Jak już detektyw Magda dotarła do pociągu, to 

przypomniała sobie, że zapomniała koperty. Gdy krasnalka wysiadła z pociągu, szybko 

pobiegła do domu, wzięła koperty i pobiegła na kolejny pociąg, który miał odjeżdżać o godzinie 

16.00. Krasnalka detektyw Magda bardzo się bała, ponieważ z jej domu na stację kolejową jest 

aż 25 minut, a miała tylko 10 minut. Ale mimo to Magda zdążyła na pociąg. 

–  Ale super!!!!!! Pojadę do Mysiego Stawuuuu!!!!! – pomyślała szczęśliwa tropicielka.  

Kiedy detektyw Magda dotarła do Mysiego Stawu, zabrała się do swojej roboty, którą 

wykonuje na co dzień. Jak Magda skończyła swoją pracę, przeszła się po wszystkich uliczkach 

w Mysim Stawie i zebrała aż 10 autografów, a te autografy dostała od mysiej modelki, 

krasnoludka projektanta, żaby fotografa, pszczółki kuchareczki, muszki ogrodniczki, konika 

malarza, pieska lekarza, kotka prawnika, chomiczka technologa, świnki dyrektorki prywatnej 

szkoły. Jak detektyw Magda wróciła do domu, była bardzo szczęśliwa. Następnego dnia zabrała 

się do pracy, bo dostała jeszcze osiem zleceń, więc nie tracąc czasu, przejrzała te pliki.  

–  Muszę się skupić na kolejnym zadaniu – pomyślała krasnalka Magda. 

I tym sposobem skończyła wszystkie zlecenia przed czasem. Miesiąc po zleceniu w Mysim 

Stawie mysia modelka zadzwoniła do krasnalki. Rozmawiały tak przez trzy godziny. I się 

zaprzyjaźniły. Detektyw Magda nie mogła uwierzyć, że przyjaźni się z bardzo sławną mysią 

modelką z Mysiego Stawu. Ta przyjaźń przetrwała aż do dzisiaj. Przez te dwa lata znajomości 

krasnalka detektyw Magda stała się popularna dzięki mysiej modelce. Magda do dzisiaj nie 

może zapomnieć tej chwili, kiedy pierwszy raz zobaczyła na żywo mysią modelkę. Podobno w 

mieście mostów jest więcej takich mysich modelek.  

 

Martyna 
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CZĘŚĆ CZWARTA  

 
 

KRASNAL W KOPALNI 
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Złoto w Złotym Stoku wydobywano od tak dawna, że wszyscy zdążyli już zapomnieć, kto 

pierwszy znalazł te cienkie, błyszczące drobiny i kto nadał górniczej osadzie nazwę, która kusiła 

poszukiwaczy.  

Kiedy ludzie przekonali się, że złoto oznacza bogactwo, zaczęli ściągać do Złotego Stoku ze 

wszystkich stron. Drążyli w ziemi coraz głębsze korytarze i koszami na coraz dłuższych linach 

wydobywali na powierzchnię rozkruszoną skałę, z której potem przez wiele godzin wypłukiwali 

maleńkie ziarna. […] Gdy wychodzili na powierzchnię, okazywało się, że któregoś nie można 

się doliczyć; następnego dnia nie wracało już dwóch, po tygodniu czterech. Mieszkańcy zaczęli 

szeptać, że to zemsta skrzatów żyjących w Podziemiu.  

– Krasnoludy nie chcą podzielić się z nami złotem – powiadali gwarkowie, chociaż wiedzieli, 

że sami są sobie winni. […] 

Część ludzi sądziła nawet, że wśród krasnoludów kobiet w ogóle nie ma. Były, tylko ich mężowie 

woleli to przed światem ukryć. […] 

– Przysięgam, że widziałem. Tam, gdzie na końcu korytarza zaczyna się chodnik, którym nikt 

jeszcze nie miał odwagi pójść – bił się w piersi młody gwarek Eryk, choć nie chciano mu 

uwierzyć. – To nie był żaden gnom, tylko dziewczyna. Młoda, piękna, pomachała do mnie i 

uciekła.  

– Lepiej drugi raz tam nie chodź, bo okaże się, że twoja ślicznotka ma siwe wąsy, wielki brzuch, 

krzywe nogi i oddech jak stary ogr – wyśmiewali go koledzy.  

Ale Eryk poszedł. […] 

– Kim jesteś? – usłyszał nagle głos dziewczyny, która poczuła, że ktoś ją obserwuje. 

– Jestem górnikiem, szukam złota – wymamrotał zaskoczony. – Ale ty…? Przecież dziewczyny 

nie pracują w kopalniach.  

– Ja nie pracuję, ja tu mieszkam.  

– Jak to mieszkasz? – Eryk zrobił dość głupią minę.  

– Mój ojciec jest panem tego królestwa, więc mieszkam. A ty na początku wydawałeś się 

bardziej bystry.  

– Przecież… 

– Co „przecież”? Nie ma kobiet krasnoludów? Ojciec wolał, żebyście tak myśleli, bo tak jest 

wygodniej4.  

 

 
4 M. Urbanek, Jorana ze Złotego Stoku, w: tegoż, Baśnie Dolnego Śląska, Wrocławskie 

Wydawnictwo EMKA, Wrocław 2018, s. 55–58.  
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PRZEKONAJ KRASNALI, BY ZACZĘLI PRACOWAĆ W KOPALNI  

 

 

 

 

 

 

Drogie Krasnale, powinniście 

pracować w kopalni dla dobra 

innych krasnali.  

Pomyślcie o waszych 

rodzinach, o przyjaciołach. 

Zaręczam wam, że będziecie 

mieć największą pensję wśród 

pozostałych krasnali. 

Gwarantuję wam, że będziecie 

bezpieczni i dostaniecie 

darmową opiekę zdrowotną. 

Musicie się przekonać, jaka 

praca w kopalni jest łatwa i 

mało wyczerpująca. Jak 

zaczniecie pracować w 

kopalni, to automatycznie 

dostaniecie kilka bryłek złota. 

 

 

Wiktoria D.  

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

Drogie Krasnale! 

 

Serdecznie zapraszamy do 

podjęcia pracy w naszej 

kopalni. Ród Krasnali 

szczyci się tą pracą już od 

wielu wieków. Bądź 

wierny tej pięknej tradycji.  

Zostań górnikiem jak Twoi 

przodkowie.  

W naszej Kopalni pracują 

najsławniejsi 

Krasnale:  Śpioszek, 

Gapcio, A–psik. Dołącz do 

tego wspaniałego grona!  

Krasnale, którzy zgłoszą 

się do pracy, otrzymają 

zdjęcie z autografem 

Królewny Śnieżki5. 

Górnicy otrzymają 

dodatkowy posiłek6. 

Przygotuj się na nowe 

wyzwania!  

Kopalnia najlepszą formą 

pracy dla Krasnala. 

Satysfakcja gwarantowana. 

Dziewięciu na dziesięciu 

Krasnali poleca7.  

 

Julia M.  

 
5 Akcja obowiązuje w dniach 1-3.09.2020 r. lub do wyczerpania zapasów. 
6 Dodatkowy posiłek tylko dla nocnej zmiany. 
7 Na podstawie ankiety przeprowadzonej w 1486 r. 
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PRZEKONAJ KRASNALI, BY PODZIELILI SIĘ Z LUDŹMI ZŁOTEM  

 

 

 

Ludziom zaczęło brakować złota, pieniędzy. Szybkim krokiem udajesz się w kierunku wioski 

krasnali. Pukasz do drzwi ich wodza. Władca z zdziwionym wyrazem twarzy otwiera je. Oto 

rady i wskazówki tylko dla Ciebie:  

– Dzień dobry! 

– Witaj, przybyszu. Rzadko widuję tutaj ludzi. Z jakiego powodu postanowiłeś zawitać do 

naszej wioski? – zapytał radosnym głosem wódz.  

– Ludziom brakuje złota… bylibyście w stanie nam trochę jego dać? Nasza wdzięczność będzie 

ogromna.  

– Może, lecz u nas nic nie jest za darmo. Każdy mieszkaniec pracuje i otrzymuje nagrodę. 

Chyba, że… 

– Chyba, że  co? – pytasz niepewnie  

– Ludzie mogliby przybywać czasem do naszej wioski i pomagać krasnalom w podstawowych 

czynnościach, typu sprzątanie, gotowanie… 

NASTĘPNEGO DNIA 

Do wioski przybyło naprawdę sporo… ludzi! 

– Witamy Szanownych Krasnali! – krzyknęli ludzie.  

– Witajcie, przyjaciele – odpowiedział władca otwierając drzwi. 

– Otrzymaliśmy informację, iż za pomoc w sprzątaniu możemy dostać złoto.  

– Tak, owszem. Na początek możecie posprzątać ulicę. Otrzymacie za to trzy worki złota! 

– Już bierzemy się do roboty! – ludzie nie kryli zachwytu.  

Pomimo iż upłynęło kilka dobrych miesięcy, a ludziom złota wcale nie brakowało, wciąż 

przybywali do krasnali, aby im pomagać. W ten sposób świat ludzi zjednoczył się ze światem 

krasnali już na zawsze. 

 

 

 

Gabriela  
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     Pewnego dnia krasnale wybrały się do kopalni złota i wykopali tyle złota, ile dały radę 

unieść.  

– Huurra!!! – cieszyli się, bo wiedzieli, że całe wydobyte  złoto jak zawsze zostanie 

sprawiedliwie podzielone. Każdy dostanie po tyle samo i będzie mógł zakopać swój skarb. 

Kiedy wracali do wioski, napotkali w lesie smutnego człowieka. Zapytali go, dlaczego jest 

przygnębiony i co go tu sprowadza.  

– Jestem smutny, bo zabrakło mi złota na nagrody w zawodach sportowych. Dzieci będą 

zawiedzione, jak dowiedzą się, że zawody zostaną odwołane z powodu braku nagród – wyjaśnił 

mężczyzna.  

– A co to są zawody? – zapytali zaciekawieni krasnale.  

– Podczas zawodów są konkurencje takie jak: bieganie, skakanie, rzucanie do celu i wiele 

innych. Zawodnicy mają swoje numerki. Startują w określonej kolejności i starają się uzyskać 

jak najlepszy wynik. Każdy zawodnik dostaje nagrodę i medal, a najlepszy ze wszystkich złoty 

puchar – odpowiedział mężczyzna i pokazał zdjęcia.   

– Fajne te zawody…– powiedział jeden z krasnali.  

– No… szkoda tylko, że dzieci w tym roku nie chcą się przygotowywać, bo nie ma nagród – 

odpowiedział organizator.  

– Może my pomożemy… podarujemy trochę złota – wpadł na wspaniały pomysł jeden z 

krasnali.  

– Naprawdę ? Bardzo dziękuję!  Przetopię złoto na medale i puchar! – podskoczył z radości 

mężczyzna – w zamian za to, że mi pomogliście, każde dziecko biorące udział w zawodach, 

dostanie złotą figurkę krasnala, aby pamiętało o was.  

– Wspaniały pomysł… dziękujemy – krasnale podziękowali mężczyźnie i podarowali mu 

worek złota.  

Następnie wrócili do wioski i zorganizowali własne zawody sportowe.   

 

 

 

 

Julia N.  
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– Ej! Koleżko! Tak, ty! Coś tam słyszałem, że jesteś bogaty, bo tam wygrałeś jakieś złoto i 

sobie pomyślałem, że może byś tam dał troszkę tego złota do schroniska dla bezdomnych, na 

pewno by byli ci wdzięczni, a ty byś komuś pomógł. 

– W sumie dobry plan. Ja aż tak tego złota nie potrzebuję, może jeszcze dam do schroniska 

dla zwierząt !? Dziękuję...! 

 

Zuzanna  

 

 

 

– Dzień dobry, panie Krasnalu... 

– Witam, panie człowieku. 

– Mam dla pana propozycję... 

– Jaką?  

– No bo wie pan, że my ludzie nie jesteśmy aż tak bogaci jak wy krasnale. 

– No i... 

– Może byście się podzielili z nami tym złotem? 

– Pan chyba oszalał! 

– Spokojnie, nie pożałujecie tego, obiecuję.. 

– Co pan ma na myśli?!  

– To że wy dacie nam trochę złota, a my wam damy trochę srebra.. 

– Ooo… Po co nam srebro? 

– No wie pan, coś byście wymyślili…  

– No nie wiem.. 

– No i jak z tą propozycją?! 

– Chyba się zgodzimy. 

– Dziękuję. 

 

Wiktoria  
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Na końcu pradawnego lasu stała niewielka chatka. Mieszkali w niej dwaj bracia krasnale – 

Zgrywus i Szypcior. 

Byli pracowitymi 

górnikami, 

wydobywali złoto, 

diamenty, bursztyny, 

szafiry oraz wszystko, 

co się świeciło i 

błyszczało.  

