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Bajka jest owocem współpracy uczniów i nauczycieli  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Historia powstała  

na zajęciach z psychologiem szkolnym, została wzbogacona  

o ilustracje wykonane własnoręcznie przez dzieci. 

 

 

 

 

 

Bajkę dedykujemy 

wszystkim Przyjaciołom naszej Szkoły 

autorki 
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Daleko, za górami, za lasami jest pewna zielona, 

nieodkryta przez żadnego człowieka wyspa, którą 

zamieszkują zwierzęta.  

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to,  

że zwierzęta te mówią ludzkim głosem i ich życie 

łudząco przypomina ziemskie zwyczaje.  

Oczywiście, ta zielona kraina różni się od naszej  

pod wieloma względami. Na przykład, zamiast bloków są 

mieszkania w drzewach, a zamiast polskiego  

i matematyki, zwierzęta uczą się pysznie gotować  

i sprytnie przemieszczać się po gałęziach.  

Jednak mieszkańcy wyspy, tak jak i my, lubią spędzać 

czas z innymi. Zawierają przyjaźnie, czasem się kłócą, 

potem się godzą, odwiedzają się nawzajem i mają wiele 

ciekawych pomysłów.  
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Jednym z mieszkańców tej krainy jest chomik  

o imieniu Orzeszek. Chomik swoje imię zawdzięcza 

temu, że jest największym łakomczuchem na orzechy na 

całej wyspie. Znany jest również z tego, że jest dość 

ciekawski i  wie o wszystkim, co się dzieje na wyspie. 

Orzeszek mieszka na ostatnim piętrze na drzewie,  

z którego ma doskonały punkt obserwacyjny.  

 

 

 

Orzeszek jest zawsze szeroko uśmiechnięty, szczególnie 

gdy ma pełny brzuszek, po którym często lubi się 

głaskać. 
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W tym samym drzewie na dole, swoje mieszkanko ma 

przyjaciółka chomika - Szyszka.  

Szyszka to jedyna w swoim rodzaju świnka morska, która 

nie rozstaje się ze swoją różową spódniczką.  

 

 

 

 

Jednak najważniejsze jest to, że Szyszka ma doskonały 

węch, który pomaga jej rozwiązywać przeróżne zagadki. 

Dzięki tej umiejętności, stała się nieformalnym 

członkiem miejscowej policji.  

Policją na wyspie zarządza dzielny i nieustraszony pies 

Bono, który jest najstarszym z mieszkańców, zawsze 

służy innym radą i doświadczeniem.  

Dzięki niemu wszyscy w tej krainie czują się 

bezpiecznie. 

 



10 

 

Bono nie jest jednak zbyt dużym psem i często musi 

wysoko zadzierać głowę, szczególnie, gdy rozmawia  

z koniem Diamentem – najwyższym zwierzęciem  

na całej wyspie.  

 

 

 

Diament zyskał swoje imię od pięknej, błyszczącej 

grzywy, która w słońcu mieni się i wygląda, jakby była 

cała z kryształków. Koń bardzo szybko biega i często  

na swym grzbiecie wozi innych mieszkańców wyspy.  
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Kot Baltazar szczególnie często korzysta  

z podwózki, bo ma bardzo krótkie łapki i nie lubi 

marnować czasu na długie piesze podróże.  

 

Baltazar jest zresztą  

szczególnym zwierzęciem, 

ponieważ powszechnie 

uważa się, że nosi 

specjalne okulary, dzięki 

którym widzi więcej niż 

inni…  

 

Sprawa ta owiana jest tajemnicą. Nikt dokładnie  

nie wie, jak jest naprawdę, bo Baltazar nigdy  

nie zdejmuje swoich okularów. Jakby nie było, pewne 

jest, że kot jest najmądrzejszy na całej wyspie, a przez 

niektórych nazywany jest nawet geniuszem.  

