
Piotr Domański kl. 6a

Żabie sekrety

Wielkimi  krokami  zbliżał  się  upragniony  koniec  roku  szkolnego.  Trójka  przyjaciół  ze

szkoły – Piotr, Marcel i Mati – oglądała snujące się chmurki po niebie, rozkoszując się błogim

lenistwem.  Uwielbiali  wspólne  zabawy,  zawsze  mieli  szalone  pomysły  i  lubili  swoje

towarzystwo. 

Chłopcy często spotykali się na placu zabaw przy szkolnym boisku. Mati miał nowe rolki

i z dumą prezentował chłopcom ich możliwości, wywijając dziwne figury na chodniku.

–  Wreszcie  odpoczniemy  od  nauki  –  powiedział  Piotr,  oderwawszy  oczy  od  swojej

komórki.

– Komputera też można mieć dość – stwierdził Marcel, mimo że miał najlepszy PC w całej

klasie.

–  Najbardziej  martwi  mnie  całkowite  zahamowanie  prac  związanych  z  rozbudową

szkoły... – westchnął Mati, patrząc na niedokończoną elewację i rozkopany plac budowy.

– Czy wiecie, dlaczego nic się nie dzieje? – zapytał Piotr, wertując internetowe strony

szkoły.

– Doszły nas słuchy, że w podejrzanych okolicznościach zaginęły wszystkie dokumenty

i nie wiadomo, kto za tym stoi. Pani Dyrektor jest załamana – Marcel jak zwykle był dobrze

poinformowany, gdyż miał wszechstronne kontakty ze starszymi kolegami. 

– O ile wiem, papier to nie kamfora, więc nie paruje – zażartował Piotrek.

Najmłodszy z całej gromadki Mati rezolutnie oznajmił, że przyniesie do szkoły swoje klocki

lego i zakończy budowę. Chłopcy uśmiechnęli się z politowaniem i puścili do siebie oczko. 

Umówili się nazajutrz w szkolnej bibliotece, aby ustalić plan działania. Chcieli rozwikłać

szkolną zagadkę. Lekcja biblioteczna minęła naszym bohaterom na przeszukiwaniu książek.

Wszyscy myśleli, że może tam zawieruszyły się szkolne dokumenty. Może ktoś je oddał wraz

z książkami przez pomyłkę? 

Informacja o tajemniczym zaginięciu rozniosła się po szkole lotem błyskawicy. Piotrek

spotkał na korytarzu Karola i Marcina i trochę zaniepokoiło go ich zachowanie.

– Szukajcie drogocennego skarbu. Jest ukryty w glinianym dzbanie – powiedział Karol

z drwiącym uśmieszkiem, kopiąc małą piłeczkę do tenisa.

– Strzeże go rogata żaba, a pomaga jej orzeł, skrzydlaty pomocnik – dodał Marcin.



– Nie wiem, co macie na myśli, ale chyba sobie żartujecie – odpowiedział Piotr, śmiejąc

się w duchu. 

Te podpowiedzi wydawały mu się wprost absurdalne i wcale nie miał zamiaru brać ich na

poważnie.

Szkolni żartownisie uciekli szybko, gdyż zbliżał się pan woźny. Niestety, ostatnio bardzo

podpadli.  Walczyli  ze szkolnym automatem do słodyczy. Skończyło się to wezwaniem na

dywanik do Pani Dyrektor i uwagą w dzienniku.

 Po  powrocie  do  domu,  Piotrek  i  jego  brat  zaczęli  zastanawiać  się,  co  mogą  mieć

wspólnego żaby ze skarbem.

– Może trzeba kopać głęboko, aby znaleźć skarb? Widziałem program o poszukiwaczach

skarbów.

– A może żaby go pilnują? – zastanawiał się głośno Mati. Słyszał kiedyś o księżniczkach

zamienionych w żaby, ale myślał, że to tylko bajki wymyślone na potrzeby dzieci.

– Zobaczymy w naszym ogródku. Jestem ciekawy, jakie ślicznotki tam mieszkają. Weź

rękawice i do dzieła! Zacznijmy od przeszukiwania grządek – zadecydował Piotrek, który jak

zwykle zarządzał młodszym bratem 

Mati najczęściej go słuchał, choć czasem się buntował.

Delikatnie przeczesywali cały zagon z marchewką. Wypłoszyli kilka zielonych jaszczurek,

które szybko uciekły pod kamienie. Kot Kabanos nie miał ochoty brać udziału w tej akcji,

gdyż był za leniwy i wolał biegać za motylami. Naraz stał się cud! Ziemia przy buraczkach

delikatnie się poruszyła. Wyłupiaste, bystre oczy przyglądały się chłopcom uważnie. Czuli na

sobie przenikliwe spojrzenie.