        Pewnego dnia, 

kiedy bracia byli 

zajęci kopaniem, do 

owej jaskini weszli 

ludzie. Zagłębiali się 

coraz głębiej i głębiej, 

aż w końcu doszli tak 

daleko, że zobaczyli 

płynący prosto na 

nich strumień wody. 

Była ona coraz bliżej i 

bliżej, zaczęli 

uciekać, ale woda i 

tak wygrywała i nagle 

strumień całkowicie 

zalał górników. 

Bracia natomiast 

wychodzili 

zadowoleni po 

skończonej pracy. 

Zgrywus zobaczył coś 

niepokojącego i 

powiedział do brata: 

– Szypcior, widzę tam wodę. 

– No co ty, nic tam nie ma. Na pewno przywidziało ci się. 
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– Lepiej chodźmy sprawdzić, przecież wiesz, że jest to bardzo niebezpieczna okolica – nalegał 

Zgrywus. – Jeżeli ktoś tam jest, to bez naszej pomocy się nie uratuje. 

– Dobrze, jeżeli ma cię to uspokoić, to chodźmy – zgodził się brat.  

Chłopcy długo szli przez ciemną jaskinię. Nagle zobaczyli tonących górników. Prędko pobiegli 

do nich. 

– Kto was tu wpuścił!? Przecież do naszej kopalni nie wolno ludziom wchodzić! To bardzo 

nierozsądne! 

– Jesteśmy górnikami, mieszkamy w małej wiosce, gdzie wydobywamy węgiel. Szukamy 

nowych pokładów, ponieważ nasze są już na wyczerpaniu, dlatego jesteśmy tutaj.  

– Proszę, ratujcie nas! – krzyknął drugi. 

Krasnale bez wahania zaczęli wyciągać ich z wody. Gdy cała akcja ratunkowa zakończyła się 

sukcesem, Szypcior odezwał się: 

– Co wy myślicie, że możecie tu bez pozwolenia przebywać?! 

– To teren krasnali, ciężko harujemy, a wy przychodzicie i chcecie wykraść nam nasze złoto! 

– dołożył Zgrywus.  

– Przepraszamy za to nagłe najście, ale nie mamy już za co wykarmić naszych rodzin! – odrzekł 

ze łzami w oczach przemoczony górnik. 

– Mam pewien pomysł. Podzielimy się kopalnią – zaproponował nieśmiało drugi intruz. 

Zdenerwowany krasnal odpowiedział: 

– Niby czemu mielibyśmy to zrobić? Co będziemy z tego mieć? Przecież to nasz teren i nasze 

złoża. Z nikim nie musimy się dzielić! 

– Za podzielenie się kopalnią, będziemy wam oddawać węgiel za DARMO! Takiej propozycji 

nie można odrzucić! Zastanówcie się... 

Zamyślił się Szypcior: 

– Hmmmmm, no nie wiem, dajcie mi chwilkę, muszę porozmawiać z bratem. 

Po kilku minutach oświadczyli: 

– Postanowiliśmy przyjąć ofertę. Będziecie dla nas pracować, a my uczciwie was 

wynagrodzimy. Dzięki temu, znikną wasze problemy, a my będziemy mieć opał na zimę. 

– Nie pożałujecie tej decyzji! – odparł zadowolony górnik. 

 

 

 

Julia O.  
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PRZEKONAJ KRASNALI, BY ZAPRZYJAŹNILI SIĘ Z GÓRNIKAMI  

 

 

–  Cześć. Witam was, moje krasnale. Wiecie co. Dzisiaj byłam u górników i powiedzieli mi, że 

całymi dniami się nudzą. Może pójdziecie tam do nich i z nimi porozmawiacie. Oczywiście nie 

wmówicie mi, że nie macie czasu, bo macie. Całymi dniami albo gracie na konsoli, albo gracie 

na telefonach. A ci biedni górnicy siedzą sami. Musicie tam iść – powiedziała starsza siostra 

Monika. 

– No dobrze, już idziemy – zgodzili się krasnale.  

– I to mi się podoba – powiedziała szczęśliwa siostra. 

Martyna  

 

 

 

– Krasnale, musicie zaprzyjaźnić się z ludźmi, to wam da same korzyści. 

– Jakie niby korzyści? 

– Takie, że będziecie mieli wsparcie od ludzi, zawsze się czymś podzielą, ale wy też musicie 

dać coś od siebie. 

– Ale my jesteśmy biedni, nie mamy złota. 

– Właśnie po to jest wam potrzebny sojusz z ludźmi. Rozumiecie  już? 

– Tak, chyba rozumiemy…. A jak ktoś nas zaatakuje? Na przykład orkowie? 

– O to nie musicie się martwić.  

– Czyli zawieramy sojusz z ludźmi? – zapytał po chwili sam król krasnali.  

– Tak!!! – krzyczał lud krasnali.  

– Dobrze, spróbujemy zawrzeć sojusz z ludźmi – zdecydował król, a ja odetchnąłem.  

Jakub KL.  
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CZĘŚĆ PIĄTA  

 

WSZYSTKIE WALKI OŁBINIUSZA 
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Otulona tkaniną płaszcza, zaczęła rozumieć wiele rzeczy na jego temat, których nie pojmowała 

wcześniej. Widziała jego historię, niczym ciemny sen w tyle głowy.  

Płaszcz został wyczarowany 

przez czarnoksiężnika, który 

mieszkał w pobliskiej 

wiosce. Chciał używać go do 

zdobywania talentów i 

wiedzy, znajomości języków 

oraz innych umiejętności, i 

do tego, by zostać wielkim, 

jednoczącym przywódcą, ale 

jego wytwór całkowicie się 

wykoleił. Powstał przedmiot 

nie tylko skupiający wiedzę, 

ale też zniewalający dusze. 

Kiedy zdał sobie sprawę z 

tego, co zrobił, 

czarnoksiężnik chciał 

zrzucić płaszcz do 

najgłębszej studni w wiosce. 

Walczył z płaszczem, rwąc 

go, szarpiąc i odrzucając, 

ale płaszcz chwytał go, 

owijał się wokół niego, nie chcąc puścić, aż wreszcie czarnoksiężnik rzucił się do studni wraz z 

płaszczem, myśląc, że zniszczy ich oboje. Mijały lata i ciało czarnoksiężnika gniło w studni i 

rozkładało się, ale płaszcz pozostał nienaruszony, w doskonałym stanie, aż wiele lat później 

znalazł go pijany i zrozpaczony pan Thorne. Płaszcz miał moc zdobywania wiedzy i 

umiejętności, skupiania talentów setek ludzi w jednej osobie. […] 

Przebiegła palcami po materiale płaszcza i poczuła, jak przepływa przez nią jego moc. Ma takie 

niesamowite możliwości, pomyślała. Próbowała sobie wyobrazić, jakie wspaniałe rzeczy będzie 

w stanie dzięki niemu osiągnąć, jakich dobrych, pożytecznych rzeczy dokona na świecie8.  

 
8 R. Beatty, Serafina i czarny płaszcz, przeł. J. Maksymowicz-Hamann, Wydawnictwo 

Mamania. Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2017, s. 256–257. 
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OPOWIADANIE O KRASNALU OŁBINIUSZU, KTÓRY WALCZYŁ  

ZE ZŁYM CZAROWNIKIEM 

 

 

 

         Krasnal Ołbiniusz był jednym z najbardziej cenionych kowali w całym Wichnogrodzie. 

Specjalizował się w wytwarzaniu różnych rodzajów broni.  

         Zaczął swój dzień jak każdy: wstał, zjadł śniadanie, poszedł do pracy. Jednak ten dzień 

był inny niż pozostałe. W normalny dzień już wcześnie rano była przed jego pracownią kolejka, 

żeby zrobić najróżniejsze rzeczy. Głównie były to miecze, topory. Lecz w ten dzień nie było 

nawet jednej osoby. Bardzo się zdziwił, bo żadnej osoby też nie widział i nikogo nie słyszał. 

Nagle kogoś zauważył. Jakiś mężczyzna biegł w jego stronę i coś krzyczał. 

– Co się stało? – zapytał się krasnolud. 

– Zły czarownik przejął zamek i zamienił króla oraz wszystkich innych w kamienie. Tylko mi 

udało się uciec. Uciekam z miasta i tobie radze to samo – odpowiedział mężczyzna. 

Nie myśląc długo Ołbiniusz wziął plecak, spakował picie, jedzenie oraz zabrał też miecz. 

Uciekł z miasta. Jak już Wichnogród zniknął mu z pola widzenia, zaczął się zastanawiać, co 

teraz zrobić. Długo myślał, aż wymyślił, że musi pokonać czarownika. Jednak wiedział, że nie 

ma z nim szans. Potrzebował różdżki i tarczy, która chroniłaby go przed czarami. Więc 

wyruszył do Dalaranu9. Po trzech dniach dotarł do lasu i usłyszał, że ktoś woła o pomoc. 

– Ratunku, minotaur! – krzyczał nieznajomy. 

– Cicho arcymagu i tak ci nikt nie pomoże – powiedział minotaur. 

– A właśnie, że mu ktoś pomoże – odezwał się krasnal gdzieś zza krzaków i rzucił się do walki. 

Po walce arcymag podziękował Ołbiniuszowi i podarował mu różdżkę i księgę zaklęć, po czym 

zniknął.  

Zrobił się wieczór, więc kowal postanowił poszukać jakiegoś miejsca do spania. Po dłuższych 

poszukiwaniach znalazł jaskinię. Zwiedził ją, była całkiem duża i nikogo ani niczego tam nie 

było. Zrobił w środku prowizoryczne łóżko z liści i patyków. Miał tylko jeden problem. Nie 

wiedział, jak rozpalić ognisko, żeby w nocy nie było mu zimno. Wpadł na pomysł 

przeglądnięcia księgi czarów. Po przeczytaniu kilku stron natknął się na zaklęcie kuli ognia. 

Wziął różdżkę do ręki i celując w stos patyków, wypowiedział zaklęcie. Przez kilka sekund nic 

 
9 Dalaran – stolica magii (przypis Autora).  



 

54 

 

się nie działo. Nagle na przodzie różdżki zaczęła tworzyć się ognista kula, która chwilę później 

uderzyła w stos patyków.  

Drewno rozpalone. Krasnal przyniósł jeszcze trochę patyków i dołożył do ogniska. Kiedy w 

jaskini było już jasno i ciepło, poszedł spać. Obudził się wczesnym rankiem pełny sił. O dziwo 

ognisko dalej się paliło, więc je zgasił. Zaczął przeglądać księgę w poszukiwaniu czaru, który 

zapewniłby mu ochronę przed zaklęciami. Znalazł je w połowie książki. Chwycił różdżkę, 

skierował ją na siebie i wypowiedział zaklęcie. Z różdżki zaczęły wydobywać się smugi, które 

zataczały koła nad jego głową. Poczuł się dziwnie. Teraz jego planem było powrócić do miasta, 

w którym mieszka i pokonać czarownika. Po kilku dniach (w czasie których nauczył się bardzo 

dużej ilości czarów, które mogły by mu się przydać) dotarł do miasta. Wrota miasta były 

zamknięte. Wziął różdżkę i wypowiedział zaklęcie, po czym brama zniknęła. O dziwo, w 

mieście nie było nikogo, żadnych strażników. Ruszył na zamek. Gdy dostał się do komnaty, 

gdzie znajdował się tron, ujrzał czarownika. 

– Nie spodziewałem się, że ktokolwiek tu przyjdzie, ale jak już przyszedłeś, to zginiesz – 

zagroził czarownik. 

– Nie, to ty zginiesz – jąkając się wypowiedział Ołbiniusz. 

Czarownik chwycił różdżkę i strzelił promieniem do krasnala. Lecz kowal też wyciągnął 

różdżkę i też strzelił promieniem. Gdy promienie się zderzyły, wyglądało wtedy jak pojedynek 

Harry`ego Pottera i Lorda Voldemorta. Jednak promień kowala był słabszy od promienia 

czarownika. Ołbiniusz przegrywał to "siłowanie". Gdy promień czarownika w całości 

pochłonął promień krasnala, wówczas uderzył w niego. Lecz promień odbił się od kowala. 

– Niemożliwe – powiedział czarownik zaskoczony, że go nie zabił. 

– A jednak możliwe – odparł Ołbiniusz. Po czym teleportował się za plecy czarownika i rzucił 

w jego kierunku zaklęcie.  

Oszołomiony czarownik obrócił się, lecz nie zdążył się ochronić przed zaklęciem. Gdy czar go 

trafił, poczuł, że nie może poruszać prawą dłonią. Popatrzył się na tą część ręki i zobaczył, że 

zamienia się w kamień. 

– Nieeeee! – krzyknął czarownik. Po czym cały zamienił się w kamień. Z jego różdżki zaczęły 

wydobywać się smugi, które leciały i zataczały koła nad ludźmi zamienionymi w kamienie. 

Dziesięć minut później wszyscy zostali odczarowani. 

      Dzień po tym zdarzeniu odbyła się ceremonia. Ołbiniusz dostał medal od króla za 

uratowanie całego Wichnogrodu. Wszystko powoli wracało do normy.  