Szczególnie papuga Polinezja uwielbia go tak nazywać  

i często woła „geniusz, geniusz”, gdy tylko z daleka 

zobaczy kota w okularach.  
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Polinezja to kolorowa papuga zwana przez wszystkich w 

skrócie „Poli”. Potrafi szybko i zwinnie latać i mimo 

tego, że nie za wiele mówi, to jest bardzo szanowanym 

mieszkańcem wyspy.  

 

Poli jest bardzo kolorowa,  

a na głowie sterczy jej jasny 

kucyk. Jej wielobarwność  

i fryzura powodują, że nie 

można pomylić jej z żadnym 

innym ptakiem na wyspie. 

 

 

Wydawać by się mogło, że wszyscy na wyspie żyją 

ze sobą w przyjaźni, gdyby nie to, że na odludziu,  

z dala od wszystkiego i wszystkich, mieszka komar 

Stefan.  

Niewiele o nim wiadomo, a plotka głosi, że Stefan całe 

dnie jest sam i z nikim nie rozmawia, a na dodatek 

podobno cały czas nosi na głowie fioletowe słuchawki.  
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Wydaje się to dość dziwne i inni się go boją,  

bo przecież komary znane są z tego, że kłują 

do krwi… prawda?  

 

 

 

 

 

 

Strach ten jednak nie burzy życia na wyspie, na której 

czas płynie powoli i spokojnie, aż do pewnego dnia, 

kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach ze swojego 

mieszkania znika chomik… 

Wszystko zaczęło się w sobotę rano.  

Jak co tydzień, Szyszka wybrała się do Orzeszka  

na wspólne drugie śniadanie – świnka zabrała ze sobą 

koszyk świeżych orzechów laskowych, które zebrała 

specjalnie dla sąsiada.  
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Zanim jeszcze weszła do mieszkania chomika, 

zaniepokoiło ją to, że drzwi wejściowe są uchylone.  

Szyszka weszła do środka, rozejrzała się po niewielkim 

pomieszczeniu i nigdzie nie znalazła chomika.  

Jedynie na dywanie, tuż obok stołu, przy którym 

zazwyczaj wspólnie jedzą, leżały rozsypane okruszki 

orzeszków.  

 

 

 

 

Świnka czuła, że coś jest nie tak, więc szybko zadzwoniła 

do Bona i postanowiła nic nie dotykać, dopóki nie zjawi 

się policjant.  

Nie czekała długo, po chwili w mieszkaniu Orzeszka 

pojawił się Bono i zaczęli razem rozglądać się  

w poszukiwaniu śladów.  

Z pozoru, wydawało im się, że w pokoju nie ma nic 

szczególnego.  
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Nagle, oboje spostrzegli, że okruszki są rozsypane  

nie tylko na dywanie, ale ich ślad można znaleźć również 

pod krzesłem, obok fotela i pod oknem, które było 

otwarte.  

Szyszka i Bono szybko wychylili się przez wąskie okno  

w drzewie i zobaczyli, że z okruszków po orzeszkach 

utworzyła się ścieżka.  

Chomik nie rozstaje się ze swoim przysmakiem  

i cokolwiek mu się przydarzyło - jedno jest pewne – 

orzeszki miał przy sobie. Ślad z okruszków prowadził 

daleko, więc Bono postanowił głośno gwizdnąć  

i przywołać na pomoc Diamenta.  
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Po chwili świnka i pies siedzieli na grzbiecie konia, który 

galopował, podążając za śladem orzeszków.  

Gwizd policjanta przywołał również Poli, która z lotu 

obserwowała przyjaciół i starała się wypatrzeć 

zagubionego chomika.  

Nagle ślad się urwał i Diament zatrzymał się w lesie  

na rozstaju dróg.  

Szyszka i Bono szybko zeskoczyli na ziemię próbując 

wywąchać dalszy trop. Niestety, nawet niezawodny 

węch świnki nie pomógł i nikt nie wiedział,  

w którą stronę iść dalej.  

Już mieli się poddać, gdy nagle usłyszeli wśród drzew 

głośne liczenie…2851, 2852, 2853…  

Zastanawiali się, kto i co tak liczy.  

