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Kochane Dzieci!

Oddajemy	w	Wasze	ręce	pierwszą	w	Polsce	książeczkę,	której	
Autorami są Tarninki – najmłodsi mieszkańcy Tarnowa i oko-
lic.	Jeżeli	dokładnie	ją	przeczytacie,	na	pewno	odkryjecie	w	jaki	
sposób	można	zjednać	sobie	przyjaciół.	

Ta	wyjątkowa	książeczka	pokazuje	 talent	 literacki	oraz	pla-
styczny	 Gabrysi,	 Basi,	 Olka,	 Weroniki,	 Oli,	 Dominika,	 Kuby,	
Wiktorii.	Jest	owocem	Międzyszkolnego	Konkursu	„Dobre	ma-
niery w mojej bajce” zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
„Podaruj	Dzieciom	Promyk	Słońca”.	Konkurs	został	przeprowa-
dzony	w	2013	 r.	w	 ramach	prowadzonej	przez	Stowarzyszenie	
Akcji	 „Odkryj	wartość	 dziecka”	 pod	 Patronatem	Honorowym	
Fundacji	Książąt	Lubomirskich,	którą	popierają	Wasi	ulubieńcy:	
Kamil	Stoch,	Krzysztof	Ziemiec,	Jasiek	Mela,	Marek	Kamiński,	
Kabaret	OT.TO,	Golec	uOrkiestra,	 	Marta	Żmuda	Trzebiatow-
ska,	Majka	 Jeżowska,	Radek	Brzózka,	Ula	Chińcz,	Wydawnic-
two	HELIOS,	Przemek	Szaliński,	oraz	tarnowscy	przedsiębiorcy.

Książeczka	zawiera	wyjątkowe	bajki	o	dobrych	manierach,	a	
ilustracje	wykonane	 zostały	 przez	 samych	Autorów.	W	Tarnin-
kach	znajdziecie	ciekawe	listy	Waszych	Koleżanek	i	Kolegów,	któ-
re	to	korespondencje	stały	się	kluczem	do	sukcesu	towarzyskiego.

Doskonała	wyobraźnia	Tarninek	oraz	umiejętność	podpatry-
wania	dobrych	manier,	sprawiła,	że	książeczka	opatrzona	została	
komentarzami	Pana	Krzysztofa	Ziemca	–	polskiego	dziennika-
rza	TVP1,	a	zarazem	Autora	książki	„Niepokonani”	oraz	grupy	
muzycznej	Golec	uOrkiestra	 i	 Jaśka	Meli	 -	 zdobywcy	Bieguna	
Północnego	oraz	Południowego.

Życzymy	Wam	dużo	słońca,	wiary	i	uporu	w	dążeniu	do	celu!

Prezes Stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca
Katarzyna	Macoń
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List Prezydenta Tarnowa

 
Drodzy najmłodsi,

Tarninki,	które	zostały	napisane	przez	dzieci	dla	innych	dzie-
ci	są	lekturą	pełną	radości.	Bo	być	szczęśliwym	to	być	zaakcepto-
wanym	i	akceptować	-	dawać,	ale	i	otrzymywać	w	ramach	jednej	
wspólnoty.	A	wspólnota	polega	na	tym,	żeby	umieć	razem	prze-
żywać	 rzeczy	piękne	 i	 rzeczy	 trudne,	 żeby	 razem	pochylać	 się	
nad	problemami	i	starać	się	je	rozwiązywać.

Wraz	z	upływem	lat	zmieniają	się	nasze	marzenia	i	plany,	ale	
także	postrzeganie	świata	i	podejście	do	drugiego	człowieka.	Ale	
jedna	rzecz	jest	dla	nas	wszystkich	stała,	chcemy	żyć	w	zgodzie	
i	w	przyjaźni	z	innymi.	Szczególnie	serdecznie	zwracam	się	do	
tych,	którzy	na	co	dzień	chodzą	do	przedszkola	czy	szkoły	pod-
stawowej i uczą dorosłości.

Codziennym wyzwaniom zawsze towarzyszy dreszczyk emo-
cji	i	obaw.	Wszyscy	te	obawy	doskonale	pamiętamy	z	własnych	
przeżyć.	Ale	mimo	to	każde	wyzwanie	 jest	szansą	na	zdobycie	
nowych	umiejętności,	nowych	doświadczeń,	znajomości	i	przy-
jaźni.	Życzę	Wam,	abyście	właśnie	takie	pozytywne	emocje	i	do-
świadczenia	otrzymywali	jak	najczęściej.	I	 jak	najwięcej	z	nich	
wyciągali dla siebie.

																	Henryk	Słomka-Narożański
																				zastępca	Prezydenta	Tarnowa
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Piękny sen

–	Mamooo…!!!	Opowiedz	mi	w	końcu	tę	bajkę!	–	niecierpliwi	
się	Tosia.	

–	A	umyłaś	już	ząbki?	–	pyta	mama.
–	Nie,	nie…!	Nie	cierpię	myć	zębów!	Nie	będę	myła!	Koniec	

i	kropka!	–	wrzeszczy	dziewczynka.
–	Chodź	tu	do	mnie!	–	zawołała	mama.
–	A	po	co?	Co	mi	dasz?	–	pyta	Tosia.
–	Chodź,	to	zobaczysz…	-	odpowiedziała	mama.
–	No	dobra…	Idę…

Mama	 wzięła	 córeczkę	 na	 kolana,	 mocno	 przytuliła	 i	 zaczęła	
opowiadać.	

Dawno	 temu,	 a	może	 nie	 było	 to	 aż	 tak	 dawno,	 żyła	 sobie	
pewna	dziewczynka,	a	może	dalej	gdzieś	ona	jest,	może	jest	w	two-
jej	szkole,	może	mieszka	niedaleko	ciebie,	a	może	to	ty	jesteś	tą	
dziewczynką?

–	Jaaa…?	–	przerwała	mamie	Tosia.
–	Cichutko	kochanie,	słuchaj	dalej	–	rzekła	mama.