 

Mieszko S.  
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      Była ciemna, burzowa noc. 

Krasnal biegł przez las. Skrzat był 

dość niski, ale szybki, ubrany był w 

charakterystyczną fioletową 

czapeczkę i zielony płaszcz. Piorun 

trzasnął na niebie, a przerażony 

krasnal jak najszybciej wbiegł do 

swojej chatki. 

     W chatce czekał na niego 

znajomy smok z ogromnymi 

skrzydłami i małymi rogami. 

– Wróciłeś, Ołbiniuszu! – zawołał 

Północ. 

– Miło cię widzieć – rzekł krasnal 

Ołbiniusz. – Mam nadzieję, że obiad 

gotowy! 

Północ uśmiechnął się, podbiegł do 

kolorowego blatu, na którym leżała 

kolorowa fasola w równie 

kolorowej misce. 

– Oczywiście, oczywiście! Obiad 

gotowy, oto twoja ulubiona fasola w 

sosie śmietanowym – powiedział 

smok. 

Ołbiniusz pochłonął obiad w kilka sekund i podziękował smokowi. Miał zamiar pójść 

odpocząć. Niestety Północ go zatrzymał. 

– Ołbiniuszu, a co ze złym czarownikiem? – zapytał smok. – Musimy go pokonać, przez niego 

codziennie jest ta burza z piorunami, poza tym on wcale nie jest taki miły. 

Krasnal westchnął. 

– Jutro się tym zajmę... – wymamrotał. 

Północ zmierzył Ołbiniusza zimnym spojrzeniem, smok wycofał się do swojego pokoju. 

Następnego dnia Ołbiniusz wyskoczył jak oparzony z łóżka. Krasnal postanowił pokonać 

czarownika. Wziął swój plecak, linę, mapę oraz puszki fasoli. Miał już wyruszać, ale Północ 

go zatrzymał. 
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– Sam nie dasz rady – mówił. – Potrzeba nam pomocy pewnej smoczycy. 

– A więc prowadź! – krzyknął dzielnie Ołbiniusz, choć tak naprawdę okropnie się bał. 

Krasnal dosiadł Północy i wyruszyli w podróż. Wycieczka nie trwała długo. Przyjaciele już po 

chwili stali przed wielką jamą. 

– Wchodzimy! – zdecydował Północ. 

Od razu po wejściu do jamy ujrzeli błękitną smoczycę z niesamowicie długimi rogami. 

– Co was tu sprowadza? – szepnęła niezwykłe spokojnym głosem. 

– Chcemy pokonać złego czarownika – odparł Ołbiniusz. 

– Zatem potrzebujecie ochrony... – wymamrotała smoczyca. – A tak w ogóle jestem Iskra, nie 

przedstawiajcie się, znam wasze imiona. 

Zdziwiony Ołbiniusz spojrzał na Północ. Smoka zamurowało. Tymczasem Iskra wyciągnęła z 

brzozowej szafeczki małą butelkę. 

– To was ochroni – powiedziała, wręczając butelkę krasnalowi – Ruszajcie! – dodała po chwili.  

Ołbiniusz wskoczył na grzbiet Północy. Schował buteleczkę do plecaka i poprosił smoka, aby 

wystartował. Szybko odnaleźli złego czarownika. Był wysoki, ubrany w czarne szaty. Trzymał 

w rękach smugę dymu. 

– Spodziewałem się was – rzekł gorzko. 

– Rozwiążmy to pokojowo – zawołał krasnal. 

Zły czarownik rzucił smugą dymu w Ołbiniusza, on zaś cudem uniknął ataku. Krasnal dzielnie 

ruszył w stronę czarownika, ten zniknął i pojawił się za jego plecami. Krasnal wiedział, że musi 

działać. Wyciągnął buteleczkę z plecaka, wypił zawartość, wziął linę, zaczepił o drzewo i 

zeskoczył z Północy. 

– Co ty robisz! – wrzasnął smok. 

Ołbiniusz był teraz dość blisko czarownika, aby przemówić. 

– Walka nic nam nie da, zostańmy sojusznikami – zaproponował.  

Zły czarownik przyjrzał się uważnie małemu krasnalowi. Odetchnął i uśmiechnął się. 

– Masz rację... – rzekł czarownik. – Jestem Charlie... Przepraszam... 

– Wybaczam! – odpowiedział krasnal, czując przy tym ogromną radość. 

 Od tej chwili w lesie panował pokój i porządek. Ołbiniusz żył szczęśliwe z Charliem i Północą. 

 

 

 

Olivia C.  
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   Gdzieś na końcu Polski znajdowało się piękne miasto, którym władał dobry król, a jego bram 

strzegł strażnik krasnal Ołbiniusz.  

     Ołbiniusz był niewielkiego wzrostu. Miał muskularną budowę ciała, a u jego pasa był 

zapięty błyszczący sztylet z rękojeścią wykonaną z kości smoka. Na jego głowę nałożony był 

hełm z herbem miasta i napisem "Ołbiniusz na straży miasta". Pewnej nocy, kiedy nad miastem 

szalała burza i wiał bardzo mocny wiatr, do bram miasta ktoś zaczął mocno się dobijać, 

uderzając z całej siły pięścią.  

– Kto tam? – zapytał Ołbiniusz.  

– Jestem Hieronim. Proszę, otwórz bramę. 

Pozwól mi przeczekać tę burzę w 

bezpiecznym miejscu – powiedział 

nieznajomy.  

– Dobrze – odparł Ołbiniusz, otwierając 

bramę miasta. – Wejdź i przenocuj w tej 

piwnicy – powiedział Ołbiniusz wskazując 

ręką drzwi.  

Kiedy nieznajomy w podzięce ściskał rękę, 

Ołbiniusz poczuł przypływ złej energii. 

Bardzo go to zaniepokoiło i nie dawało mu 

to spokoju. Szalejąca burza oraz zmęczenie 

nocną wartą sprawiło, że Ołbiniusz 

zignorował niepokojące odczucia. Nad 

ranem z komnaty, gdzie nocował król, 

dobiegały dziwne krzyki oraz dźwięk 

tłuczonego szkła. Słychać też było królową 

krzyczącą do męża, aby przestał tak się 

zachowywać i niszczyć wszystkie rzeczy. 

Ołbiniusz szybko pobiegł do komnaty króla, aby sprawdzić, co się dzieje.  

Właśnie wtedy zrozumiał, że przybycie Hieronima i wyczuwalna od niego zła energia mają 

wpływ na zachowanie króla. Ołbiniusz poprosił królową, aby zapanowała nad zachowaniem 

króla, a on postara się tą sprawę załatwić jak najszybciej. Pobiegł w kierunku piwnicy, gdzie 

nocował Hieronim, ale go tam już nie zastał. Jeden ze strażników Krasnal Życzliwek krzyknął 

do Ołbiniusza, że nocny gość wybiegł bramą i kieruję się w stronę rzeki. Szybko pobiegł we 

wskazanym kierunku i po chwili dogonił Hieronima. Kiedy go złapał, zapytał:  
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– Kim jesteś i po co przyszedłeś do naszego miasta?.  

Hieronim milczał i nic nie chciał powiedzieć.  

– Odpowiedz, bo pożałujesz. Jeżeli nie dowiem się, dlaczego mój król dziwnie się zachowuje, 

to cię nie wypuszczę wolnego – powiedział stanowczo Ołbiniusz. 

– Dobrze, powiem, jeżeli stoczysz ze mną walkę – powiedział Hieronim.  

Ponieważ Ołbiniusz był najlepszym wojownikiem i strażnikiem miasta, walka trwała bardzo 

krótko. Hieronim został mocno poturbowany i przywiązany do drzewa. 

– Teraz powiedz, co się wydarzyło – powiedział Ołbiniusz.  

– Jestem czarnoksiężnikiem i mój król wysłał mnie, aby pomóc przejąć mu wasze miasto, 

dlatego na króla rzucono klątwę – wyznał Hieronim. 

– Nakazuje ci zdjąć klątwę – powiedział.  

– Dobrze, ale pod jednym warunkiem – odparł czarnoksiężnik.  

– Jakim? – zapytał zezłoszczony Ołbiniusz.  

– Puścisz mnie wolno i nikomu o tym nie powiesz – odparł Hieronim. 

Ołbiniusz kiwnął głową. Czarnoksiężnik Hieronim został przez strażnika uwolniony, a on w 

zamian  odwołał zaklęcie. W pewnej chwili w mieście zabrzmiała trąbka, która oznajmiła dobrą 

nowinę. Wtedy już Ołbiniusz wiedział, że z królem jest wszystko dobrze, dlatego słowa 

dotrzymał i Hieronima puścił wolno, krzycząc, aby nigdy się już tutaj nie pokazywał, bo będzie 

miał duże kłopoty. Hieronim poszedł w swoją stronę, a strażnik Krasnal Ołbiniusz wrócił do 

miasta i cieszył się szczęściem wszystkich mieszkańców. 

 

 

 

 

 

Mateusz J.  
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      Pewnego pochmurnego dnia krasnal Ołbiniusz przechadzał się dumnie po średniowiecznym 

Wrocławiu. Był ubrany w swoją lśniącą srebrną zbroję. Może nie należała ona do najbardziej 

wygodnych, ale jakże imponująco w niej wyglądał...  Nawet Marysia Pięknisia chwaliła go  za 

styl.  

       Wracając do wyglądu krasnoludka, to jak na krasnala przystało wzrostem przypominał 

przedszkolaka. Jednak to tyle podobieństwa do dziecka.  Krzaczaste brwi praktycznie 

zasłaniały mu czoło. Pomińmy to, że jego czoło zakrywał wielki hełm. Pozostałą część twarzy 

porastał ciemny zarost. Praktycznie widać było tylko jego małe, również ciemne, źrenice w 

białej otoczce. W prawej ręce trzymał miecz, który był naprawdę ciężki i duży. Wszyscy dziwili 

się, jak udaje mu się utrzymać go w rękach.  

Spokojny spacer przerwał piskliwy krzyk jednej z mieszkanek Wrocławia. Krasnal rzucił się 

od razu w stronę dobiegającego hałasu.  

– Cóż się stało?! – rzekł poważnym tonem do jednego z krasnali obecnych na miejscu. 

– Ołbiniuszu, chyba ktoś porwał Pralinkę!  

– Słucham?! – krzyknął oburzony ciemnobrody.  

– Musisz coś z tym zrobić, wojowniku! – odparła krasnoludka z tłumu. 

– Nie mam wyboru – zdecydował zmartwiony bohater.  

Krasnal natychmiast ruszył przygotować się na wyprawę. Ktoś z tłumu znalazł pewną 

wskazówkę, która mogła  pomóc wojownikowi w znalezieniu krasnoludki. Były to ślady 

wielkich łap. Ciemnobrody nigdy nie widział aż tak ogromnych odcisków kończyn. Według 

krasnala mogły one należeć do jakiegoś zmutowanego gada, ale jakiego, to już nie wiadomo. 

Gdy Ołbiniusz spakował się na wyprawę, dosiadł wierzchowca i podążył śladem wielkich łap. 

Przez wiele godzin jechał za tropem. Koń krasnala był już wyczerpany drogą, ale Ołbiniusz 

musiał w ten sam dzień znaleźć Pralinkę!  

Po męczącej jeździe zatrzymali się przy wielkiej konstrukcji przypominającej zamczysko. 

Mężczyzna zszedł z konia i poszedł w stronę budowli. Nie było już tak jasno, więc postanowił 

poprosić właściciela, aby mógł tam przenocować. Zapukał głośno do drzwi. Nie róbmy z 

Ołbiniusza jakiegoś niekulturalnego dzikusa. Automatycznie wrota otworzyły się, więc 

krasnolud wszedł do zamku. Kiedy stanął w holu, natychmiast zapaliły się pochodnie. Liliputa 

olśnił blask światła. Musiał kilka razy pomrugać oczyma, ponieważ przez chwilę nic nie 

widział. Na szczęście odzyskał wzrok. 

– Halo? Czy ktoś tu jest? – podrapał się po brodzie, mówiąc owe słowa. 

Nie dostał odpowiedzi, ale natychmiast pojawił się nad nim wysoki mężczyzna z 

kruczoczarnymi włosami oraz błękitnymi wielkimi oczami. Był ubrany w czarne powłóczyste 
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szaty. Uśmiechnął się przyjaźnie do krasnala, pokazując swoje białe, proste uzębienie. 

Wyglądał na młodego, ale to mogło być spowodowane zaklęciem. Skóra chłopaka była 

śnieżnobiała, jakby nigdy nie wychodził na zewnątrz i słońce nie miało okazji nadać zdrowego 

koloru jego skórze.  Nie powiem, że należał do nieurodziwych osób. 

– Co tu robisz, krasnalu? – powiedział miło nachylając się nad rycerzem. 

– Myślałem, że znajdę tu nocleg – rzekł niepewnie patrząc na młodzieńca. 