Po chwili zobaczyli charakterystyczne okulary.  

To był kot Baltazar! Okazało się, że właśnie prowadzi 

badania i liczy wszystkie drzewa w lesie.  
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Kot bardzo się zdziwił, że wszyscy szukają chomika,  

bo nic nie wiedział o jego zniknięciu.  

Jednak przypomniał sobie, że widział dzisiaj coś 

dziwnego, coś, co może okazać się ważne w sprawie. 

Wszyscy z niecierpliwością wpatrywali się w kota.  

Baltazar nieśpiesznie otworzył swój notes, w którym 

zapisał, że na drzewie nr 1743 zauważył ślad małych 

pazurków, który, jak teraz myśli, mógł należeć  

do Orzeszka.  

Nie było wyjścia - trzeba było to sprawdzić. 

Wszyscy szybko usiedli na Diamencie, który poprowadził 

ich drogą według wskazówek Baltazara. 
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Gdy dotarli do wskazanego drzewa, faktycznie okazało 

się, że na korze widoczne są ślady – Szyszka nie miała 

żadnych wątpliwości - należały do chomika.  

Poli obleciała drzewo ze wszystkich stron, jednak  

nie zauważyła nic szczególnego.  

Niespodziewanie wszyscy usłyszeli charakterystyczne 

bzyczenie. W pierwszej chwili dźwięk wydał im się 

bardzo oddalony, ale z każdą sekundą stawał się coraz 

bliższy.  

Zwierzęta spodziewały się ataku i kiedy były już  

w gotowości, aby się bronić, wśród gałęzi drzewa 

zobaczyły komara. Rozpoznali, że był to Stefan, 

odludek, o którym na wyspie krążyły dziwnie historie. 

Najgorsze było to, że komar w swoich łapkach trzymał 

Orzeszka.  

Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, Stefan bardzo 

szybko odleciał. Wszystko trwało zaledwie kilka sekund, 

ale Szyszka zauważyła, że chomik miał smutną minę. 

Niestety wyglądało na to, że oprócz uwięzi dokucza  

mu również brak orzeszków.  



19 

 

Papuga Poli, nie tracąc ani chwili, złapała Szyszkę,  

która korzystając ze swojego niezawodnego węchu, 

podążała za zapachem chomika i komara.  

Reszta zwierząt biegła za nimi, aż Poli wylądowała,  

bo Szyszce udało się znaleźć trop Orzeszka.  

Ślad doprowadził ich do rzeczki, na brzegu której 

zauważyli mały drewniany domek z żółtym dachem.  

Podejrzewali, że to dom komara Stefana, więc aby go 

nie spłoszyć, schowali się w krzakach… 
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Wspólnie zdecydowali, że najciszej skrada się Baltazar. 

Kot poprawił na nosie swoje wielkie okulary,  

po czym bardzo cicho podszedł do domku i zajrzał przez 

okienko.  

To, co zobaczył, bardzo go zdziwiło.  

Z niedowierzania aż przetarł szkła w okularach.  

 

Okazało się bowiem, że chomik siedzi na małym 

krzesełku. Nie byłoby w tym nic dziwnego,  

gdyby nie to, że był uśmiechnięty i objadał się 

ulubionymi orzeszkami, które podawał mu komar Stefan.  
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Baltazar chwilę przyglądał się całej sytuacji, po czym 

zdecydował przywołać pozostałe zwierzęta. 

Wyglądało na to, że Orzeszek i komar zaprzyjaźnili się. 

Stefan nawet pokazywał chomikowi swoje słuchawki. 

Baltazar nie mógł dłużej czekać, musiał dowiedzieć się, 

o co w tym wszystkim chodzi. Postanowił nie wahać się 

ani chwili i głośno zapukał do drzwi. Po chwili ktoś 

nacisnął klamkę i drzwi delikatnie uchyliły się,  

lekko skrzypiąc. Kot nieśpiesznie wszedł do domu, 

podczas gdy reszta przyjaciół w wielkim napięciu została 

przed wejściem.  