***

	 –	 Idęęę…	–	wykrzyczała	Plapla,	wychodząc	 rano	do	 szko-
ły.	Tak	codziennie	żegnała	się	ze	swoimi	rodzicami.	Szła	zawsze	
sama,	nie	miała	koleżanek,	bo	nie	chciała	ich	mieć.	Uważała,	że	
wszystkie	są	głupie	i	brzydkie,	za	to	ona	jest	najpiękniejsza	
i najmądrzejsza na całym świecie. Tego dnia miała humor jesz-
cze	gorszy	niż	zwykle.	Idąc	chodnikiem	zauważyła	nagle,	że	jakaś	
starsza	pani	schyla	się	i	zbiera	porozrzucane	owoce.	Plapla	sta-
nęła	i	popatrzyła.	

–	Pomóż	mi,	kochanie	–	rzekła	staruszka.
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–	Ja?	Ja…	Ja	nie	mam	czasu	–	wyjąkała	dziewczyna	i	poszła	
dalej.	W	szkole,	po	lekcji	matematyki,	Laura,	która	siedziała	
w	drugiej	ławce,	podeszła	do	Plapli	i	rzekła:

–	 Pożycz	mi,	 proszę,	 ten	 ołówek	 z	 księżniczkami.	Tylko	 na	
jeden	dzień.	Baaardzo	mi	się	podoba.	

–	Ale…	Ale	ja	go	teraz	potrzebuję…	Poza	tym	mama	mi	nie	
pozwoliła	pożyczać	–	skłamała	Plapla.	

Laurka	spuściła	ze	smutkiem	głowę	i	wróciła	do	swojej	ławki.	
Po	powrocie	ze	szkoły,	jak	codziennie,	Plapla	zasiadła	z	rodzica-
mi	do	obiadu.	I	wtedy	dopiero	się	zaczęło:	mlaskanie,	siorbanie,	
wycieranie	buzi	w	rękaw,	a	na	koniec	głośne	bekanie.	Tata,	pa-
trząc	na	wyczyny	swojej	córki,	kiwał	tylko	głową,	a	mama	prze-
cierała	łzy,	bo	przykro	jej	było,	że	Plapla	ma	takie	złe	maniery.	
Tak	mijały	dni,	tygodnie	i	miesiące.	Nastała	zima,	a	z	jej	przyj-
ściem	piękne	 święta	Bożego	Narodzenia.	W	dzień	Wigilii	 cała	
rodzina	zajęła	się	ubieraniem	choinki.	Prawie	cała,	bo	Plapla	od	
rana nie wychodziła ze swojego pokoju. 

–	Dajcie	mi	święty	spokój!	Nie	cierpię	świąt!	–	krzyczała.
Nawet	wieczorem	po	kolacji,	kiedy	przyszedł	czas	na	rozpako-
wywanie	prezentów,	była	zła,	naburmuszona.	Nic	się	jej	nie	po-
dobało. Stwierdziła:

–	Nie	o	tym	marzyłam!
Tego	dnia	Plapla	położyła	się	spać	wcześniej	niż	zwykle.	Wo-

lała	udawać,	że	jest	chora,	że	boli	ją	głowa,	byle	tylko	rodzice	nie	
chcieli	zabrać	jej	na	Pasterkę.	Usnęła	od	razu.	Chyba	usnęła	bo	
nagle	zobaczyła	nad	sobą	trzy	piękne	anioły.	Jeden	z	nich,	ten	
w złotych włosach rzekł:

–	Dziewczynko!	–	popatrz!
I	pokazał	jej	w	oddali	małe,	może	trzyletnie	dziecko,	bardzo	do	
niej	podobne,	ale	bardzo	grzeczne.	Dziewczynka	biegała	po	łące,	
wąchała	kwiatki	i	tuliła	się	do	swojej	mamy.

–	Przecież	to	moja	mama	–	pomyślała	Plapla.
Nie	myślała	jednak	o	tym	zbyt	długo,	bo	nagle	zobaczyła	dziwną,	ciem-
ną	postać,	która	posypała	dziecko	jakimś	pyłem	i	szybko	zniknęła.
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–	Kto	to?	Co	to?	Nic	nie	rozumiem!	–	wołała	przerażona	Plapla.
Wtedy	głos	zabrał	drugi	anioł,	ten	w	czerwonych	włosach:

–	To	dziecko	to	ty,	kiedy	byłaś	mała.	Byłaś	bardzo	grzeczna	i	do-
bra,	ale	zły	duch	obsypał	cię	pyłem	złych	manier,	dlatego	teraz	tak	
się	zachowujesz.	To	nie	twoja	wina,	ty	masz	dobre	serce,	tylko	teraz	
jest uśpione.

–	Co	dalej?	Co	ze	mną	będzie?	–	zapytała	zapłakana	Plapla.	
–	Idźcie	stąd,	nie	chcę	was,	dajcie	mi	spokój!	–	krzyczała	coraz	

głośniej.
Wtedy	odezwał	się	trzeci	anioł,	który	był	biały	i	powiedział:

–	Nie	krzycz,	nie	bój	się…	Jesteśmy	tu	po	to,	żeby	ci	pomóc	i	
obsypał ją drobinkami dobrych manier. 

I	tak,	jedna	wpadła	jej	do	ucha,	żeby	mogła	słyszeć	i	słuchać	
innych	ludzi.	Druga	wpadła	do	oka,	żeby	mogła	dostrzegać	swo-
ich	rodziców,	kolegów	i	koleżanki	a	nawet	ludzi	całkiem	obcych.	
Trzecia	–	na	głowę	i	rozjaśniła	rozum.	Dzięki	temu	Plapla	zrozu-
miała,	że	nie	wolno	nikogo	przezywać,	z	nikogo	się	śmiać	ani	go	
obrażać.	Czwarta	drobinka	upadła	Plapli	na	usta	i	sprawiła,	że	
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w	końcu	się	uśmiechnęła.	Piąta	dostała	się	na	język,	żeby	znowu	
mogła	mówić	trzy	magiczne	słowa:	„przepraszam”,	„proszę”	i	„dzię-
kuję”.	Dzięki	tej	drobince	powitała	rodziców	słowem	„dzień	do-
bry”,	a	pożegnała	„dowiedzenia”.	Szósta	drobinka	dotknęła	serca	
i	nareszcie	 je	obudziła.	Teraz	Plapla	będzie	 już	mogła	kochać	
i	 szanować	 ludzi,	 zwierzęta	 i	 całą	przyrodę.	Ostatnia	drobinka	
wpadła	jej	na	ręce,	żeby	mogła	bawić	się	z	koleżankami.	
Nagle	Plapla	poczuła,	że	anioły	trzymają	ją	za	ręce,	unoszą	w	po-
wietrzu.	Przeszła	przez	wielką,	ciemną	bramę.