– No, dobrze myślałeś. Mogę cię tu przenocować, ale musisz mi powiedzieć, co tu robisz – 

zripostował robiąc poważną minę. 

– Więc tak... szukam pewnej krasnoludki... Jakiś stwór ją porwał i chcę ją uratować – 

powiedział pewniej.  

– Krasnoludkę? Nie widziałem tu żadnej – odwrócił wzrok od krasnala mówiąc te słowa. 

– Dobrze to wiedzieć... Jestem Ołbiniusz, a ty ? – powiedział marszcząc delikatnie brwi , ale i 

tak tego nie było widać przez obszerny hełm.  

nie  

– Aaaa... Nutose jestem, miło cię poznać, Ołbiniuszu – powiedział z uśmiechem podając 

ciemnobrodemu palec wskazujący. 

– Mnie również. 

Ołbiniusz skądś kojarzył to imię. Tylko nie za bardzo wiedział, gdzie i kiedy o nim usłyszał. 

Czyżby błękitnooki był czarnoksiężnikiem? Przecież we wszelkich opowieściach 

czarnoksiężnik był stary i wyglądał tak jakby miał już być na tamtym świecie, a tu co? Taki 

młodziak? Okrutnym czarnoksiężnikiem? No chyba nie.  

Młodzieniec zaprowadził krasnala do wielkiej sali. Było tam potwornie ciemno. Nutose musiał 

być samotny, ale tego jak widać nie okazywał. Ciemnowłosy zaklaskał dwa razy w ręce i 

zrobiło się już jasno. Na środku sali był ogromny stół. Bladoskóry posadził ostrożnie krasnala 

na krześle. Pstryknął palcami, a na stole pojawiły się przeróżne potrawy. Ołbiniusza zdziwiło 

natychmiastowe pojawienie się jedzenia. Chłopak usiadł naprzeciwko liliputa uśmiechając się 

przyjaźnie. 

– Smacznego – powiedział tym swoim milutkim głosem.  

Kiedy mały człowieczek pochłonął praktycznie wszystko, co było na stole, zrobił się senny. 

Olbrzym (Nutose oczywiście) chwycił go za nogę, a następnie zaciągnął go do komnaty z 

wielkim łóżkiem albo po prostu rycerzowi to się przyśniło.   

Następnego dnia po przebudzeniu Ołbiniusz miał pewien problem z zejściem z łóżka, bo było 

dość wysokie, ale jakoś dał sobie radę. Po jakimś czasie zszedł po schodach i stanął w holu. Po 

Nutose nigdzie nie było nawet śladu. W pewnej chwili usłyszał znajomy krzyk. To musiała być 
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Pralinka! Wyjął miecz i pobiegł jak najszybciej w stronę znajomego dźwięku. Mężczyzna 

znalazł się w lochach. Zobaczył związaną Pralinkę, a przy niej lekko siwego wysokiego 

mężczyznę. Przypominał młodego Nutose, ale nim nie był.  

– Ej ty! Zostaw ją – krzyknął, groźnie wymachując mieczem.  

– He? A cóż to? Co tu robisz, mały?! Nutose, kogoś ty tu przyprowadził! – krzyknął starzec. 

Natychmiast przybiegł młodzieniec. Spojrzał na krasnala. Widać było, że był zszokowany 

widokiem rycerza. 

– Nie znam go! – powiedział niepewnie chłopak.  

– Nie kłam! Nie zawstydzaj swego ojca – rzekł i uderzył chłopaka w twarz. 

Ołbiniusz zbulwersowany zachowaniem starca, bez namysłu zaatakował czarnoksiężnika. Tak 

zaczęła się walka. Błękitnooki był zdezorientowany. Po licznych ciosach czarnoksiężnik padł 

na ziemię i nie mógł się ruszyć. Nutose podbiegł do ojca. 

– Ojcze! Nic ci nie jest? – krzyknął szturchając starca. 

– Nie, jestem tylko wyczerpany – odpowiedział przyciszonym głosem. 

– Mam nadzieję, że będzie to dla ciebie nauczka! – odparł zmęczony Ołbiniusz. 

Chłopak odsunął się od ojca. W tym czasie krasnal odwiązał przerażoną Pralinkę. Liliput w 

pewnym sensie był dumny z młodego czarownika, który prawdopodobnie wiele wycierpiał w 

samotności, przebywając tylko w towarzystwie okrutnego rodzica. Popatrzyli się na siebie, a 

na ustach krasnala pojawił się lekki uśmiech. Młody czarodziej odwzajemnił uśmiech. Ach, co 

za chwila! Syn jednego z najgroźniejszych czarnoksiężników zaprzyjaźnił się z krasnalem! 

Nutose nie chcąc już przebywać w zamczysku, wstał i wyszedł z Ołbiniuszem i Pralinką z 

zamku.  

Ruszyli w stronę Wrocławia. Nutose, Pralinka oraz nasz główny bohater Ołbiniusz powrócili 

do miasta, a powitali ich hucznie mieszkańcy Wrocławia, częstując cudownymi czekoladkami. 

Niestety lub stety Nutose nie miał jak wrócić, ponieważ objadł się czekoladkami. 

 

 

 

Alicja S.  
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– Ale kim on jest? Kim 

jest ten człowiek? – 

spytała, czując rosnącą 

panikę.  

– To zmiennokształtny, 

jak kotoludy. Potrafi 

zmieniać się na 

życzenie w sowę 

płomykówkę. Ale 

swojej mocy używa w 

służbie zła, próbuje 

kontrolować las, kraść 

z niego, zabierać jego 

zwierzęta, drzewa i 

zaklętą w nich magię i 

naginać je do swojej 

woli. Mój lud nazywa 

go Mrokiem, bo stanowi przyszłość, której nie są w stanie przejrzeć10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 R. Beatty, Serafina i zmiennokształtny kostur, przeł. J. Maksymowicz-Hamann, 

Wydawnictwo Mamania. Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2018, s. 192.  
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OPOWIADANIE O KRASNALU OŁBINIUSZU, KTÓRY W JASKINI  

ZA WODOSPADEM ZNALAZŁ MAŁEGO CHŁOPCA 

 

 

 

      W małym domku znajdującym się w lesie żył sobie krasnal. Na imię miał Ołbiniusz. Był 

bardzo ciekawski i dociekliwy. 

Uwielbiał skarby, złoto i inne 

błyskotki. Ale mimo wszystko 

czuł się bardzo samotny. 

Narzekał na brak przyjaciół. 

Jego jedynym kompanem był 

kruk, który codziennie go 

odwiedzał, a Ołbiniusz 

częstował go ziarenkami 

słonecznika. 

    Pewnego dnia nasz bohater 

był bardzo znudzony. Nie 

wiedział, co ma ze sobą zrobić. 

Nakarmił już swojego 

przyjaciela kruka, przygotował 

sobie posiłek oraz zdążył już 

pójść na grzyby. Aż nagle 

przypomniał sobie o pewnej 

tajemniczej skrzyni, którą parę 

dni temu znalazł przed swoim 

domem. Nie miał pojęcia, od 

kogo ona może być. 

Postanowił jednak, że z 

ciekawości tam zajrzy. Kiedy 

otworzył skrzynię, ujrzał skrawek papieru. Był rozczarowany, ponieważ spodziewał się 

błyskotek. Z niechęcią podniósł znalezisko. Nie mógł uwierzyć własnym oczom. To była mapa 

prowadząca do skarbu! Odzyskał nagle swoją dawną energię i dobry humor.  
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Ołbiniusz przyrzekł sobie, że odnajdzie ten skarb. To mogła być przygoda życia. 

Następnego dnia krasnal był już przygotowany do swojej wielkiej wyprawy. Miał zamiar 

odnaleźć ten skarb. Rozmyślał idąc według wskazówek na mapie, co to może być. Już prawie 

doszedł do miejsca, gdzie znajdował się skarb. Nagle spochmurniał. Zobaczył wielki wodospad 

i jezioro, do którego wpadały masy wody. Było ono bardzo głębokie. Poszukiwacz skarbu 

zamyślił się. Dlaczego znak wskazujący skarb jest za wodospadem? Może popełnił jakiś błąd?  

Po paru minutach rozmyślań uznał, że raz kozie śmierć. Wskoczył do wody. Okazało się, że 

nie jest bardzo głęboko. Ołbiniusz popłynął za wodospad. Ni stąd, ni zowąd znalazł się przed 

wejściem do jaskini. Już kończył się niewiarygodnie długi tunel, w którym Ołbiniusz zdążył 

parę razy zabłądzić. Gdy wyszedł z tunelu, stało się coś dziwnego. Ujrzał małego chłopca, który 

trząsł się z zimna. Krasnal zastanawiał się długo, zanim do niego podszedł. Chłopczyk nawet 

nie usłyszał jego kroków.  

– Witaj. Czemu jesteś sam w jaskini ? Coś ci się stało ? – dopytywał krasnal. 

– Tkwię tu, odkąd się urodziłem – odpowiedział smutno chłopczyk – nie mam pojęcia dlaczego. 

Nastała chwila ciszy. Po chwili Ołbiniusz znów zapytał:  

– Możesz stąd wyjść? Może zabiorę cię do mojego domu?  

– N-naprawdę ? – zająknął się chłopczyk – chcesz, żebym z tobą poszedł?  

Ołbiniusz przytaknął. Wziął chłopca za rękę i razem wyszli z jaskini. Kiedy krasnal 

zaprowadził chłopczyka do domu, dopiero wtedy mu się dokładniej przyjrzał. Chłopczyk miał 

kruczoczarne włosy, jasnozielone oczy i mały nosek. Miał na sobie tylko beżowy worek. Był 

naprawdę bardzo mały. Jego małe rączki były ubrudzone kurzem. Ołbiniusz przygotował 

posiłek. Chłopczyk zjadł wszystko bardzo szybko. Był głodny. Powiedział krasnalowi, że ma 

na imię Nataniel. Ołbiniusz polubił Nataniela. Po paru miesiącach byli już najlepszymi 

przyjaciółmi. Nasz bohater traktował Nataniela jak młodszego brata.  

       Kruk, który do tej pory był jedynym przyjacielem krasnala, stał się również przyjacielem 

Nataniela.  

 

 

 

 

Michalina M.  
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     Krasnal Ołbiniusz korzystał ze swojego wolnego dnia. Bardzo lubi spacerować. Jego 

ulubionym miejscem jest wodospad. Zaraz za nim jest piękna, ale niebezpieczna jaskinia. 

     Tego dnia też postanowił udać się w swoje ukochane miejsce. Idąc koło szkoły, spotykał 

uczniów, których znał od wielu lat. Byli rozbawieni, głośni. Jak tylko go zobaczyli, od razu 

zaprosili do parku. Ołbiniusz chwilę z nimi spędził, po czym udał się w swoją stronę. 

Nie chciał, aby ktokolwiek widział, gdzie się wybiera.  

Krasnal szedł zamyślony. Wspominał czasy spędzone w mieście mostów i tajemnic. Wrocław 

był taki magiczny, taki piękny, taki niezwykły… Kiedyś miał pełne ręce roboty. Teraz wiedział, 

że nasz charakter definiują nie bitwy, które wygrywamy lub przegrywamy, ale te, w których 

ośmielamy się walczyć11.  

Nagle usłyszał dziwny odgłos, jakby płacz dziecka, który dochodził z jaskini. Bardzo go to 

zdziwiło. Myślał, że nikt nie zna tego miejsca. Jednak w środku groty był mały, przerażony 

chłopiec. 

– Co ty tu robisz, dziecko? – zapytał przerażony krasnal.  

– Zabłądziłem – po cichu powiedział chłopczyk. 

– I nikt cię nie szuka? Na pewno ktoś się denerwuje.  

– Nie wiem. Mama jest w pracy. A babcia chyba nawet nie zauważyła, że mnie nie ma. 

– Oj. To bardzo niedobrze. A jak masz w ogóle na imię? – zapytał krasnal.  

– Jestem Kacper, a dla przyjaciół Kapi. A pan jak się nazywa? 

– Ja jestem Krasnal Ołbiniusz. Zaraz pomogę ci wrócić do domu. Pamiętasz, gdzie mieszkasz? 

– Tak. W dużym bloku, z wielkim smokiem na ścianie, obok jest ogromny plac zabaw. I mały 

sklep z owocami – tłumaczył maluch.  

– Chyba wiem, gdzie to jest. Chodź. Zaprowadzę cię. 

I tak poszli razem, aż doszli do domu chłopca. Babcia czekała bardzo zdenerwowana.  

Ucałowała chłopca, a Krasnalowi bardzo podziękowała.  

    Dobrze, że Ołbiniusz był we właściwym miejscu. Kto by pomyślał, że teraz zacznie ratować 

zabłąkane uśmiechy.  

 

 

 

Sebastian K.  

 
11 R. Beatty, Serafina i czarny płaszcz…, s. 228. 
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        Ołbiniusz postanowił wybrać się do uroczego miejsca, w którym można było oglądać 

spływający z góry wodospad.  