– Pocałuj żabkę w łapkę… – rozległa się cichutka prośba.

– No, jeszcze czego! – oburzył się Mati.

–  Mogę  zrobić  szanownej  żabci  profesjonalną  sesję  zdjęciową  i  zmontować  filmik  –

zaproponował Piotr, gdyż miał dużą wprawę w takich produkcjach.

Ropuszka była z tego powodu bardzo szczęśliwa. W rewanżu obiecała, że znajomy orzeł

wskaże miejsce, gdzie mieszka jej koleżanka z Głoskowa. Wśród okolicznych żab szerzyły

się  od dawna plotki,  że  pewna żabcia została  przekupiona przez  nastolatków obietnicami

ochrony przed bocianami w zamian za pilnowanie glinianego dzbanka.

Aby  odpocząć  od  tematów  szkolnych,  bracia  zasiedli  wieczorem przed  komputerem .

Chcieli wybrać rolki. Miał to być prezent dla nich z okazji Dnia Dziecka. Spędzili prawie

godzinę na czytaniu instrukcji i rozwiązań technicznych w nowoczesnych rolkach.



Nazajutrz w szkole, każdy z przyjaciół miał głowę pełną pomysłów. Chłopcy powiedzieli

Marcelowi, kogo spotkali w swoim ogródku. W czasie przerw wypatrywali orła krążącego

nad szkołą, aczkolwiek nie było to łatwe. Szkoła tonęła w zieleni, więc przez okno nie było

nic widać.

Naraz zauważyli, że jakieś ptaszysko wylądowało za huśtawką i narobiło dużo hałasu.

– Biegnijmy! Już wiem, gdzie to jest! To miejsce, gdzie mieszka znajoma naszej ropuszki!

– zarządził Piotr i pobiegł szybko w kierunku zarośli.

– Ale niespodzianka! – ucieszył się Mati, który już powątpiewał w sukces poszukiwań.

Cała  trójka  ruszyła  za  szkolne  boisko i  zaczęła  przekopywać ziemię.  Tajemnicza  żaba

bacznie obserwowała ich z pobliskiej gałęzi. Dopiero się zorientowali, gdy usłyszeli głośny

rechot.

– Witajcie, poszukiwacze skarbów! Prawdę mówiąc, czekałam na was, gdyż muszę coś

z wami utargować. Oddam wam dzban z zawartością, o ile zaniesiecie mnie do stawu, sama

tam  nie  dojdę.  „Akcja  Żaba”  w  tym  roku  się  nie  odbyła,  wiec  w  was  cała  nadzieja

.Zapomniano o mnie….

Chłopcy popatrzyli  jeden  na  drugiego,  poszeptali  miedzy sobą  i  spełnili  prośbę  żabci.

Po powrocie znad stawu bez problemu odszukali brązowy, gliniany dzban. Gdy ich oczom

ukazała się jego zawartość, oniemieli ze zdumienia. Wyciągnęli zwinięte w rulon dokumenty

rozbudowy  szkoły,  które  szybko  zanieśli  do  sekretariatu.  Pani  Dyrektor  ucieszyła  się

niezmiernie,  gdyż nie  musiała  się  starać  o  nowe pozwolenia.  Po  tygodniowym śledztwie

i weryfikacji monitoringu, okazało się, że szkolne łobuziaki podczas wizyty w gabinecie Pani

Dyrektor zabrały teczkę z dokumentami i ukryły ją w zaroślach. Zrobiły to sprytnie, gdy Pani

Dyrektor wyszła na chwilkę do sekretariatu.

  Nasi bohaterowie długo jeszcze rozmawiali o swojej przygodzie z żabami, choć niektórzy

koledzy z klasy nie chcieli w to wszystko uwierzyć. Uważali, że takie historie przydarzają się

tylko  małym dzieciom,  które  czytają  dużo  książek  przed  snem.  Nastolatki  niekoniecznie

muszą rozumieć mowę żab …

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ILUSTRACJE DO MOJEGO OPOWIADANIA

Fot.1. SZKOŁA W GŁOSKOWIE (WIDOK Z LOTU ORŁA). Źródło: Google Maps.

 



Fot.2. WSTRZYMANA ROZBUDOWA SZKOŁY. Źródło: Facebook Szkoły w Głoskowie.

 

Fot.3 ROPUSZKA Z OGRÓDKA PIOTRKA I MATIEGO. Źródło: archiwum własne autora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.4 SZCZĘŚLIWA ŻABCIA WYPUSZCZONA DO STAWU Źródło: Archiwum własne 

autora

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