–	Co	się	dzieje?	Gdzie	ja	jestem?	–	zawołała	przestraszona.	
Znalazła	 się	 na	 łące	 pełnej	 kolorowych	 kwiatów	 i	 fruwających	
motyli.

–	Jak	tu	pięknie	–	wyszeptała.
Wreszcie	 dostrzegła	 piękno	 przyrody,	 na	 które	 wcześniej	 była	
obojętna.	

–	Jak	mogłam	deptać	coś	tak	cudownego?	–	pomyślała.
Zaczęła	wąchać	kwiaty,	oglądać	motyle	i	szukać	czterolistnej	ko-
niczyny.	Nagle	podeszły	do	niej	anioły,	wzięły	za	 rękę	 i	 zapro-
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wadziły	na	ulicę.	Plapla	zobaczyła	tam	starszą	kobietę	zbierającą	
porozrzucane jabłka. 

–	Przecież	ja	tę	staruszkę	znam	–	pomyślała	Plapla.	
Szybko pobiegła do niej i rzekła: 

–	Dzień	dobry,	po	czym	zaczęła	razem	z	nią	zbierać	owoce.	
–	Dziękuję	ci,	kochanie	–	powiedziała	starsza	pani.
–	To	 ja	pani	dziękuję,	 że	mogłam	pomóc	 i	bardzo	przepra-

szam,	że	kiedyś	odeszłam	i	nie	pomogłam.	Jest	mi	wstyd	–	wy-
szeptała	i	spuściła	głowę	Plapla.	

–	Nie	martw	się,	najważniejsze,	że	już	zrozumiałaś	swój	błąd.	
Masz	tu	ode	mnie	to	czerwone	jabłko	–	rzekła	staruszka.	

–	 Dziękuję	 pani	 i	 do	 widzenia	 –	 odpowiedziała	 Plapla,	 po	
czym	uśmiechnęła	się	i	odeszła.
Następnie	 anioły	 zaprowadziły	 dziewczynkę	 przed	 wejście	 do	
szkoły.	Tam	stały	dwie	koleżanki	z	jej	klasy	i	śmiały	się	z	Balbiny.

–	Kluska!,	kluska!	–	zawołała	jedna.	
–	I	do	tego	piegowata!	–	krzyczała	druga.	
–	Ma	kropki	jak	biedronka!	–	odpowiedziała	ze	śmiechem.

Ja	 też	 tak	 o	 niej	mówiłam	 –	 pomyślała	 Plapla	 i	 zrobiło	 się	 jej	
przykro. Podbiegła do dziewczyn i rzekła: 

–	 Dajcie	 jej	 spokój,	 nie	 dokuczajcie	 jej.	 Nie	 wolno	 nikogo	
przezywać	ani	obrażać.	
Koleżanki	zaczęły	się	śmiać,	ale	chyba	zrobiło	się	 im	wstyd	bo	
szybko gdzieś poszły. 

–	Balbino!	Nie	płacz	już,	nie	smuć	się	–	pocieszała	Plapla.	
–	Ale,	ale…	ja	jestem	gruba,	one	mają	rację	–	wyjąkała	zapła-

kana Balbina. 
–	I	co	z	tego?!	Każdy	jest	inny.	Ty	jesteś	bardzo	mądra,	masz	

przecież	najlepsze	oceny	z	matematyki	–	odpowiedziała	jej	Plapla.	
–	Ale	nie	mam	koleżanek	–	płakała	dalej.
–	To	może	zostaniesz	moją	koleżanką,	chciałabyś?	–	zapytała	Plapla.
–	Tak…	Bardzo	–	odparła	Balbina	i	nareszcie	się	uśmiechnęła.

Plapla	wróciła	do	aniołów	i	wtedy	jeden	z	nich	rzekł:
–	Musimy	już	wracać,	na	nas	już	czas.	
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–	Nie…	proszę!	Nie	zostawiajcie	mnie	–	krzyknęła	przestraszona.	
–	Nie	bój	się,	ty	już	umiesz	dobrze	postępować,	poradzisz	sobie	
– powiedział anioł w czerwonych włosach. 
Plapla	chciała	jeszcze	coś	powiedzieć,	ale	nie	zdążyła,	bo	nagle	

pojawiła	się	gęsta	mgła	i	anioły	gdzieś	zniknęły.	Promyki	słoń-
ca	wpadające	przez	okno	muskały	Plaplę	po	buzi,	aż	ją	w	końcu	
obudziły.	Usiadła	na	łóżku	i	pomyślała:

–	Ale	miałam	piękny	sen…
Nagle	zauważyła,	że	na	stoliku	leży	czerwone	jabłko.	

–	Przecież	to	jabłko	dostałam	od	tej	staruszki,	pamiętam…	-	
powiedziała zdziwiona.
Wstała	z	łóżka	i	zobaczyła,	że	koło	jej	ulubionego	pluszaka	leżą	
trzy	białe	piórka.	