      Droga była długa i prowadziła przez gęsty las. Dojście do wodospadu dodatkowo utrudniały 

wyrastające gdzieniegdzie głazy, które Ołbiniusz sprawnie pokonywał . Co jakiś czas siedział 

na gładkim, dużym kamieniu i popijał smaczny sok, który dostał od czarownika (kiedyś 

darował mu życie). Ten napój wlewał w żyły siłę, a czasami ratował od zguby. Kiedy dotarł do 

obranego celu, zobaczył widok, który go oczarował. Na tle gór porośniętych drzewami widział 

błękitną wstęgę spływającego wodospadu. Patrzył i patrzył. Zasłuchał się w to wodne 

szemranie. Nagle usłyszał ciche jęczenie i cieniutki głosik wołający o pomoc. Szybkim krokiem 

poszedł za dochodzącymi dźwiękami. Za wodospadem ujrzał małego, skulonego ze strachu 

chłopca. Podszedł bliżej i powiedział:  

– Nie bój się. Co robisz? 

– Znalazłem się tu przypadkowo, bo zgubiłem drogę do domu i nie wiem, jak do niego dotrzeć  

– Nie martw się, ja ci pomogę.  

Chłopiec przestał płakać. Był naprawdę mały. Jasna czupryna rozwichrzona przez wiatr 

zasłoniła mu błękitne oczy. Był cienko ubrany, za cienko jak na tę porę roku. Cały drżał z 

zimna. Ołbiniusz wziął go na ręce i okrył swoją futrzaną kamizelką.   

– Jak się nazywasz i skąd jesteś? – zapytał po chwili.  

– Mam na imię Filipek, ale mówią na mnie „Mały”, bo nie urosłem, choć mam już 10 lat. 

Mieszkam z rodzicami i rodzeństwem we wsi Wilcze Doły . 

– Wiem,  gdzie się znajduje ta wioska. Zaraz cię tam zaprowadzę.  

– Bardzo ci dziękuję, a ty kim jesteś, bo wyglądasz, jak krasnoludek i nie jesteś zbyt wysoki.  

– Nazywam się Ołbiniusz. Jestem mały, jak wszystkie krasnale,  ale silny i dorosły. Przy mnie 

nic ci nie grozi. 

Ołbiniusz zaczął opowiadać chłopcu o sobie i nagle spostrzegł, że malec słodko zasnął w jego 

ramionach. Kiedy byli już blisko Wilczych Dołów, Filipek się obudził i uradowany wskazał 

palcem widoczny z daleka biały dom z czerwonym dachem.  

– To tu, to mój dom!  

Zeskoczył na ziemię i pędem ruszył w stronę domu. Ołbiniusz kroczył za nim. Radość była 

ogromna. Powitaniom nie było końca. Cała rodzina dziękowała Ołbiniuszowi za ocalenie 

chłopca. Od tamtej pory Ołbiniusz zrozumiał, że pomaganie innym w potrzebie to także forma 

pięknej, szlachetnej walki.  

 

Jakub B.  
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      Ołbiniusz to jeden z najstarszych wrocławskich krasnali. Łatwo go rozpoznać po długiej, 

siwej brodzie oraz lśniącej zbroi. Na piersi z dumą nosi herb, a w dłoni trzyma ciężki miecz, 

którego używa tylko w największej potrzebie. Jak na wojownika przystało zawsze przestrzega 

zasad kodeksu rycerskiego. Wierność, pobożność, męstwo, roztropność, dworność, hojność, 

uczciwość i honor to jego cnoty. W młodości zamieszkiwał Ołbin – osadę położoną nieopodal 

Wrocławia. Strzegł wtedy murów opactwa. Klasztor został jednak rozebrany, a w późniejszych 

czasach w jego miejscu powstały miejskie zabudowania. Krasnal zamieszkał więc w lesie, w 

pobliżu licznych jaskiń, które przed wiekami w skałach wyżłobiła woda. Stał się strażnikiem 

tajemnic, które skrywają ich groty. 

       Dziś, jak zawsze, ruszył na obchód. Pilnowanie pamiątek i skarbów sprzed wieków to 

odpowiedzialne i doniosłe zadanie. Wyruszył przez las, wzdłuż rzeki, która na skraju puszczy 

spływała ze skały, tworząc przepiękny wodospad. Ściana wodospadu skrywała wejście do 

jaskini. Była to jedna z niewielu jaskiń, których do tej pory nie odkryli jeszcze ludzie. Aby się 

do niej dostać, krasnal musiał przedrzeć się przez gęste zarośla, przeskoczyć nad skalną 

rozpadliną i przecisnąć się przez wąski przesmyk. Ołbiniusz, mimo swojego wieku, sprawnie 

pokonał wszystkie przeszkody i wszedł do ciemnej jaskini. Było tu chłodno i wilgotno. Chwilę 

stał i czekał, aż jego wzrok przyzwyczai się do panującego wewnątrz mroku. W końcu ruszył 

naprzód, ale po kilku krokach zatrzymał się i nasłuchiwał.  

Zdawało mu się, że słyszy czyjś oddech. Pomyślał, że do jaskini dostało się jakieś zwierzę. To 

nie mogło być duże zwierzę, bo nie przecisnęłoby się przez przesmyk. Śmiało więc ruszył 

naprzód i zdziwił się ogromnie, gdy pod skalnym nawisem ujrzał skulonego, małego chłopca. 

Chłopczyk miał dziewięć, może dziesięć lat. Był ubrany w granatową, ortalionową kurtkę i 

dżinsy. Spod naciśniętego na głowę kaptura sterczały rozczochrane jasne włosy. Chłopiec 

spoglądał na krasnala niebieskimi, przestraszonymi oczami. 

– Jak tu trafiłeś, chłopcze? Zgubiłeś się? – zagadnął krasnal, ale chłopiec był zbyt 

przestraszony, by odpowiedzieć, dlatego krasnal mówił dalej. – Jestem Ołbiniusz, nie musisz 

się mnie obawiać. Chętnie ci pomogę. Jeśli się zgubiłeś, to znajdziemy drogę do twojego domu. 

Jak masz na imię? 

– Jestem Tobiasz – nieśmiało przemówił chłopiec. – Przyszedłem tu sam, bo nie chciałem iść 

do szkoły. Bałem się sprawdzianu z historii. 

– Bałeś się? Jak to? Musisz być bardzo odważnym chłopcem, skoro zawędrowałeś tak daleko. 

Trzeba też wiele odwagi, by wejść do ciemnej, nieznanej jaskini. Jak to zatem możliwe, że 

boisz się sprawdzianu? Na pewno dałbyś sobie radę. 
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– Jednak nie mogę zapamiętać dat, królów i wydarzeń. To dla mnie za trudne. Uczymy się o 

podziale Polski na dzielnice. Nie umiem zapamiętać, kto i którą dzielnicę otrzymał. 

– Mój drogi – rzekł spokojnie Ołbiniusz. –  Znam tę historię doskonale. Sam byłem jej 

świadkiem. Mam propozycję. Odprowadzę cię do szkoły, a po drodze wszystko ci opowiem. 

To bardzo ciekawa historia, na pewno cię zainteresuje. I obiecuję, że ze sprawdzianem 

doskonale dasz sobie radę. 

– No, nie wiem – zawahał się 

chłopiec. 

– Chodź za mną. Daję ci 

słowo rycerza, że zanim 

dojdziemy do szkoły, nie 

będziesz już miał obaw i 

śmiało napiszesz sprawdzian. 

Tobiasz podniósł się i ruszył 

za Ołbiniuszem. Wędrowali 

przez las, a krasnal snuł 

swoją opowieść. 

– Urodziłem się w czasach, 

gdy Polską władał król 

Bolesław Krzywousty. Król 

ten miał dwie żony: 

Zbysławę i Salomeę. Miał z 

nimi aż trzynaścioro dzieci, z 

których przeżyło 

jedenaścioro. Wśród nich 

było pięciu synów. Król 

martwił się bardzo, że po 

jego śmierci synowie będą 

walczyć ze sobą o władzę 

tak, jak niegdyś walczył on 

ze swoim bratem 

Zbigniewem.  
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Król kochał swoich synów i nie chciał do tego dopuścić. Spisał zatem testament, w którym 

podzielił Polskę na dzielnice, a władzę w nich rozdzielił pomiędzy synów. 

Ołbiniusz opowiadał długo o książętach, synach Bolesława. O tym, jak najstarszy – Władysław 

nie uszanował woli ojca i napadł na młodszych braci. O tym, jak jego największy przyjaciel, 

rycerz Piotr Włostowic, nie chciał pozwolić na bratobójczą walkę i stanął po stronie młodszych 

braci, za co poniósł okrutną karę. 

Wszystko było niezwykle ciekawe. Krasnal opowiadał barwne historie sprzed wieków tak, że 

Tobiaszowi zdawało się, jakby tam był i wszystko widział. Zanim się spostrzegł, dotarli do 

szkoły. 

– Trzymam za ciebie kciuki, Tobiaszu. Sprawdzian pójdzie ci świetnie. Ja tu na ciebie 

poczekam, biegnij. 

Tobiasz bez wahania wbiegł do szkoły. Ołbiniusz usiadł przy schodach i czekał na chłopca tak, 

jak obiecał. Gdy rozległ się dzwonek, dzieci wybiegły z klas. Po chwili krasnal ujrzał Tobiasza. 

Szedł uśmiechnięty i zadowolony z siebie. 

– Jak ci poszło? – zapytał Ołbiniusz grzecznie, choć dobrze wiedział, że doskonale. 

– Dziękuję ci, przyjacielu – powiedział szczęśliwy Tobiasz. – Chciałbym ci przedstawić 

kolegów z mojej klasy. Też chcą cię poznać i posłuchać twoich opowieści. 

Dzieci radośnie powitały Ołbiniusza. Chciały, by opowiedział im o historii, o królach i 

rycerzach. Chciały, by pokazał im ciekawe miejsca i pamiątki. Wraz z nauczycielami poprosili 

krasnala, by zamieszkał w ich szkole. Ołbiniusz chętnie się zgodził. Zwłaszcza, że szkoła stoi 

nieopodal miejsca,  gdzie niegdyś stało opactwo w Ołbinie – klasztor ufundowany przez rycerza 

Piotra Włostowica, przyjaciela krasnala. To jego właśnie herb Ołbiniusz dumnie nosi na piersi. 

 

 

 

Julia M.  
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Stworzenie spojrzało w las, najpierw w jedną stronę, a następnie w drugą. Wydawało się, że 

wie o jej obecności, że ją wyczuwa, może po zapachu, tylko nie zorientowało się jeszcze 

dokładnie, gdzie jest. 

Serafina wstrzymała 

oddech niczym drżący 

królik  w swej małej norce.  

Stworzenie otworzyło usta 

i wydało niski, wibrujący, 

gardłowy dźwięk. Wtedy 

Serafina naprawdę 

zobaczyła, jak z jego płuc 

wydostaje się chmura 

białego powietrza. […] 

Burzowy wij zajrzał 

między korzenie, wśród 

których ukryła się 

Serafina. Jego rozjarzone 

srebrem oczy spojrzały 

prosto na nią, 

przeszywając ją falą 

lęku12.  

 

 

 

 

 

 

 

 
12 R. Beatty, Serafina i rozdzielone serce, przeł. J. Maksymowicz-Hamann, Wydawnictwo 

Mamania. Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2018, s. 31–32.  
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OPOWIADANIE O KRASNALU OŁBINIUSZU, KTÓRY WALCZYŁ  

Z MAGIEM I BURZOWYM WIJEM 

 

 

 

    Zapowiada się spokojny, pogodny dzień – pogrążył się w myślach Ołbiniusz, kiedy zobaczył 

to, co widział za swoim oknem każdego ranka po przebudzeniu.  

Pośród aksamitnych sosen i satynowych świerków, na zielonej polanie, gdzie mieszkała 

gromada krasnali, a każdy krasnal miał swój własny, przytulny domek, 

z błyszcząco czerwonym dachem i malutkim ogródkiem, w którym w zależności od 

przydzielonych zadań hodował pachnące zioła, kolorowe kwiaty, smaczne warzywa albo 

krzaczki z różnymi odmianami pysznych jagód – właśnie wstawał dzień. Wydawać by się 

mogło, że życie w tej wiosce płynie beztrosko i błogo – nic bardziej mylnego.  

Właśnie w tym momencie Ołbiniusz usłyszał głośne i stanowcze pukanie do drzwi. 

– Już idę! – krzyknął. Kto śmie zakłócać mi tak miły poranek? – wymamrotał zdegustowany. 

– Tutaj Agencja Rządowa Ataku i Obrony Króla w skrócie ARAiOK – przedstawiło się dwóch 

wysokich, dobrze zbudowanych krasnali. Ubrani w czarne garnitury i tego samego koloru 

koszule, z białą naszywką na lewej piersi „ARAiOK” prezentowali się znakomicie. 

– Król wybrał cię do specjalnej misji – z kamienną twarzą oznajmił jeden z nich. 

