
Dawno, dawno temu…. 

 

 

      Dawno, dawno temu....w uroczym lesie...niedaleko dużego, starego 

dębu...mieszkała rodzina krasnali. Rodzice mieli gromadkę dzieci 

i mieszkali w pięknym, czerwonym muchomorze. Byli ze sobą bardzo 

szczęśliwi, a w ich lesie panowała wieczna wiosna. 

Pewno razu, jeden z krasnali głośno kichnął i nagle zaczął padać śnieg. 

Za oknami zrobiło się biało. Rodzina krasnali ze zdziwieniem patrzyła 

na białe płatki spadające z nieba.  

       Krasnal poważnie zachorował, na tajemniczą chorobę. 

Tata krasnal wezwał doktora Dzięcioła. Lekarz wypisał receptę na 

szklankę soku z podgrzybków. Tata Krasnal wyruszył na wyprawę, by 

zdobyć lekarstwo. Szedł z trudem po wielkim śniegu. 

Wydawało mu się, że zna drogę do lasu gdzie rosną lecznicze 

podgrzybki. Bardzo się mylił. Niestety zgubił drogę. 

Nagle zza drzewa wyskoczył Pegaz. Zaproponował, żeby Tata Krasnal 

wsiadł na jego grzbiet, to go podwiezie. Ale nie ma nic za darmo... 

Pegaz zażyczył sobie Złotego Kurczaka ukrytego na terenie Szkoły 

Podstawowej numer 5 w Garwolinie. 

       We wspomnianej szkole chłopcy grali w piłkę. Po kilku 

godzinach  udali się do domu jednego z nich, by napić się kompotu. 

Mama poczęstowała ich, mówiąc, że jest z magicznych owoców. Napój 

sprawił, że chłopcy przenieśli się do zaczarowanej krainy pełnej 

kwiatów i zwierząt o bardzo dziwnych kształtach. 

Chłopcy spacerując po krainie doszli do lasu, gdzie spotkali pięknego, 

kolorowego Jednorożca. Jednorożec zaprosił chłopców do swojej 

chatki, która była zbudowana ze świątecznych pierników i czekolady 

oraz poczęstował ich ciastkami. Po zjedzeniu ciastek chłopcy 

zmniejszyli się... do rozmiaru małych myszek i znaleźli  magiczną 

szczurzą norę, o której wspomniał im wcześniej jednorożec. W norze 

odnaleźli bramę do innego świata. Kiedy chcieli wejść do portalu 

zaatakował ich szczur, który w zamian za dostęp do wrót zażądał złotej 



nici ze szkolnego sztandaru. Chłopcy bardzo się przestraszyli 

i postanowili poprosić o pomoc polną mysz. Przy pomocy tuneli, 

utworzonych przez polne myszki dostali się do szkoły, gdzie spotkali 

Panią Dyrektor. Pomyśleli wtedy sobie- jesteśmy uratowani!  

Tylko musimy wymyśleć sposób na powrót do wcześniejszych 

rozmiarów.... 

Chłopcy krzyczeli, ale Pani Dyrektor ich nie zauważyła i o mało nie 

rozdeptała. Postanowili wspiąć się na najbliższy regał, na którym akurat 

leżał megafon. Opowiedzieli przez niego co się wydarzyło. Pani 

Dyrektor postanowiła zabrać ich do pani od biologii, by znalazła na ich 

problem jakąś miksturę. 

      Pani Ania od biologii pobiegła na kuchnię i złapała najbliższy 

garnek. Poszukała w szafkach różnych magicznych przypraw 

i ugotowała z nich magiczną miksturę. Kiedy chciała podać ją 

chłopcom... mikstura wylała się na nich i zmniejszyli się do jeszcze 

mniejszych rozmiarów. Teraz chłopcy mieli jeszcze większy problem. 