–	To	chyba	piórka	aniołów	–	zamyśliła	się.
–	Plapla,	kochanie…	śniadanie	na	stole	–	usłyszała	glos	mamy	

dobiegający z kuchni. 
–	Już	idę	mamusiu	–	odpowiedziała	córka.
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–	Co?	Moje	dziecko	tak	mówi?...	–	wyszeptała	z	niedowierzaniem	
mama.
Plapla	 tymczasem	 szybciutko	 umyła	 się,	 przebrała,	 przywitała	
z	 rodzicami	 i	 usiadła	 grzecznie	 do	 stołu.	Nie	 było	 już	 jednak,	
jak	zwykle	siorbania,	mlaskania	i	głośnego	bekania.	Tym	razem	
dziewczynka	zachowywała	 się	kulturalnie.	Po	 raz	pierwszy	ży-
czyła	rodzicom	smacznego,	a	po	skończonym	posiłku,	grzecznie	
podziękowała.

–	Do	widzenia	tatusiu,	pa	mamusiu!	–	zawołała	Plapla	i	szyb-
ciutko pobiegła do szkoły.
Spieszyła	się,	ponieważ	czekała	tam	na	nią	koleżanka	Balbina.	
Mama	 skończyła	 opowiadać.	 Tosia	 już	 smacznie	 spała.	 Chyba	
spała,	bo	kiedy	mama	ją	pocałowała	na	dobranoc,	uśmiechnęła	
się	i	wyszeptała:

–	Ale	te	anioły	są	piękne…
Gabriela Wierzba 

– uczennica Szkoły Podstawowej nr 17 w Tarnowie
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Krzysztof Ziemiec polski dziennikarz, autor ksią-
żek: „Niepokonani”, „Wszystko jest po coś” czy 
„Droga zbawienia” na prośbę Stowarzyszenia Po-
daruj Dzieciom Promyk Słońca opowiada o wraż-
liwości… 

Myślę, że cechą - bo chyba nie manierą, która pomo-
gła mi w życiu jest paradoksalnie ...wrażliwość. Po-
nieważ urodziłem się pod koniec lat 60 to miałem ten 
przywilej, że moje babcie i ciocie były osobami, które 
doskonale pamiętały jeszcze czasy II RP. Jako osoby 
dorastające i uczące się jeszcze przed wojną, znały 
inny świat. Nie ten brutalny, który nastał w Polsce 
po II wojnie, tylko ten bardziej normalny jaki budo-
wano w odrodzonej Polsce lat 20 i 30. To one uczyły 
mnie przyzwoitości. To one przekazywały gen polskości 
i pokazywały czynem jak być dobrym człowiekiem i co-
dziennym patriotą. Pamiętam jak czytały mi książ-
ki...jakie tytuły i jakich autorów wybierały. Pamiętam 
ich opowieści. To wszystko sprawiło, że wyrosłem 
w takim a nie innym domu. To co w nim dostałem, 
to ta właśnie wrażliwość na innego człowieka, to po-
czucie solidarności i obowiązku nie tylko za siebie,  
ale i za innych, sprawiło, że jestem takim a nie innym 
człowiekiem. Ta wrażliwość w dzisiejszym świecie 
przeszkadza czasem bo pokusa, aby iść na skróty jest 
zawsze. Ale ta cecha staje się dziś coraz bardziej nie-
obecna przez co coraz bardziej wyrazista i pożądana.
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Jajko

Dawno,	dawno	temu,	ale	nie	tak	dawno	jak	myślicie,	w	domu	
ubogiej	kobiety,	w	lodówce,	mieszkało	Jajko.	Nie	duże,	nie	małe	
–	takie	w	sam	raz.	Jego	zielone	i	połyskujące	buty	zawsze	przy-
ciągały	uwagę	Szynki.	Na	głowie	nosiło	Jajko	błękitną	czapeczkę,	
którą	kobieta	a	właścicielka	urządzenia	zabrała	Serowi,	gdy	wyj-
mowała	go	z	lodówki.

Kiedy	Jadwiga	przygotowywała	śniadanie	dwóm	siostrom	–	
Ali	i	Eli,	w	lodówce	panował	gwar	i	chaos,	bo	jedno	z	mieszkań-
ców	elektronicznego	pudełka	miało	iść	na	stratę.	Pan	Pomidor	
wygłosił oświadczenie:

–	Słuchajcie,	słuchajcie	moi	drodzy	przyjaciele!	Dziś	znowu	
kogoś	stracimy,	ale	nie	obawiajcie	się	–	nie	wszystkich	to	spotka:	
Szynka,	Ser,	Mleko,	Majonez,	Masło,	Serek	Biały	–		wy	możecie	
do	godziny	piętnastej	się	nie	martwić.		Na	stratę	idzie	Jajko	He-
nio.	Macie	piętnaście	minut	na	pożegnanie	Henia	–	powiedział	
Stary Pomidorek i odszedł.

Wszystkie	produkty,	które	do	pory	obiadowej	były	 już	bez-
pieczne,	rzuciły	się	z	płaczem	na	zdruzgotanego	Henia.	Poczęły	
go	całować,	głaskać	i	przytulać.

–	Do	widzenia!	–	mówiły.
–	Ach,	ależ	mi	cię	żal	–	powiedział	Serek	Biały.
Aż	tu	nagle,	ogromna	ręka	pochwyciła	bezbronne	Jajko.	Na	

nic	był	płacz,	krzyki	zmartwionych	przyjaciół.	W	końcu	Jadwi-
ga	położyła	 swą	ofiarę	na	blacie	kuchennym,	 tuż	obok	piekar-
nika,	patelni,	masła	i	przypraw.	Już	miała	brać	się	za	gotowanie,	
gdy…	hyc!	i	Jajko	zeskoczyło	z	blatu	śmierci.	Pędem	pobiegło	do	
pierwszego	lepszego	schronienia.	A	była	to	mysia	nora.	Kuchnia	
właścicieli	wyglądała	bardzo	skromnie.	Z	prawej	strony	tuż	przy	
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wejściu	stała	brązowo-żółta	lodówka,	a	po	przeciwnej	stronie	od	
końca	ściany	mieścił	się	blat,	na	którym	w	symetrycznym	ułoże-
niu	stały	przyprawy	i	inne	niezbędne	składniki	przeznaczone	do	
sporządzania	potraw.	Obok	lodówki	był	stół,	a	pod	nim	mieściła	
się	mysia	norka	nie	zauważona	do	tej	pory	przez	panią	domu.	