Baltazar zobaczył w środku radosnego chomika,  

który coś do niego mówił, ale niestety buzię miał pełną 

orzeszków i kot nic nie mógł zrozumieć.  

Orzeszek wskazał palcem na szafkę, zza której 

wystawały małe skrzydełka.  

Po chwili kot zobaczył wielkie przestraszone oczy 

komara. W pierwszym momencie, chciał sam uciec,  

bo bał się ukąszenia, ale zdobył się na odwagę i nie ruszył 

się o krok.  
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Stefan zresztą nie wyglądał na kogoś, kto miałby ruszyć 

do ataku. Wręcz przeciwnie jego oczy wyrażały tylko 

smutek i strach.  

Po chwili komar zdobył się na odwagę i nieśmiało 

zaprosił kota i pozostałe zwierzęta do środka.  

Szyszka weszła jako pierwsza i mocno przytuliła 

chomika, bo bardzo się o niego bała.  

Jak tylko sprawdziła, że Orzeszek jest cały i zdrów, 

spojrzała na komara surowym wzrokiem czekając na to, 

co powie.  

W powietrzu wisiało napięcie, wszyscy (oprócz Orzeszka 

zajętego jedzeniem) wpatrywali się w Stefana i chcieli 

wiedzieć się, dlaczego porwał chomika.  

Stefan nieśmiało i bardzo cicho odważył się odezwać… 

Siedzieli tak razem w niewielkim, ale trzeba przyznać, 

że bardzo przytulnym domku komara i rozmawiali długo. 

Komar opowiedział im swoją historię.  

Mówił o tym, że mieszka sam tak daleko i często czuje 

się samotny. Wie, że inni się go boją, a nawet brzydzą…  
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Na dodatek myślą, że jest dziwny, bo nosi te swoje 

fioletowe słuchawki. A on po prostu słucha radia cały 

dzień i całą noc, bo dzięki temu ma wrażenie,  

że ktoś obok niego jest.  

Komar stracił nadzieję, że będzie miał kiedyś 

przyjaciela, dlatego postanowił, że weźmie sprawy  

w swoje łapki. Padło na chomika, bo wydawało mu się, 

że miseczka orzeszków wystarczy, by przekonać  

do siebie Orzeszka i zyskać przyjaciela.  

Postanowił udać się do niego z wizytą. 

Niestety, chomik widząc komara w drzwiach swojego 

mieszkania, bardzo się przestraszył się i zaczął uciekać. 
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Stefan niewiele myśląc, podleciał do chomika, złapał go 

za futerko i wylecieli razem przez okno.   

Chciał go zabrać do swojego domu, ponieważ miał 

nadzieję, że Orzeszek się do niego przekona i wybaczy 

mu porwanie. Chomik jednak próbował wyrwać się  

z uchwytu Stefana, gubiąc po drodze resztki swojego 

przysmaku. Stefan wiedział, że źle zrobił, ale nie chciał 

nikogo skrzywdzić i nie spodziewał się, że wyjdzie z tego 

taka afera! Na twarzy komara widać było ogromny zawód  

i smutek, bo był pewien, że inne zwierzęta teraz jeszcze 

bardziej go znienawidzą. 

Po wysłuchaniu historii Stefana, w domu panowała cisza. 

Słychać było tylko chrupanie Chomika, który miał zamiar 

zjeść orzeszki do ostatniego okruszka i wydawał się nie 

przejmować całą sytuacją.  

Dało się jednak zauważyć, że atmosfera w domu 

zmieniła się, nie była już napięta, zwierzęta wyglądały 

raczej na zmartwione. Co więcej, można było odnieść 

wrażenie, że było im głupio, że tak surowo oceniły 

Stefana, ale nie wiedziały, co teraz zrobić.  
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Czekali aż kot Baltazar użyje swojej wiedzy i powie coś 

mądrego. Niespodziewanie ciszę przerwała Szyszka, 

która podeszła do komara.  