W tym czasie Pani Ania zadzwoniła pod numer alarmowy 112, lecz 

ratownicy nie wiedzieli co z tym zrobić, ponieważ nie posiadają 

środków leczniczych i nie zabrali ich do szpitala. Człowiek, który ich 

obserwował przez dłuższą chwile podszedł do nich i powiedział, że zna 

osobę, która mogłaby ich przywrócić do dawnych rozmiarów. Chłopcy 

poszli w drogę za tajemniczym nieznajomym... 

Szli długo i nie wiedzieli, gdzie są prowadzeni. Po wyczerpującej 

podróży doszli do małego domku wśród lasu. Zapukali delikatnie w 

drzwi. Otworzyła je starsza pani, zielarka, i zaprosiła ich do środka. 

Chłopcy opowiedzieli jej o zdarzeniu. Zielarka pomieszała przeróżne 

mikstury i... udało się!  

Chłopcy urośli i teleportowali się na halę sportową do Piątki. Następnie 

poszły do szatni i spotkały Piątusia, jak się okazało maskotkę tej szkoły, 

który opowiedział im historię szkoły i pokazał im ją. Znużeni usiedli 

w strefie relaksu. Po odpoczynku chcieli ruszyć w drogę, ale 

zaciekawiły ich duże drzwi do piwnicy szkolnej. Postanowili więc 

wejść do środka, a tam ukazał im się szary, uwięziony krasnal, który 

trzymał pod czapką złotą nić ze sztandaru szkolnego. Chłopcy 



dowiedzieli się, że krasnal uwięziony jest za kradzież złotej nici już od 

7 grudnia 2007 roku- od dnia wręczenia sztandaru szkole. Krasnal 

zażądał wolności w zamian za oddanie nici. I nagle zamknęły się za 

nimi drzwi, a krasnal uderzył swoim kosturem i otworzyła się przed 

nimi niezwykła kraina. 

      Wszyscy znaleźli się w Krainie Przygód i Fantazji, w Szkolnej 

Książnicy. Najstarsi z chłopców w krótkich majteczkach i koszulkach 

z napisem Piątka, Karolek Zagatka i Arturek Kwakwaczek otworzyli 

Wielką Księgę Bajek i nagle oczom wszystkich ukazał się Wojtuś 

Gargamel ze Stasiem Klakierem. Wtedy wszyscy zostali porwani do ich 

zamku, gdzie już przygotowany był kocioł do ugotowania naszych 

bohaterów na smaczną zupkę. W tym samym czasie na Pegazie przybył 

do szkoły Tata Krasnal w poszukiwaniu złotego kurczaka. Nie mogli 

dostać się do szkoły, bo były zamknięte drzwi. W doniczce z kwiatami 

znaleźli czip i weszli do środka. Dzięki magicznej mocy chipa dzieci 

porwane do zamku teleportowały się do szkoły. Wszyscy po 

unoszącym się w powietrzu zapachu doszli do kuchni, gdzie Pani 

Danusia przygotowywała  kurczaka. Jednak żeby go dostać Tata 

Krasnal i uwolnione dzieci musiały wykonać zadanie. Polegało ono na 

tym, aby pójść do Pani od chemii i wykonać miksturę, która ozłoci 

kurczaka. Udali się więc do sali 12 i razem z Panią Anią przygotowali 

miksturę. Kiedy biegli z nią w stronę kuchni, potknęli się i wylali na 

siebie magiczny płyn. Okazał się niedokończony, brak jednego 

składnika spowodował, że zaczęli się zmieniać w węże, słonie, Shreka, 

Hefalumpy  i inne stwory. Ze strachu przed tym, kim się stają, obudzili 

się ze snu. Zobaczyli, że prawie wszystko wróciło do normy, a oni 

zasnęli podczas sprawdzianu z matematyki. Po przebudzeniu okazało 

się, że do końca sprawdzianu pozostało tylko 5 minut… 

Morał z tego taki, nie śpijcie na lekcjach dzieciaki. 

 