Przerażony	Henio	nerwowo	stukał	do	drzwi	domu	pani	Mysz-
ki	Joli.	Po	pięciu	minutach	otworzyła	drzwi	szara	istotka.	Złapała	
Henia	za	rękę	i	wciągnęła	do	mieszkania.	W	środku	domku	pani	
Myszki	Joli	było	ładnie	i	elegancko.	Naprzeciwko	drzwi	znajdo-
wała	się	kuchnia,	a	w	niej:	lodówka	i	w	rzędzie	ustawione	blaci-
ki.	Stolik	był	wykonany	ze	skorupki	orzeszka,	a	krzesła	z	bibuły.	
Łóżko	stało	z	prawej	strony	przy	drzwiach,	a	z	lewej	była	łazien-
ka.	Myszka	i	Jajko	znali	się	od	dawna	bo	Henio	często	z	lodówki	
brał	ser	i	zanosił	głodnej	Joli.	Myszka	zaprosiła	Jajko	na	obiad.

–	Witaj,	 co	 cię	 sprowadza?	–	 zapytała	 zdziwiona.	Opowiesz	
mi,	gdy	spożyjemy	danie,	które	przygotowałam.

Henio	usiadł	przy	stole	i	cierpliwie	oczekiwał	na	poczęstunek.	
Myszka	podała	ser	pokrojony	w	kosteczki	i	gorące	kakao.	Henio,	
nienauczony	kultury	 jadł	 ser	palcami,	a	przecież	nóż	 i	widelec	
miał	koło	ręki.	Przy	 tym	z	pełną	buzią	zadawał	pytania	zasko-
czonej	Myszce.	Jolanta	musiała	coś	z	tym	zrobić	więc	wpadła	na	
pomysł i zakomunikowała:

–	Henio!,	jak	ty	się	zachowujesz!
–	Nie	rozumiem,	o	co	ci	chodzi?	–	odparł	oburzony.
–	Dam	ci	radę.	Idź	do	Ogórka,	mieszka	za	 lodówką	–	on	ci	

pomoże	i	wskazała	drzwi.	Smutny	Henio	udał	się	do	zielonego	
warzywa.	Józef	Ogórek	zaprosił	Jajko	do	gabinetu.	Po	wykonaniu	
szeregu	badań,	powiedział:

–	Masz	zbyt	ciężki	problem,	ja	się	takimi	sprawami	nie	zajmu-
ję.	Idź	do	Buraka	–	może	on	ci	zdoła	pomóc.	

Już	za	chwilę	Jajko	było	w	domu	Buraka	Piotra.	Tak	jak	po-
przedni	lekarz,	Burak	zbadał	go	i	powiedział:	

–	Przykro	mi,	ale	tu	już	nie	da	się	nic	zrobić…	
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Henio	płakał,	płakał	 i	płakał.	Przycupnąwszy	przy	drzwiach	
kuchni,	zobaczył	piękną,	różową	postać.	A	była	nią	Wróżka	An-
dżelina.

–	Witaj,	nazywam	się	Andżelina	i	mogę	spełnić	trzy	twoje	ży-
czenia.

–	Chcę	być	kulturalny	–	odrzekł	Henio	i	rozpłakał	się.
–	 Tego	 nie	 zmienią	 czary	 –	 odrzekła	Wróżka.	 Uczymy	 się	

przez	całe	życie.	Ale	mogę	ci	pomóc.
I	tak	minął	miesiąc,	dwa,	trzy	a	Wróżka	uczyła	Jajko	dobrych	

manier.	Pokazała	Heniowi	jak	być	dżentelmenem,	którym	każ-
dy	chłopczyk	powinien	być.	Jednak	zmianą	swojego	zachowania	
krótko	Henio	się	cieszył,	bo	Jadwiga	w	końcu	go	dorwała	i	zrobi-
ła	z	niego	pyszną	jajecznicę.

Barbara Surman
 – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie
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W lutym 2014 r. podczas podróży do Azji, Ja-
siek Mela na prośbę Stowarzyszenia „Podaruj 
Dzieciom Promyk Słońca”, tak wypowiedział się 
o „dobrych manierach”:

Podczas przeróżnych podróży spotkam co chwilę 
nowych ludzi, z którymi mam tylko chwilę, by wy-
wrzeć na nich dobre lub złe wrażenie. Spotykam 
ludzi z przeróżnych krajów, kultur, religii. Czasem 
sam nie wiem, jak się zachować, ale zawsze, gdy się 
uśmiecham, kłaniam, dziękując - staram się dać od 
siebie coś dobrego, dostaję w zamian to samo. Może 
nie powinniśmy kierować się interesownością, ale 
nie bójmy się powiedzieć tego wprost - opłaca się 
być ciepłym, dobrym, szczerym i uśmiechniętym. 
Uśmiech i życzliwość to pierwszy krok do zjednania 
sobie ludzi i poznania przyjaciół.
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Maciek i kłopot ze słowami

Opowiem	Wam	o	Maksiu	i	Maćku.	Maksiu	jest	starszym	bra-
tem	Maćka	 i	 chodzi	do	 szkoły,	 a	Maciek	do	przedszkola.	Obaj	
chłopcy	mieszkają	 koło	 sklepu.	 Pewnego	dnia	Maciek	wraz	 ze	
swoją	 grupą	 dzieciaków	 oglądał	 w	 przedszkolu	 kreskówkę.	
Wszystkie	 dzieci	 były	 grzeczne	 z	 wyjątkiem	 Maćka,	 któremu	
szybko	znudziło	się	oglądanie	filmu	rysunkowego.	Wyłączył	te-
lewizor.	 	Dzieciom	zachowanie	kolegi	bardzo	się	niespodobało.	
Pani	upomniała	Maćka,	a	on…	-	wystawił	jej	język.	

Po	 południu	mama	 przyszła	 odebrać	Maćka	 z	 przedszkola.	
Pani	dokładnie	opowiedziała	o	zachowaniu	jej	syna,	a	mama	za-
wstydziła	się	i	posmutniała.	