– Mnie, ale jak to? – zdziwił się Ołbiniusz.  

– Nie pytaj o nic, masz 15 minut na pożegnanie się, reszty dowiesz się na miejscu – zabrał głos 

teraz drugi, po chwili dodając – Aha, możesz zabrać jednego towarzysza wyprawy, jeśli takie 

jest twoje życzenie.  

– Hmm… kogo wybrać – zastanawiał się szybko. – Bartka z Butolandii? Nie… ma teraz dużo 

roboty. Leżącego na trawie? – zbyt leniwy. Nagle wpadł na pomysł – zabiorę ze sobą 

Życzliwka, to idealny pomysł – zdecydował.  

Kiedy dotarli do króla, Ołbiniusz miał tylko dwa pytania: co to za misja, dlaczego on został do 

niej wybrany? Król oznajmił mu, że tylko on jest krasnoludkiem, który słynie z tego, że jest 

najlepszym wojownikiem, nie stosuje przemocy bez powodu i mimo groźnego wyglądu 

uwielbiają go… maluchy. Misja, jaka go czekała, to walka z czarownikiem Wiktorem, który 

zamierzał wykorzystać swoją mroczną skazę duszy do zabrania dzieciom już na zawsze 

wesołych zabaw, pysznych smakołyków i kolorowych snów.  
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– Miłościwy Królu, czy ja dam radę? – dopytywał Ołbiniusz. – Jest jeszcze Gladiatorek, silny 

i waleczny, może lepiej jemu powierzyć to zadanie – krasnal próbował przekonać króla, by 

zmienił decyzję. 

Władca był nieugięty. Ołbiniusz dopiero teraz zdał sobie sprawę z powagi sytuacji.  

– Ołbiniuszu, czas ucieka – ponaglał go król. – Ty i twój kompan Życzliwek dostaniecie 

wszystko, co wam  będzie potrzebne w podróży, zaraz wyruszacie. 

– Królu, ale gdzie mamy go szukać? – w głosie Ołbiniusza czuć było niepokój.  

– Tego nie wie nikt – wyszeptał władca.  

Ołbiniusz wyruszył z Życzliwkiem przed siebie. Wędrowali przez siedem gór stromych, siedem 

lasów gęstych i zielonych, siedem mórz głębokich i jeden strumyk. Walka, jaką stoczyli z 

czarownikiem, nie należała do łatwych, ponieważ Wiktor wykorzystując swoje zdolności miał 

nad nimi znaczącą przewagę. Jednak Ołbiniusz nie byłby sobą, gdyby nie walczył do końca. 

– Muszę przyznać, choć niechętnie, że walczysz znakomicie – podziwiał czarownika krasnal. 

– Gdzie się tego nauczyłeś?  

– Moimi honorowymi matkami chrzestnymi są czarownice. W dniu chrztu każda z nich 

podarowała mi po jednej mocy. Dziś wykorzystałem je w walce, ale nie myślcie, że lubię to, co 

robię – powiedział zakłopotany mag.  

– Co?? – tylko tyle wydusił z siebie osłupiały tym, co usłyszał, Ołbiniusz. 

Życzliwek kontynuował rozmowę.  

– Czy my dobrze rozumiemy, jesteś czarownikiem, mimo że wolałbyś być kimś innym? 

– Tak. Chciałbym budzić pozytywne uczucia – potwierdził Wiktor.  

– Jesteś gotowy na wielką przemianę? – dopytywali na zmianę Ołbiniusz z Życzliwkiem.  

Wiktor kiwnął głową.  

– Tak więc zabierzemy cię ze sobą do naszego króla, który cię odczaruje – zdecydował 

Ołbiniusz.  

Wyruszyli w drogę powrotną. W tym czasie Ołbiniusz stoczył jeszcze jedną walkę. Tym razem 

musiał zmierzyć się w burzowym wijem.  

Trzy dni później byli u króla, który po wysłuchaniu opowieści, odczarował Wiktora. Nie było 

już złego czarownika. Przed władcą stał krasnal Milusiński.  

Nadał mu imię Milusiński. Odtąd jego zadaniem było odpędzać nocne koszmary od łóżek 

dzieci.  

 

 

Szymon Z.  
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SZARLOTKA Z OŁBINIUSZEM  

ALBO WIELKA PRZYGODA JESIENNEGO LIŚCIA 

 

 

 

 

 

      Pewnego jesiennego wieczoru od gałęzi oderwał się liść, który wisiał tam od wczesnej 

wiosny. Leciał i leciał. Po drodze widział wiele liści, ale żaden nie wznosił się tak wysoko jak 

on. Frunął slalomem, mijał zabieganych ludzi, dzieci na hulajnogach i wolno biegające psy.  

     Nagle zerwał się silny wiatr, który zapędził go na ogromny komin fabryki czekoladek. Przez 

otwór dostał się do środka, a tam zobaczył pełno małpek, które szybciutko pakowały kolejne 

partie słodyczy. Dwie WW, czyli wielkie i wyniosłe zebry próbowały, czy wyroby są 

odpowiednio słodkie i delikatne. Zwiedził, powoli lecąc, wszystkie pomieszczenia.  

To chyba koniec mojej przygody – pomyślał liść. 

Po chwili w kominie zaczęło coś bulgotać. Z ogromnej konstrukcji wydobywał się gęsty, czarny 

dym. Liść wystrzelił w górę tak wysoko, jak jeszcze nigdy wcześniej mu się nie zdarzyło. 

Usłyszał strzały albo wybuchy. W każdym razie głośne to było. Ciekawość zwyciężyła nad 

strachem, więc liść postanowił podlecieć bliżej. Ktoś coś mówił o próbie, o detonacji, o jakiejś 

bombie. Zaczął uciekać, lecz spadł na minę artyleryjską. Nie zdążył mu nawet pomóc Janek z 

czołgu "Rudy 102". Liść leciał i leciał. Mijał sroki, gołębie pocztowe, jastrzębie (polujące na 

gołębie), mewy i inne ptaszki, których za bardzo nie znał. 

Ledwo uszedł z życiem, unikając zderzenia z rozpędzonym Boeingiem 707 linii American 

Airlines. Dużą prędkość zawdzięczał pędowi powietrza. Tak pędził, że uderzył w rakietę i 

przykleił się do niej. Oczywiście spowodował konflikt z NASA. Piloci otrzymali rozkaz z bazy, 

że mają pozbyć się intruza. Po kilku godzinach pościgu poddali sie, a liść spokojnie dotarł na 

nieznaną mu planetę. Był to Uran.  

Na tej planecie było mu okropnie zimno. Temperatura dochodziła do -224 stopni Celsjusza. W 

mgnieniu oka liść zamienił się w niewielką bryłkę lodu. Ześliznął sie z Uranu i spadał już jako 

biedny, mokry, roztopiony listek, listeczek, listunio. Po kilku godzinach lotu wpadł do dzioba 

zaprzyjaźnionego ptaka. Był to Szpak Mateusz, który na co dzień (od święta zresztą też) 

mieszkał w Akademii pana Kleksa. Udali się do Zaczarowanego Ogrodu. Podobno szukali tam 

bardzo rzadkich owadów. Liść poprosił szpaka, żeby podrzucił go do Wrocławia, ponieważ od 

dawna marzył, by skoczyć ze Sky Tower. 
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Kiedy już dolecieli, zachwycali się pięknymi kamienicami. Zaczęli nawet spacerować szlakiem 

rezolutnych krasnali. Wieczorem szpak wrócił do Akademii, a liść postanowił odwiedzić 

Ołbiniusza. Przed chatką krasnala-strażnika stał cudowny Mustang GT.  

Nie wierzę!!! Nie wierzę!!! Ale przecież widzę – liść był zdezorientowany.  

Opiekun Ołbina przyjął go serdecznie. Nie zadawał zbędnych pytań, lecz od razu przygotował 

kolację. Pozwolił również przenocować w pudełku po butach.  

Tak zakończyła się opowieść o pięknych i niebezpiecznych przygodach szalonego liścia. Listek 

nigdy nie myślał, że przeżyje tyle niebezpiecznych sytuacji, pozna nowych przyjaciół, a na 

koniec zje pyszną szarotkę z jednym z najbardziej znanych, szanowanych i lubianych 

Wrocławskich Krasnali.  

  

 

 

Sebastian K.  
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CZĘŚĆ SZÓSTA 

 

 

BAW SIĘ Z BONDZISŁAWEM 
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– Kiedy się nauczę, będę w sekundę wyskakiwał w górę.  

– Jak pchła? – dopytywał się Placek.  

– Jak pchła – przytaknął zdyszany Benek.  

– Nie chciałbym być pchłą – powiedział Placek.  

– A ja bardzo – odparł Benek.  

Placek poszedł sobie, nie mówiąc już ani słowa. W końcu jak dogadać się z kimś, kto nie chciał 

być krasnoludkiem, tylko 

pchłą. On, Placek, uważał, 

że być krasnoludkiem to 

największe szczęście. 

Bardzo współczuł Adzie i jej 

rodzicom. Byli tacy wielcy. 

No i psu Paskowi. Być psem 

musiało być prawdziwym 

problemem. Placek nie 

mógł się zdecydować, czy 

gorzej być pchłą, czy psem. 

Pchła była mała, ale 

właściwie za mała. Poza 

tym nie miała rąk, nóg, 

kolorowej czapki i butów z 

długimi zawiniętymi do 

góry czubkami. „A co 

będzie – pomyślał Placek – 

jeśli on faktycznie zamieni 

się w pchłę?”. Pobiegł z powrotem do pokoju.  

– Benek! – wrzasnął już z daleka. Przestań skakać13. 

 

 

 

 

 

 
13 M. Kapelusz, Krasnoludki, Wydawnictwo Bis, Warszawa 2007, s. 20.  
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Opowieść o tym, jak krasnal Bondzisław pomógł krasnoludkowi Wieśkowi  

odnaleźć skarb starej wiewiórki 

 

 

        Wieczorem krasnoludek Wiesiek poszedł na spacer. Minęło dobrych kilka godzin, aż 

nastała noc.  

       Nagle zauważył małą rudą 

wiewiórkę, biegał za nią aż zgubił 

trop. Następnego dnia z rana od razu 

poszedł do lasu i znów zobaczył tą 

samą wiewiórkę, ale jakoś dziwnie 

się zachowywała. Postanowił, że 

poprosi swego sąsiada Bondzisława 

o pomoc. Wiesiek chciał się 

koniecznie dowiedzieć, jaką 

tajemnicę skrywa ruda baletnica. 

Następnego dnia ustalili strategie, 

jak ją złapać i zmusić do tego, by 

powiedziała co ukrywa. Wiesiek jak 

zawsze rano poszedł do lasu i znów 

ją zobaczył, w tym czasie 

Bondzisław podszedł do niej z tyłu i 

zaczął szeptać w jakimś obcym 

języku. Wiewiórka zaczęła się 

śmiać. Bondzisław zrobił groźną 

minę, więc ruda baletnica zaśmiała 

się jeszcze bardziej. W końcu 

wszystko wyśpiewała.  

Skarb jest… Tak. Za domem 

Wieśka. Uciekała, bo chciała odciągnąć Wieśka od skarbu.  

Wiesiek wykopał skarb i okazało się, że to same orzechy. Dał je wiewiórce i przeprosił. 

 

Zuzanna  
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Opowieść o tym, jak krasnal Bondzisław zabrał krasnoludka Krokusa na bal wróżek 

 

 

Za morzami i polami, w odległym lasku pod łodygą róży kryło się Królestwo Bajkowych 

Wróżek.  Z okazji ceremonii koronacji nowej królowej w pałacu urządzano przyjęcie, na które 

zaproszono wszystkich mieszkańców.  

Specjalnym gościem był krasnal Bondzisław, który był honorowym obywatelem tego małego, 

ale jakże pięknego królestwa. Przyjaciele mówili na niego Bodzio. Miał on małego kolegę – 

krasnoludka Edzia. Bodzio powiedział Edziowi o przyjęciu. Kiedy zobaczył smutną minę 

kolegi, pomyślał: Może zabiorę go razem ze sobą, przecież nie może sam siedzieć całą noc? 

Zdecydował, że zaryzykuje.  

–  A może poszedłbyś ze mną? – zapytał Bodzio.  

– Myślisz, że mogę? Ale ja przecież nie mam zaproszenia?  

– Ja mam zaproszenie, a ty mi będziesz towarzyszył – zdecydował Bodzio.  

– Nie mam się w co ubrać... Nikt mnie nigdy na taki bal nie zaprosił... – pochlipywał Edzio.  

