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Kinga Bobczuk, klasa V 

Pewnego dnia dziewczynka o imieniu Małgosia, wyszła na spacer do parku ze 

swoim kotem Puszkiem. Był to specyficzny kot, gdyż nigdy nie wychodził z domu bez 
swoich butów. Park położony był nieopodal lasu. Powoli kroczyli w jego stronę. Małgosia 
usiadła na ławce, Puszek wskoczył jej na kolana. Delikatnie głaskała jego mięciutkie 
futerko. Kotek odwrócił głowę i rzucił okiem na bór, gwałtownie zeskoczył z kolan 
dziewczynki. Jego reakcja była spowodowana tym, że zobaczył chowającą się za krzakiem 
Myszkę Miki. Po chwili zniknął w  czeluściach mrocznego lasu. Dziewczynka od razu 
rzuciła się w pogoń za Puszkiem, lecz po kocie nie było już śladu. Podjęła decyzję, że 
pójdzie szukać swojego pupila. 
 Małgosia już miała wejść do lasu, gdy poczuła, że ktoś chwyta ją za rękaw. Był to 
jej brat- Jaś. 
- Gdzie idziesz?- zapytał. 
- Muszę odnaleźć Puszka. Zwiał do lasu za tą myszą. -odpowiedziała zniecierpliwiona. 
- Za jaką myszą? -zdziwił się Jaś. 
- Za Myszką Miki.- odpowiedziała tak, jakby to było oczywiste. 
- W lesie narażasz się na różne niebezpieczeństwa. Słyszałem, że stary młynarz wybrał się 
tu na grzyby i słuch o nim zaginął. 
- Ty niczego nie rozumiesz! Puszek to mój przyjaciel, a przyjaciół nie zostawia się w 
potrzebie. -rzuciła rozzłoszczona i  zniknęła w gęstwinie lasu. 
Im bardziej zaszywała się w głąb puszczy, tym większy czuła niepokój. Idąc Małgosia 
zauważyła czerwony materiał wystający zza drzewa. Poszła sprawdzić co to takiego. 
Ujrzała tam Czerwonego Kapturka. Na jego twarzy malowało się przerażenie. 
- Co się stało?- zapytała Małgosia. 
- On mnie goni! 
- Kto cię goni? 
- Zły wilk!!! 
- Uciekajmy!- powiedziała Małgosia. 
Zboczyły ze ścieżki. Przez krótką chwilę przedzierały się przez chaszcze. Nagle ich oczom 
ukazała się wielka chatka z piernika. Postanowiły się tam schować przed wilkiem. Bez 
pukania wpadły do środka i wyjrzały przez okno. Na ścieżkę wskoczył wilk. 
- Do stu beczek rumu! Gdzie znowu podział się ten Czerwony Kapturek?!- rzucił gniewnie 
wilk i kontynuował poszukiwania. 
Wtem dzieci usłyszały kroki z korytarza. Dziewczynki zobaczyły twarz staruszki, 
domyśliły się, że jest to właścicielka domu. 
-Oj, dzień dobry, dzieci, dzień dobry. Małgosia spojrzała na babcię podejrzliwie. 
-Ja panią znam.- powiedziała. 
-Co ty opowiadasz dziecinko?- mówiąc to, staruszka uszczypnęła pieszczotliwie 
dziewczynkę. 
-To ty!!! Zamknęłaś kiedyś mnie i mojego brata w tej chacie!- krzyknęła Małgosia.- Nie 



wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, babciu. Kapturku, idziemy.- stanowczo odparła. 
Odwróciła głowę i ujrzała, że Kapturek sięga po babeczkę. 
-Kapturku!- zganiła ją wzrokiem Małgosia. 
Wychodząc z piernikowego domku, Gosia zauważyła leżącą na ziemi barć. Bez namysłu, z 
powrotem umieściła barć na gałęzi. 
-Dziękujemy ci, dziewczynko. Powiedz jak cię nazywają?- zapytały pszczoły mieszkające 
w ulu. 
-Jestem Małgosia.- odrzekła. 
-Gosiu, przyjmij od nas mapę,  w podzięce za ofiarowaną pomoc. 
-Ależ dziękuję, jesteście niezwykle miłe. 
Dziewczynki stanęły przed rozwidleniem dróg. 
-Nie wiem gdzie jest chatka mojej babci, ale na pewno nie w kierunku, w którym ty 
zmierzasz. Chyba musimy się już rozstać. Jakoś odnajdę właściwą drogę.- powiedział 
Kapturek. 
Małgosia zastanawiała się czy zatrzymać mapę, czy oddać ją swojej nowej znajomej. 
-Kapturku trzymaj.- dziewczynka wręczyła jej podarunek od pszczół.- Tobie przyda się 
bardziej.- powiedziała. 
-Jesteś pewna?- zapytał Czerwony Kapturek. 
Małgosia kiwnęła twierdząco głową. 
-Jestem ci wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Taka przyjaciółka jak ty to 
prawdziwy skarb.- powiedziała na pożegnanie. 
Po chwili skrawek czerwonego materiału zniknął w ogromie krętych ścieżek lasu. Małgosia 
podążała na oślep przed siebie, cały czas wołając Puszka. Kot jednak nie przychodził. 
 Słońce chyliło się ku zachodowi i wokół zapanowało mrożące zimno. Gosia 
nazbierała suchego chrustu na opał, próbowała rozpalić pocierając o siebie gałązki, jednak 
to nie przynosiło oczekiwanego efektu. 
-Proszę, tym będzie łatwiej. 
Małgosia zobaczyła za sobą drobną dziewczynkę, odzianą w ubogi strój, niosła wór 
wypełniony zapałkami. Wzięła od niej pudełeczko. Niedługo potem ciemną gęstwinę 
oświetlił wesoło tańczący ogień. 
-To musi być dziewczynka z zapałkami- pomyślała Małgosia. 
-Jak ci na imię?- spytała. 
-Lana.- odparł przybysz. 
-Zostańmy to do rana.- zaproponowała Gosia- chodząc w nocy po lesie możemy narazić się 
na wiele niebezpieczeństw. 
Lana przystała na jej propozycję, ponieważ pierwszy raz od dłuższego czasu było jej ciepło 
i przyjemnie. 
 Po kilku godzinach ich sen przerwał złowrogi szelest liści i chrzęst łamanych gałęzi. 
Ujrzały wyłupiaste ślepia wilka, który ,w ukryciu, przygotowywał się do skoku. 
 -Ale mam dzisiaj szczęście! Aż dwoje dzieci! Tak długo nic nie jadłem. 
Wtem na głowę wilka spadł deszcz kamieni. Zranione zwierze poczęło głośno skomleć i 
szykować się do ucieczki. Lana przegoniła go ostatecznie pochodnią. Z drzewa zeskoczył 
Jan, w ramionach trzymał Puszka. Wciąż ciskał kamieniami w uciekającego wilka. 
-Siostrzyczko, miałaś rację. Nie zostawia się przyjaciół w potrzebie. Musiałem zastanowić 



się dłuższą chwilę, aby to zrozumieć, ale lepiej późno niż wcale.- powiedział skruszony 
chłopiec. 
-To prawda. Na najbliższych mogę zawsze polegać. Ja też muszę cię przeprosić, gdyż nie 
posłuchałam twojego ostrzeżenia, i gdyby nie wasza pomoc, mogłabym zginąć. Wracajmy 
już do domu.- odrzekła. 
Zabrała kota od Jaśka i czule go objęła. 
-Przysporzyłeś mi wiele kłopotów, Puszku, ale dzięki tobie wiemy, czym jest prawdziwa 
przyjaźń. 
Kotek głośno zamruczał. 
-Lana chodź z nami!-zaproponował chłopiec. 
-Nie, muszę wracać do siebie. Jeśli nie przyniosę do domu pieniędzy za zapałki, to już po 
mnie!- odparła. 
-U nas będzie ci lepiej. Twoi rodzice cię tylko wykorzystują.- przekonywało ją rodzeństwo. 
Lana stwierdziła, że jej najbliższym wcale na niej nie zależy i traktują ją jedynie jako 
źródło dochodu. Pomyślała o życzliwości, jaką obdarzyła ją Małgosia i już wiedziała co ma 
odpowiedzieć. 
 Nastał  ranek i troje dzieci udało się do domu Jasia i Małgosi. Odnaleźli drogę, gdyż 
chłopiec zostawiał za sobą przez całą drogę białe kamyki. Kiedy już byli na miejscu Lana 
zwróciła się do swojej nowej rodziny: 
-Jestem wam bardzo wdzięczna za to, że zabraliście mnie za sobą, ale czuję, iż będę  dla 
was tylko niepotrzebnym ciężarem. Już dosyć dla mnie zrobiliście. 
-Lano, cała ta historia nauczyła nas, że prawdziwy przyjaciel, nigdy nie jest problemem, 
wręcz przeciwnie- to osoba bez, której jest ciężko żyć. Cieszę się, że cię spotkałam i od tej 
pory będziemy mogły być jak siostry. Uratowałaś mnie ,wraz z moim bratem, od pożarcia 
przez złego wilka. Zawdzięczam ci o wiele więcej niż dach nad głową. Teraz to także twój 
dom, w którym już nigdy nie będziesz smutna i wszyscy będą cię kochali. 
Od tamtej pory Jan, Małgosia i Lana żyli niczym rodzeństwo, ich przyjaciółka Czerwony 
Kapturek często przychodziła w odwiedziny, a zły wilk nie napadł więcej żadnego dziecka 
w lesie, jeśli w ogóle nadal w nim jest. 
 

 