Maksiu	czekał	w	domu	na	Maćka.	Chciał	się	z	nim	bawić	lecz	
mały	rozrabiaka	zatrzasnął	przed	nim	drzwi,	a	kiedy	rodzice	próbo-
wali	porozmawiać	z	chłopcem,	Maciek	nie	chciał	nikogo	słuchać.	

Nadszedł	 wieczór	 i	 rodzice	 chłopców	 przygotowali	 kolację.	
Maciek	zamiast	jeść,	bawił	się	jedzeniem.	Przy	okazji	wylał	sok	
na	stół	i	za	żadne	skarby	nie	chciał	po	sobie	posprzątać.	A	gdy	po-
łożył	się	już	do	łóżka,	śpiącego	Maćka	nocą	odwiedziła	wróżka.	
Za	karę	za	złe	zachowanie	zamieniła	go	w	psa	i	powiedziała,	że	
zostanie	nim,	dopóki	nie	poprawi	się.	Kiedy	nastał	nowy	dzień,	
mały	 rozrabiaka	 zobaczył,	 że	 jest	 psem.	 Pobiegł	 do	 rodziców	
i	chciał	 im	opowiedzieć	co	się	stało,	ale	udało	mu	się	tylko	za-
szczekać.	Próbował	nawiązać	kontakt	z	rodzicami,	ale	bez	skut-
ku.	Będąc	psem,	nie	mógł	przecież	pójść	do	przedszkola.	Maciek	
pobiegł	więc	na	dwór.	Tam	inne	psy	zaczęły	na	niego	szczekać	
i	Maciek	uciekł	przestraszony	do	domu.	Bardzo	chciało	mu	się	
pić.	Był	też	zmęczony	i	postanowił	wrócić	do	domu.	W	domu	za-
czął	głośno	szczekać,	myśląc,	że	rodzice	dadzą	mu	się	napić.	Oni	
jednak go nie rozumieli. W tym momencie przypomniał sobie 
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słowa	Wróżki.	Wiedział	już,	że	jeśli	czegoś	bardzo	pragnie,	musi	
ładnie	poprosić.	

–	Mamo!,	proszę,	daj	mi	pić!
Wtedy	rodzice	go	zrozumieli.	Gdy	napił	się,	podziękował	ma-

mie,	a	mama	uśmiechnęła	się	słysząc	wypowiedziane	wcześniej	
słowa.	Zadowolony	Maciek	pobiegł	do	swojego	pokoju,	a	po	dro-
dze	zderzył	się	z	Maksiem.

–	Przepraszam	cię	braciszku!	–	powiedział	miłym	tonem.
Tata	kupił	Maćkowi	ciepły	kojec,	który	spodobał	mu	się.	
–	Dziękuję	Tato!	–	odrzekł	Maciek.
Następnego	dnia	rano	Maksiu	zszedł	na	śniadanie	do	kuchni.	

Maciek	już	tam	był	i	gdy	tylko	go	zobaczył,	powiedział	„cześć”	
do	 starszego	 barta.	 Maksia	 bardzo	 zdziwiło	 miłe	 zachowanie	
młodszego	 brata.	 Tymczasem	 Maciek	 postanowił	 też	 przywi-
tać	swoich	rodziców	słowami	„dzień	dobry”.	Przed	śniadaniem,	
życzył	„smacznego”.	Maciek	nigdy	nie	był	tak	miły	i	kulturalny.	
Maćkowi	dzień	minął	na	zabawie.	Przed	pójściem	spać,	życzył	
rodzicom „dobrej nocy”. W nocy ponownie przyszła do niego 
dobra	Wróżka.	Pochwaliła	chłopca	za	dobre	maniery	i	odczaro-
wała	naszego	Maćka.	

Historia	ta	nauczyła	Maćka,	że	warto	być	grzecznym.	Maciek	
zrozumiał,	że	gdy	stosuje	się	dobre	maniery,	to	wszędzie	panuje	
miła	atmosfera:	w	domu,	w	przedszkolu	i	na	całym	świecie.

Bądźcie	grzeczni!

Aleksander Zach
 – uczeń Szkoły Podstawowej nr 17 w Tarnowie
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„ ...bo dobre maniery opierają się na czytaniu:

Dar serca i czytanie książek pomaga w życiu odnieść 
sukces!
Tak jak w słowach naszej „Dobrej piosenki”:
„Każdy serca dar
wielką wartość ma
dobro czynić wielka rzecz
gdy wokół tyle zła.
Każdy serca dar
wielką wartość ma
pojmie każdy sens tych słów
kto siłę dobra zna”.
... - dobro się opłaca bo z powrotem wraca. Dobra 
potrzebuje, dobra poszukuje każdy z nas a, że mamy 
fajne czasy na czytanie książek - księgarnie proponu-
ją nam setki tytułów, pięknie wydanych i różnorod-
nych. W świecie książki wszystko jest możliwe. Nasza 
Fundacja Braci Golec również wydaje książki. Jest to 
seria albumów „Stroje ludowe w Karpatach polskich”.
Czytanie rozwija naszą wyobraźnię, słownictwo i uczy 
samodzielnego, kreatywnego myślenia.
My jesteśmy za!!! Paweł Golec & Łukasz Golec””

Paweł Golec & Łukasz Golec
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III. Dzieci listy piszą

Korespondencja Jakuba		z	Panem	Markiem	Kamińskim.

Kochany Kubo! 
Serdecznie	dziękuję	Ci	za	Twój	list.	Również	cieszę	się,	że	mogę	

Cię	 wirtualnie	 poznać	 i	 wspierać.	 Będąc	 dzieckiem	 uwielbiałem	
sport.	 Szybciej	 byłoby	 wymienić	 sporty,	 których	 nie	 uprawiałem.	
Moją	pasją	był	rower,	basen,	zimą	sanki	i	narty,	uprawiałem	karate,	
grałem	w	szachy,	interesowałem	się	żeglarstwem.	Cieszę	się,	że	i	Ty	
masz	swoje	pasje.	To	bardzo	ważne.	To	pomaga	się	rozwijać	i	w	przy-
szłości	wytrwale	dążyć	do	swoich	celów.	