Poszli na miasto kupić wykwintny strój na uroczystość. Bodzio wybrał niebieską marynarkę, 

białą koszulę, brązowe spodnie oraz eleganckie, czarne buty. Natomiast Edzio czarną 

marynarkę, czarną kamizelkę, czarne spodnie. Następnego dnia odbywał się wielki bal. Nie 

mogli się doczekać wieczoru, kiedy pójdą na przyjęcie i będą tańczyć na parkiecie i próbować 

tych wykwintnych potraw... W końcu nadeszła godzina, na którą wszyscy czekali. Wyszli z 

domu i wsiedli w samochód Bodzia, jechali z prędkością światła. Dotarli do słynnej Dużej 

Róży, gdzie odbywał się bal koronacyjny. Gdy przekroczyli próg pałacowej komnaty, od razu 

wszyscy zaczęli się na nich patrzeć z podziwem. Kilka godzin tańczyli i doskonale się bawili – 

szczególnie Bodzio, który opychał się słodkościami w kąciku. Nadeszła chwila, na którą 

wszyscy czekali. Przyszła królowa wróżek najpierw wygłosiła przemowę, chwilę potem 

zaczęła się ceremonia. Później goście wraz z królową bawili się do białego rana. Edzio był 

zachwycony, nie chciał wracać do domu. Ale w końcu wygrało zmęczenie i prawie z 

zamkniętymi oczami, opierając się na ramieniu kolegi, wrócił do swojego łóżeczka.  

–  To był mój najlepszy wieczór, Bodzio. Dziękuję, że mnie tam zabrałeś – powiedział 

wzruszony.  

I tak kończy się opowieść o krasnalu Bondzisławie, który zabrał krasnoludka Edzia na bal 

wróżek. Tylko my wiemy, że w czarnej marynarce Edzia była wizytówka.  

Julia O.  
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Krasnoludek Poldek opowiada bajkę o motylu, który zaprzyjaźnił się z dzięciołem 

 

 

 

Wieczorem Poldek jak zawsze odprawiał swoje rytuały przy świecach, aż nagle jakiś dzieciak 

zapukał do okna i krzyknął:  

– Co pan robi?! To jakieś czary?!  

Poldek zaprosił krasnoludka do domu i mu wytłumaczył, czemu to robi. Okazało się, że  jego 

najlepsza przyjaciółka, panna motylkowa, niedawno zmarła. 

– Posłuchaj wspaniałej opowieści o tym, jak panna motylkowa zaprzyjaźniła sie z dzięciołem. 

Było to dawno temu. Ona miała fioletowe skrzydła, a on był niezły urwis.  

– Polubili się? 

– Tak. 

– A szukali razem skarbu? – dopytywał dzieciak.  

– Nooo… 

– Szukali? – nie dawał za wygraną malec.  

– Tak.  

Krasnoludek wybiegł z domu uradowany, a Poldek kontynuował swoje rytuały, które go 

uspokajały. Nagle jedna ze świec się przewróciła i podpaliła książki. Na szczęście przyleciała 

panna motylkowa z dzięciołem i zaczęli gasić wspólnie razem.  

Zszokowany Poldek nic nie odpowiedział i zaczął przytulać motylkową wraz z dzięciołem. 

Zuzanna  
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Krasnoludek Lucek opowiada bajkę o tęczowym motylu 

 

 

Za górami, za lasami, w małym grzybkowym domku mieszkał krasnal Lucek ze swoim 

młodszym bratem Ksawciem. Każdego wieczoru Lucek czytał swojemu braciszkowi bajkę na 

dobranoc. Dzisiaj mały 

krasnal wybrał bajkę o 

''Tęczowym Motylu'', więc 

Lucek zaczął czytać: 

Pewnego dnia z kokonu na 

gałęzi drzewa wykluł się 

przepiękny motyl. Nazywał 

się Tomek. Miał piękne, 

tęczowe skrzydła, czarny 

tułów i niebieskie czułki. 

Gdy po raz pierwszy wzbił 

się wysoko w niebo swoimi 

dużymi kolorowymi skrzydłami, wszyscy podziwiali jego urodę. Wśród gromadki motyli 

poznał kolegę Lolka. Miał żółte skrzydła, lekko żółtawy tułów i brązowe czułki.  Chłopcy od 

razu się polubili i zrobili wiele psikusów sąsiadom.  

 

 

 

Lecz pewnego popołudnia Lolek powiedział, że już nie będzie się z nim bawił. Tomkowi było 

bardzo smutno, ale nie wiedział, co takiego zrobił, że stracił przyjaciela. Oboje chodzili 

przybici, lecz gdy się mijali, udawali, że wszystko jest w porządku. Gdy mamy owych dwóch 

byłych przyjaciół przyszły się odwiedzić, ich synowie też przyszli, lecz niechętnie. W domu 
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Lolka nie odzywali się do siebie, nawet nie potrafili się razem bawić. Dopiero po 10 minutach 

Tomek się odezwał: 

– Czemu się na mnie obraziłeś?! 

Lolek jednak milczał. 

– Dlaczego? Zapytał smutnym głosem Tomek.  

– Bo… bo.......twoje skrzydła są  ładniejsze od moich! – krzyknął Lolek.  

Tomek aż zaniemówił: 

– Kto ci tak powiedział? 

–  Słyszałem, jak moi rodzice się zachwycają twoimi tęczowymi skrzydłami. 

– Nieprawda! Każdy ma wyjątkowe i niepowtarzalne skrzydła – powiedział Tomek.  

– Ja też? To moje też są piękne? – dopytywał Lolek.  

– Jasne! – odpowiedział radośnie Tomek.  

 

 

 

Chłopcy pogodzili się i bawili się do późna w nocy. Ucieszone mamy z radością oglądały swoje 

pociechy. A urwisy... do dzisiaj się przyjaźnią. Po powrocie do domu Tomek położył się na 

swoim wygodnym łóżku i od razu zasnął. 

I tak kończy się jedna z przygód tęczowego motyla.                                                                                              

– Dobranoc, Ksawciu! 

– Dobranoc, Lolku! Dobranoc, Lucku!  

 

 

Julia O.  

 



 

83 

 

CZĘŚĆ SIÓDMA 

 

KRASNAL W KOSMOSIE 
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Jest taka jedna planeta, która nazywa się Echo. Jest, a jednak nie istnieje.  

Jest jak statki widma 

dryfujące samopas po morzu, 

ze strzępami żagli i pustymi 

pokładami. Pojawia się na 

radarze, lecisz ku niej, a tam 

nic nie ma. Akurat 

znajdowaliśmy się na 

zewnątrz, bo poszycie 

domagało się naprawy, i 

naraz zobaczyliśmy ją, 

leciała z impetem prosto na 

nas. […] Wybieliły się nasze 

ubrania i włosy, ci, którzy 

przedtem mieli czarne brody, 

teraz dorobili się białych. A 

planeta zniknęła, choć potem 

odzywała się echem w innej 

części gwiaździstego nieba, 

zawsze „tu” i „tu”, i „tu”, a 

jednak nigdzie. Niektórzy 

nazywają ją Nadzieją14. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
14 J. Winterson, Kamienni bogowie, przeł. K. Karłowska, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 

2008, s. 79. 

 



 

85 

 

KRASNAL NA PLANECIE ECHO  

 

       Krasnal Witek nie obudził się jak zwykle w swoim pokoju. Było to bardzo dziwne, 

niebieskie pomieszczenie. Z sufitu zwisały makiety planet i gwiazd. Naprzeciwko Witka 

znajdowały się wielkie, szare drzwi. Krasnal ruszył w ich stronę. 

         Po wyjściu z tajemniczego pomieszczenia Witek zauważył strzałkę wskazującą na przód. 

Na strzałce widniał napis ,,ECHO”. Zainteresowany krasnal posłużył się strzałką i ruszył przed 

siebie. Z daleka widział wysokie wieżowce, fabryki i inne budowle. Zastanowił się, co to może 

być i dalej wędrował. Po drodze zauważył, że roślinność owego terenu jest urozmaicona. 

Wszędzie rosły drzewa, kwiaty, krzewy. Zdawało się, że było wcześnie, dlatego też mieszkańcy 

nie spacerowali po ulicach ani nie robili zakupów w pobliskich sklepach lub straganach. Witek 

zapukał do drzwi bardzo przytulnie wyglądającego domku. Otworzyła mu pani, która była… 

ufoludkiem!  

– Dzień dobry – przywitał się grzecznie Witek. 

– Witaj – odpowiedziała pani. 

– Jestem w tym mieście po raz pierwszy, mógłbym się dowiedzieć o nim nieco więcej od pani?  

– Chętnie coś opowiem, rzadko bywają tu turyści – powiedziała kosmitka i zaczęła opowiadać.  

Witek dowiedział się, że w mieście jest smog. Fabryki zanieczyszczają owe środowisko. W 

mieście znajduje się tylko jedno źródło czystej, zdrowej wody. Krasnal nagle przypomniał  

sobie o bogatej roślinności poza miastem. Na następny dzień Witek zaplanował wycieczkę. 

Plan był następujący. Na początku zbiorą się w centrum miasta. Następnie wyruszą za 

krasnalem na pobliską łąkę, gdzie rosną piękne tulipany, stokrotki, niezapominajki, krokusy, 

przebiśniegi i wiele innych, pięknych gatunków kwiatów. Krasnal poprosi, aby każdy porównał 

zapach pięknych kwiatów do zapachu panującego w mieście. Następnie udają się do małego, 

pobliskiego lasu. Będą tam zbierać grzyby oraz obserwować zwierzęta. Dalej udadzą się nad 

jezioro, gdzie Witek rozstawił już koce i leżaki. Każdy będzie mógł się zrelaksować i odpocząć. 

Wycieczka bardzo się udała! Ufoludki wróciły do swojego miasta, a Witek na Ziemię. Krasnal 

miał nadzieję, że mieszkańcy zrezygnują z budowy fabryk i będą rozwijać swoje 

zainteresowania przyrodnicze. 

         Klika miesięcy później krasnal znowu obudził się w tym samym pomieszczeniu. Biegiem 

udał się do miasta jego przyjaciół. Ufoludki zasiały tam las! Nieopodal lasu znajdowała się ich 

wioska. Nie były to wieżowce, lecz małe, jednorodzinne domki. Mieszkańcy zbudowali także 

domek dla Witka! Krasnal spędził tu zbyt dużo wspaniałych chwil, by tu nie zamieszkać! 

Gabriela  
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Jest taka jedna planeta, która nazywa się Morfeusz. Atmosfera na niej jest gęsta i ciężka, jakbyś 

szedł w duchocie po deszczu.  

 

 

 

 

Wszystko, co wpada w jej orbitę, już się z niej nigdy nie wyzwala. Zaśmiecają ją szczątki statków 

kosmicznych i asteroid, jest tam też człowiek w hełmie, z rozpostartymi ramionami dryfuje tak 

całą wieczność. Gdy w niej utkniesz, to już na zawsze: będziesz tam wisiał, nawet na chwilę się 

nie budząc, bez końca śniąc15.  

 

 

 

 

 

 

 
15 Tamże, s. 79.  
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 KRASNAL NA PLANECIE MORFEUSZ  

 

 

     Dawno, dawno temu był sobie mały chłopczyk. Miał na imię Ziemowit, ale nazywali go 

Ziemko, taki skrót. Jego marzeniem było zostać astronautą. Do lotu rakietą przygotowywał się 

dziesięć lat i wylatywał rakietą w kosmos jako pierwszy krasnal na świecie.  

     Kiedy odlatywał, nie wiedział, na co się pisze. Gdy wyleciał, strasznie zatkały mu się uszy 

i zwymiotował. Gdy doleciał to tak latał i latał i nic. Nagle zobaczył jakąś różową planetę. 

Poleciał do niej i stanął. Była miękka jak wata cukrowa. Ziemko zauważył napis: „Witamy na 

planecie Morfeusz". Po chwili wyskoczyli jacyś dziwni kosmici, zaczęli mówić po polsku:  

– Zapraszamy, zapraszamy. Dzisiaj impreza z okazji powstania ziemi! – powiedzieli dziwni 

kosmici.  

– Ale jak to ziemia istnieje już tysiąc siedemset dwa lata, o co chodzi? – zszokowany Ziemko 

zaczął mrugać oczami ze zdziwienia.  

Okazało się, że na Planecie Morfeusz zupełnie inaczej płynie czas. Krasnal Ziemko 

porozmawiał z nimi i dowiedział się, że ci kosmici są zrobieni z waty cukrowej. Gdy 

astronaucie zaburczało w brzuchu, poprosił jednego z kosmitów o jedzenie. Kosmita odmówił.  

W końcu Ziemko się zdenerwował i… (nie możemy o tym pisać, gdyż jest to tajemnica 

państwowa Planety Morfeusz).  Gdy inni kosmici się o tym dowiedzieli, postanowili jak 

najszybciej pożegnać się z krasnalem. Ziemko wrócił na ziemię szczęśliwy i głodny. 

Mieszkańcy Morfeusza planowali wyruszyć na podbój ziemi, ale pancerze z waty cukrowej im 

przeszkadzały.  

 

 

 

Zuzanna  
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       Za morzami, za lasami... gdzieś w odległym kosmosie kryła się planeta o nazwie 

''Morfeusz''. Była ona nowo odkrytą planetą, więc czekała na swoje „pięć minut” wiele tysięcy 

lat.  