Stefan w pierwszym odruchu odskoczył w tył, jednak gdy 

zobaczył wyciągniętą łapkę świnki, nieśmiało podał jej 

swoją. Szyszka łagodnie uśmiechnęła się do komara i po 

chwili przez dom przeszło westchnienie ulgi.  

Nie tylko komarowi zrobiło się cieplej na sercu,  

ale również inne zwierzęta poczuły radość i nadzieję, że 

wszystko da się naprawić. 

Szyszka zaproponowała komarowi przeprowadzkę  

do wolnego mieszkanka w ich drzewie.  

Bono powiedział, że chętnie pokaże mu całą okolicę  

i zapozna z innymi mieszkańcami.  

Orzeszek oczywiście zdążył już polubić komara  

i zaproponował, aby dołączył do nich na sobotnie 

śniadania.  

Diament i Poli zaprosili komara na wspólne 

wycieczki po lasach.  

Stefan nie mógł uwierzyć w swoje szczęście!  
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Bez wahania i z ogromną radością przyjął propozycje 

zwierząt. Obiecał, że nie będzie nikogo kłuć i sprawiać 

bólu. Wszyscy zwrócili uwagę na Baltazara, tylko on się 

jeszcze nie odezwał i wydawało się, że nad czymś się 

zastanawia.  

Kot łapką poprawił swoje okulary i to, co powiedział, 

zwierzęta zapamiętały na zawsze.  

Baltazar podzielał radość innych, że ta historia skończyła 

się szczęśliwie i że wszyscy mają tyle pomysłów oraz 

entuzjazmu.  

Po chwili przerwał i popatrzył uważnie na zwierzęta. 

Spokojnym głosem powiedział, że nie doszłoby do tej 

sytuacji, gdybyśmy tak łatwo nie oceniali innych. 

Wierzymy w plotki, które często są nieprawdziwe,  

a powtarzane mogą kogoś mocno zranić, a niektóre rany 

bardzo długo się goją. Za mało zastanawiamy  się, co 

mogą czuć i myśleć inni. Najpierw należy kogoś poznać, 

aby stwierdzić, czy się go lubi czy nie. A nawet jeśli się 

kogoś nie lubi, to trzeba go szanować.   

 

 



27 

 

Zwierzęta słuchały w ciszy.  

Szyszce zakręciła się łza w oku, bo przypomniało jej się, 

że sama bała się Stefana i uważała go za dziwaka. 

Pomyślała o tym, że czasem nie zdajemy sobie sprawy  

z krzywdy, którą wyrządzamy, nawet jeśli nie mamy 

takiego zamiaru. Zrobiło jej się żal Stefana i było jej 

wstyd.  

Bono i Diament też sprawiali wrażenie poruszonych, 

a Poli po tym, jak Baltazar skończył mówić, zaczęła 

krzyczeć „geniusz! geniusz!”.  

Faktycznie, trzeba przyznać, że kot mądrze mówił.  

Okazało się, że to nie wiedza czyni Baltazara 

wyjątkowym oraz jego okulary wcale nie są magiczne. 

To dobre, szlachetne serce czyni kota najmądrzejszym 

zwierzęciem na wyspie.  
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Od czasu tej historii zwierzęta żyły ze sobą  

w przyjaźni i często ze sobą rozmawiały.   

Postanowiły, że już nikt nigdy nie poczuje się 

osamotniony i odrzucony. Zwierzęta zrozumiały, jaką 

mają siłę, by wspólnie zmieniać swój świat na lepszy! 

Komar okazał się bardzo towarzyski i radosny, można 

było zawsze na nim polegać. Na dodatek uwielbiał 

muzykę i otworzył własne radio, więc codziennie jego 

głos gościł w domach na całej wyspie.  

Głos i historia Stefana przypominała wszystkim,  

jak ważne są wzajemny szacunek, akceptacja  

i zrozumienie.  

 