Serdecznie	Cię	pozdrawiam	i	czekam	na	kolejne	wieści	od	Ciebie.	
Marek	Kamiński

Drogi Panie Marku!
 Bardzo	ucieszył	mnie	 list	 od	Pana.	Chwaliłem	 się	 nim	 ca-

łej	rodzinie	 i	wszystkim	kolegom.	Czytając	go	stwierdziłem,	że	
mamy	wiele	 wspólnych	 zainteresowań.	 Oprócz	 sportów,	 które	
wymieniłem	w	poprzednim	liście,	również	jeżdżę	na	rowerze.	
Z	całą	rodziną	pokonuję	trasy	nawet	do	25	km.	Sprawdzam	dłu-
gość	przejechanej	drogi	na	 liczniku,	który	mam	zamontowany	
na	rowerze.	Ponadto	uwielbiam	jeździć	na	nartach.	Całkiem	do-
brze	mi	to	idzie.	Marzą	mi	się	wielkie	góry	z	długimi	trasami,	bo	
na	razie	jeżdżę	tylko	na	stokach,	które	leżą	koło	Tarnowa.

Biorąc	udział	w	jednym	z	turniejów,	który	odbył	się	w	Nowej	
Hucie	miałem	możliwość	poznania	reprezentanta	Polski	w	piłce	
nożnej	Mateusza	Klicha.	Pochodzi	on	z	Tarnowa,	a	jego	kuzyn	
gra	razem	ze	mną	w	drużynie.	Na	pamiątkę	zrobiłem	sobie	z	nim	
zdjęcie,	które	dołączam	w	załączniku.

Czekam na list od Pana.
Pozdrawiam

Jakub
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Dzień dobry Drogi Jakubie!
 
Dziękuję	Ci	za	Twój	list	i	zdjęcie	-	zazdroszczę	:-).	Co	u	Ciebie	

nowego	słychać?	Jak	Ci	idzie	w	szkole?
U	mnie	ostatni	miesiąc	to	prawie	ciągle	wyjazdy.	Byłem	w	Po-

znaniu	i	Krakowie,	by	spotkać	się	w	sprawie	nowej	książki	„Alfa-
bet”.	W	Madrycie	rozmawiałem	z	Ambasadorem	Polski	o	pro-
jekcie Odyseja. A w ostatni piątek skakałem ze spadochronem 
z	wysokości	4200	m	w	Rzeszowie.	Wyślę	Ci	filmik	ze	skoku	
w	najbliższych	dniach.

Serdeczne,	jesienne	pozdrowienia.
Marek	Kamiński

Korespondencja Dominika	z	Panem	Krzysztofem	Ziemcem.

Dzień dobry!
Mam	na	imię	Dominik.	Uczęszczam	do	kl.	IV	Szkoły	Podsta-

wowej	w	Tarnowie.	W	klasie	mam	fajnych	kolegów,	z	którymi	
dobrze	 się	 dogaduję.	 Zawsze	mówią	mi	 prawdę	 i	 nigdy	 się	 na	
nich nie zawiodłem.

Bardzo	lubię	czytać	książki	przyrodnicze,	a	zwłaszcza	o	zwie-
rzętach.	Moim	ulubionym	zwierzątkiem	jest	chomik.	Posiadam	
małego	 biało	 –	 brązowego	 chomika,	 którego	 nazwałem	Dolar.	
Bardzo	troskliwie	się	nim	zajmuję.

Szanuję	 ludzi,	 którzy	 uparcie	 dążą	 do	 wyznaczonego	 sobie	
celu	 i	 są	w	stanie	poświęcić	 się	dla	 innych.	Okazanie	wsparcia	
osobom,	które	 tego	potrzebują	 jest	według	mnie	oznaką	dużej	
wrażliwości	i	dobrego	serca.

Dziękuję	Panu	za	okazaną	pomoc	i	wsparcie	mojej	osoby.		

Z	pozdrowieniami	Dominik



Witaj Dominiku!
Nie	znamy	się	jeszcze,	choć	pewnie	Tobie	jest	o	tyle	łatwiej,	że	

choć	raz,	mam	nadzieję	widziałeś	mnie	kiedyś	w	TV.	
Wyobraź	sobie,	że	jedno	z	moich	dzieci	(a	mam	ich	troje)	też	

chodzi	do	4	klasy.	Ola	też	lubi	przyrodę	i	dzięki	temu	że	ma	fajną	
Panią	od	przyrody,	to	często	wychodzą	na	wycieczki	do	lasu.	My	
też	w	domu	mamy	zwierzątko	–	to	piesek	J.	Taki	mały	–	Maltań-
czyk,	ale	jest	bardzo	mądry.

Cieszę	się	ze	się	poznaliśmy,	mam	nadzieje,	że	Ty	też.	Cieszę	
się,	że	mogę	choć	w	jakiś	niewielki	sposób	pomóc	Tobie!	Ja	lubię	
pomagać	innym	–	uważam,	że	jak	komuś	dano,	to	nie	tylko	dla	
niego,	że	zawsze	trzeba	się	dzielić	z	innymi!!!

Mam	nadzieję,	 że	 ta	pomoc	na	odległość	 zaprocentuje.	Ce-
lowo	tak	piszę,	bo	wiem,	że	w	życiu	nic	nie	dzieje	się	od	razu,	
czasem	na	to	trzeba	lat,	i	mam	nadzieje	że	przez	te	lata	dasz	radę	
–	skończysz	szkoły,	zdobędziesz	wykształcenie,	zawód	i	staniesz	
na	własne	nogi,	tzn.	się	usamodzielnisz.	A	potem..	–	żona,	dzieci,	
dom. Czas szybko leci.

Trzymaj	 się	 dzielnie.	 Pozdrów	ode	mnie	 dzieciaki	w	 klasie,	
pozdrów	Panie	w	szkole	i	będę	pisał	jeszcze	w	przyszłości.	A	–	i	wyślę	
Tobie	jedną	z	moich	książek	OK?