    W małej wiosce krasnali, znajdującej się po drugiej stronie lasu, niedaleko Wrocławia, żył 

pewien odważny krasnal o imieniu Gucio. Pewnego dnia, gdy Gucio wyszedł do sklepu po 

owoce i chleb, zauważył ulotki rozwieszone po całej okolicy. Widniał na nich napis:  

NOWO ODKRYTA PLANETA WZYWA. JEŚLI CHCESZ JĄ ZWIEDZIĆ, 

ZADZWOŃ KONIECZNIE POD NUMER TELEFONU: 0606 666 666. Spiesz się! 

Termin zgłoszeń upływa w czwartek!!!  

Ciekawski krasnal zapisał numer na kartce i poszedł do sklepu. Po powrocie do domu 

rozpakował zakupy, czym prędzej włączył telefon i zadzwonił. Długo czekał, aż w końcu 

usłyszał kobiecy głos w słuchawce: 

– Hhhh..h...alo! – odparł zdenerwowany Gucio. 

– Dobry wieczór! – opowiedziała asystentka. 

– Chciałbym zapisać się na zwiedzanie nowej planety – powiedział poddenerwowany krasnal. 

– Dobrze, prześlę panu formularz na e–mail. Proszę podać adres pana poczty elektronicznej – 

zaproponowała asystentka. 

– Dziękuję bardzo. Będę czekał. Mój adres e-mail to: gucio@interia.pl. Pozdrawiam serdecznie 

– odpowiedział szczęśliwy Gucio. 

Formularz przesłany przez asystentkę zawierał szczegółowe informacje dotyczące tej 

niecodziennej wycieczki. Środkiem transportu była....RAKIETA KOSMICZNA! Planowany 

jej odlot to 15.08.2021 r. o godz. 11:00 ze  stacji kosmicznej "NASA". Radosny krasnal  z 

wypiekami na twarzy czytał i wypełniał formularz, potem wysłał go do asystentki. Mijały dni, 

godziny, minuty i sekundy... I dostał odpowiedź – zakwalifikował się do tej kosmicznej 

podróży! W końcu nadszedł ten dzień, ten wyjątkowy dzień, w którym krasnal i inni 

pasażerowie odlecą rakietą w kosmos na nowo odkrytą planetę.  

W dzień wyjazdu Gucio wstał o 6:00 godzinie, specjalnie żeby się przygotować do tego 

wielkiego wydarzenia. Umył się, uczesał, założył ładne i wygodne ubrania, żeby mu nie było 

ani za zimno, ani za ciepło. Walizkę spakował już w kilka dni wcześniej. Minęła godzina 8:40, 

a krasnal nadal jeszcze nie był w pełni gotowy. Gdy Gucio był gotowy do drogi, zobaczył z 

przerażeniem, że jest już godzina 10:36, więc musiał się bardzo spieszyć. Kiedy dotarł na 

miejsce startu, ubrano go w skafander dla astronautów i posadzono obok innych towarzyszy 

podróży. Wybiła punkt 11:00, nadszedł czas na odlot. Zaczęło się odliczanie... Pasażerowie 

usłyszeli w głośnikach: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0… START!!!  
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I wyruszyli. Po kilku godzinach lotu dotarli na planetę Morfeusz. Kiedy wysiedli z rakiety, 

przewodnik, który leciał z nimi, powiedział: 

– Proszę państwa, teraz rozdzielimy się na dwie grupy. Pierwsza pójdzie ze mną, a druga z 

przewodniczką, panią Stejsi. Grupa pierwsza idzie badać i oglądać  resztki po lawinach, kratery, 

gejzery, a grupa druga idzie zwiedzać jaskinie, groty i inne różne ciekawe miejsca.      

Gucio poszedł z drugą grupą zwiedzać i poznawać naturę. Pod koniec wycieczki każdy 

uczestnik mógł zabrać mały kawałek odłamka skały z planety. Po atrakcjach wszystkie grupy 

spotkały się przy rakiecie, zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie i wystartowali  tym razem 

do domu, na ziemię. Po kilku godzinach lotu znaleźli się na swojej planecie.  

      Gdy krasnal wrócił do rodzinnego Wrocławia, czekała na niego niemała niespodzianka – w 

jego domu rodzina Gucia urządziła przyjęcie niespodziankę. Opowieściom i zachwytom nad 

nowo odkrytą planetą nie było końca. I tak kończy się historia krasnala Gucia, który zwiedzał 

planetę Morfeusz. 

 

 

 

 

Julia O.  
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       Był sobie raz krasnal podróżnik o imieniu Jan. Pragnął polecieć na księżyc. Bardzo długo 

przygotowywał się do tego lotu. Był szczęśliwy, bo po raz pierwszy miał lecieć w kosmos.   

     Nadszedł dzień lotu. Kiedy Jan miał startować,  w stacji kontrolnej pojawił się jego synek. 

Jacuś, sześcioletni synek Jana, przyszedł zobaczyć to historyczne wydarzenie. Jan wiedział, że 

Jacuś lubi naciskać różne guziki. I tak się stało. Jacek nacisnął  guzik.  

 

 

 

Nie było już szans tego odwrócić. Rakieta wystartowała. Jan odleciał, ale w złym kierunku. Na 

dodatek coś zaśmierdziało. Już po chwili podróżnik zdał sobie sprawę, że to może być płonący 

silnik. Wyjrzał przez szybę i zobaczył dużo płomieni. Trochę się wystraszył, ale nie 

spanikował. Dzielnie usiadł przy sterach, jednak nie mógł nimi kierować. Kiedy nacisnął guzik 

autopilota, rakieta zaczęła wariować.  

Na ekranie pojawił się rysunek rakiety z przekreślonym palącym się silnikiem. Na górze 

widniał napis AWARIA! Nagle coś  huknęło i rakieta przestała lecieć. Spadła. Jan ostrożnie 

wyszedł z rakiety i od razu zauważył dziwne, nieznane mu istoty. Szybko się schował  i 

nasłuchiwał. Usłyszał, że mają zamiar unicestwić Ziemię. Wtedy wyszedł z kryjówki w obawie 

o swoją planetę i zaczął głośno krzyczeć, że nie mogą tego zrobić. Po krótkiej chwili 

uświadomił sobie, że stał przed nim król tej planety. Był to silny, wysoki król cały fioletowy. 

Na jego okrągłej głowie znajdowała się równie fioletowa korona. Kiedy król zdał sobie sprawę, 
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że krasnal Jan ich podsłuchiwał, natychmiast rozkazał wtrącić go do lokalnego więzienia. W 

więzieniu podróżnik poznał dużo różnych istot, które również stanęły w obronie swoich planet. 

Okazało się, że planeta, na której znalazł się Jan, to Planeta Morfeusz, a rządzi nią król Morf.  

Władca pragnął by jego planeta była najpotężniejsza we wszechświecie. Każdego, kto mu 

przeszkadzał, wtrącał do więzienia. Podróżnik Jan dla zabicia nudy co wieczór opowiadał 

swoim współtowarzyszom bajki. Podczas opowiadania rysował też rysunki. Wszyscy dziwili 

się, bo nie znali bajek. I tak pewnego wieczoru do więzienia przyszedł król Morf. Poprosił, 

żeby istota, która opowiada bajki, podeszła do krat. Ku jego zdziwieniu podszedł krasnal Jan. 

Król chciał dowiedzieć się, skąd zna takie śliczne bajki. Podróżnik odpowiedział, że na Planecie 

Ziemia, a dokładniej w mieście mostów, czyli we Wrocławiu, to właśnie krasnale opowiadają 

i piszą piękne bajki. Król się zamyślił, a po krótkiej chwili wypuścił wszystkich na wolność.  

Władca nakazał im powrócić na swoje planety i pisać bajki. Jan jednak miał problem. Jego 

rakieta była zepsuta. Krasnal postanowił spytać króla, czy mógłby mu pomóc. Król się zgodził 

i pomógł w naprawie silnika. Jan podziękował wszystkim i wrócił na Ziemię. Od razu po 

powrocie  zaczął pisać książkę dla małych krasnali pod tytułem „Magiczna planeta Morfeusz”. 

Były w niej zapisane wspaniałe historie. Podróżnik napisał także książkę dla dorosłych krasnali 

pod tytułem „Wspaniałe podróże Jana”.  

Jan dzięki tym książkom stał się sławny i dostał złotą nagrodę literacką. Jego żona Joanna, 

córeczka Justyna, synek Jacek i ich piesek świętowali razem sukces.  Jego wspaniałe książki 

kupowało wielu krasnali. Dostawał listy z prośbami o kolejne części lub całkiem nowe książki. 

Jan był bardzo szczęśliwy i już nigdy nie poleciał w kosmos. Zamiast tego pisał bajki i szlifował 

swój talent.  

 

 

 

 

Julia N.  
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Jest taka jedna planeta, którą nazywają Meduza. 

Calutka jest z kamienia, ale ten kamień kruszył się i rozwarstwiał tyle razy, że nie znajdziesz 

tam ani jednego litego kawałka – same kamienne włókna, które oderwały się od powierzchni 

jak grube warkocze włosów. Jak węże. Kiedy wieją podniebne wiatry, kamienne włókna 

zaczynają podrygiwać i śpiewać, bo te wiatry mają już w sobie coś takiego16.  

 

 

         

 
16 Tamże, s. 78.  
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KRASNAL NA PLANECIE MEDUZA  

 

 

 

       Pewnego dnia krasnal Tomek przypomniał sobie, że ma bardzo długą listę rzeczy z 

dzieciństwa, której nie zrealizował. Przeczytał ten dokument i chciał spełnić jedno ze swoich 

marzeń.  

– Chcę polecieć w kosmos! – powiedział zafascynowany krasnal. 

Pobiegł szybko do szafy i zaczął się pakować, lecz przypomniał sobie, że nie wie, co ma zabrać. 

Tomek długo się zastanawiał, wpadł na pomysł, że pojedzie do swojego dziadka, który się na 

tym zna. Po wielu godzinach rozmawiania dziadek krasnala powiedział, żeby Tomek poszedł i 

kupił wszystko, co było na liście zakupów. Tę listę napisał dziadek Tomka. Powiedział też, do 

którego sklepu wnuk ma pójść.  
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– Dziadku, już jestem, wszystko mam – powiedział krasnal. 

– Super, a kupiłeś jedzenie? – spytał dziadek Felix. 

– Tak – odpowiedział Tomek. 

Następnego dnia Tomek z prędkością światła wybiegł z domu i znowu pojechał do swego 

dziadka, tym razem musieli omówić wszystkie rzeczy związane z lotem. Po trzech godzinach 

załatwiania różnych spraw związanych z lotem w kosmos porozmawiali o tym, gdzie Tomek 

chce polecieć. 

– Dziadku, chcę polecieć na Meduzę – powiedział szczęśliwy Tomek. 

– Super, to teraz idź do domu i przynieś mi rzeczy z tej listy – powiedział Felix. 

– Dziadku, kolejna lista, ile jeszcze tych list będzie? – wściekły Tomek spytał się dziadka 

Felixa. 

– Daj ją, wnusiu. Chciałem zrobić jeszcze kilka list, ale skoro nie chcesz tego czytać, to 

przygotuję jedną zbiorczą listę. Będzie to bardzo długa lista – zapowiedział dziadek.  

– No to dziadku, może ja już pójdę i później mi ją dasz – powiedział szybko krasnal. 

Tomek wybiegł i przeczytał całą listę, miał przynieść wszystkie ubrania, ponieważ dziadek 

Felix miał obejrzeć odzież, a najwyżej Tomek pójdzie na strych, ponieważ dziadek Tomka był 

astronautą i ma bardzo dużo specjalnych ubrań i różnych kombinezonów, które można ubrać 

tylko wtedy, kiedy leci się w kosmos, bo na ziemi nie dadzą rady wytrzymać.  

Kiedy krasnal już przyniósł dziadkowi Felixowi ubrania to musiał iść na strych. Tomek nie 

chciał iść na strych, ponieważ wujek krasnala wmawiał mu, że na strychu zamieszkały duchy, 

lecz Tomek nie miał innego wyjścia. Po pięciu dniach przygotowań Tomek chciał z całą swoją 

rodziną wylecieć w kosmos, a następnie tam zamieszkać, a dokładniej zamieszkać na Meduzie. 

Tomek wyleciał w kosmos razem z: mamą Moniką, tatą Tadeuszem, młodszą siostrą Dominiką, 

babcią Basią, dziadkiem Felixem, ciocią Ulą, wujkiem Andrzejem, kuzynem Wojtkiem, psem 

Kulką i kotem Nutką.  

        Osiemdziesiąt lat później na Meduzie żyło aż milion mieszkańców, ponieważ Tomek i 

jego rodzina namówili innych krasnali na zamieszkanie na planecie Meduza. I w oto ten sposób 

na Meduzie powstało całkiem sympatyczne miasto… krasnali.  

 

 

 

Martyna 
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