Czołem!
Krzysztof	Ziemiec

Ola napisała list do zespołu Golec uOrkiestra. 
W	odpowiedzi	na	list,	zespół	przekazał	najnowszy	album	płyt	

wraz	z	autografem,	które	wręczone	zostały	podczas	Mikołajko-
wej	Gali	Talentów	organizowanej	6	grudnia	2013	r.	przez	Stowa-
rzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca.

Dzień Dobry, 
Mam	na	imię	Ola.	Mam	11	lat.	Mieszkam	w	Zgłobicach	koło	

Tarnowa.	Serdecznie	dziękuję	za	objęcie	mojej	osoby	patronatem	
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edukacyjnym.	To	dla	mnie	zaszczyt	i	wyróżnienie.	Jestem	uczen-
nicą	Ogólnokształcącej	Szkoły	Muzycznej	I	stopnia	im.	I.	J.	Pa-
derewskiego	w	Tarnowie,	z	fortepianem	–	instrumentem	głów-
nym.	We	wrześniu	rozpocznę	klasę	piątą.	Bardzo	lubię	grać	na	
fortepianie,	choć	czasami	jestem	zmęczona,	gdy	dobiega	czwarta	
godzina	ćwiczeń.	Utwory	z	różnych	epok,	pozwalają	mi	się	prze-
nieść	się	w	czasie,	zaś	w	utworach	ilustracyjnych	mogę	przybrać	
dowolną	postać	 albo	przejść	 się	do	 świata	baśni	 i	marzeń.	Od	
czterech	lat	uczę	się	tańczyć	w	Ognisku	Baletowym	w	Tarnowie.	
Gram	tez	trochę	na	skrzypcach	i	flecie	prostym.	Bardzo	lubię	fiń-
ską	muzykę;	potrafię	zaśpiewać	w	języku	fińskim	kilka	piosenek.	
Cała	moja	 rodzina	muzykuje.	Brat	 jest	muzykiem	–	 flecistą;	
w	 październiku	 rozpocznie	 studia	 na	 Akademii	Muzycznej	 w	
Katowicach.	Mama	 jest	muzykiem	 –	 pedagogiem;	 pracuje	 za-
równo	z	dziećmi	 jak	 i	ze	studentami.	Tato	z	wykształcenia	 jest	
inżynierem,	ale	gra	na	wielu	instrumentach.	Mam	dużą	kolekcję	
płyt	oraz	kaset	z	muzyką	instrumentalną,	piosenkami	i	bajkami	
muzycznymi.	W	mojej	kolekcji	znajdują	się	również	dwie	płyty	
nagrane	przez	Państwa.	Bardzo	lubię	ich	słuchać.	Niektóre	pio-
senki	potrafię	zaśpiewać.	Zachwyca	mnie	w	nich	żywiołowość,	
świetnie	się	do	nich	tańczy,	przypominają	mi	piosenki	ludowe,	
które	śpiewa	tato,	fajne	są	teksty,	bardzo	ciekawe-regionalne	gra-
ją	w	nich	 instrumenty	muzyczne.	Najchętniej	 słucham	(i	oglą-
dam	np.	balet)	muzyki	na	żywo.	Jeśli	tylko	mam	czas	i	jest	cie-
kawy	koncert	to	idę	z	mamą	lub	tatą.	Moje	zainteresowania	nie	
ograniczają	się	do	muzyki.	Lubię	malować,	rysować,	szkicować;	
od	roku	chodzę	na	lekcje	rysunku	do	artysty	–	plastyka.	Kocham	
zwierzęta;	mam	świnkę	morską	–	Pucusia	i	psa	–	Bryśkę.	Lubię	
chodzić	do	kina;	najciekawsze	są	filmy	przygodowe.	W	zimie	jeż-
dżę	na	łyżwach.	Lubię	czytać	książki	i	komiksy.	

Serdecznie pozdrawiam 
Ola
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Wiktoria napisała list do Kamila Stocha –	Dwukrotnego	Mi-
strza	Olimpijskiego	w	 skokach	narciarskich,	w	podziękowaniu	
za	ufundowanie	indeksu	sukcesów.	W	odpowiedzi	na	list,	Stowa-
rzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca przekazało Wiktorii 
zdjęcie	Kamila	wraz	z	autografem.	

 
Drogi Panie Kamilu!

Nazywam	się	Wiktoria,	mam	14	lat	i	chodzę	do	VI	klasy.	Po-
winnam	chodzić	do	II	klasy	Gimnazjum,	ale	w	dzieciństwie	do-
znałam	oparzenia,	długo	przebywałam	w	szpitalu.	W	związku	z	
czym	rozpoczęłam	edukacje	z	opóźnieniem.	Jestem	w	Placówce	
Opiekuńczo – Wychowawczej „Przyjazny Dom” w Tarnowie 
3,5	roku,	z	powodu	problemów	rodzinnych.	Cieszę	się,	że	tutaj	
jestem	bo	poznałam	dużo	bardzo	fajnych	ludzi.	Na	co	dzień	in-
teresuję	się	sportem,	gram	w	siatkówkę,	ale	w	przyszłości	chcia-
łabym	zostać	fotografem,	gdyż	bardzo	mnie	to	interesuje.	Marzę	
o	 podróżach	 do	 innych	 krajów	 i	 o	 fotografowaniu	 ciekawych	
miejsc.	 Uczestniczę	 w	 Akademii	Wspomagania	 Edukacyjnego	
„Podaruj	Dzieciom	Słońce”,	która	bardzo	mi	pomaga	w	nauce.	
Lubię	tam	chodzić	bo	mogę	dowiedzieć	się	czegoś	nowego.	Uwa-
żam,	że	jestem	przeciętnym	uczniem,	ale	mam	zaległości	z	języ-
ka.	Staram	się	je	nadrobić.	Serdecznie	pozdrawiam	Pana	i	dzię-
kuję	za	okazane	mi	zainteresowanie.	

Wiktoria



Weronika napisała list do Pani Majki Jeżowskiej. 
W	odpowiedzi	na	list,	Weronika	spotkała	się	z	Panią	Majką!
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