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Z a siedmioma górami Kwitnącej Paprotki, za 
siedmioma lasami pachnącymi Pomarańczą 
i  cynamonem, i wreszcie za siedmioma je-

ziorami Lazurowych Łez Radości, znajdowała się 
piękna Bajkowa dolina, którą zamieszkiwały znane 
ze swej pracowitości Krasnoludki.

Każdego dnia, od rana do wieczora, Krasnoludki 
intensywnie, z ogromną energią, wielką starannością, 
a przede wszystkim maksymalnie solidnie zajmowa-
ły się wykonywaniem swej pracy, która polegała na 
kreowaniu słodkich snów dla dzieci. 

Każdy Krasnoludek miał dokładnie rozpisany 
grafik tworzenia sennej opowieści.

Najpierw trzeba było przygotować scenariusz. 
Reżyser Kreator zbierał wywiad od Posłańców, któ-
rzy za dnia obserwowali z ukrycia dzieci i dokony-
wali analizy najskrytszych marzeń. Reżyser miał 

swoją ekipę, która zajmowała się komponowaniem 
snu. aby sen zachował ciągłość, należało układać 
go na srebrzystej nici, tkanej przez wyspecjalizowa-
ne pająki tkacze. Były to jedne z najwspanialszych 
stworzeń, które zamieszkiwały Bajkową dolinę. 
do swoich obowiązków przygotowywały się pod 
czujnym okiem trenerów opiekunów. tkacze mia-
ły swoją polanę na skraju doliny Barwnych Snów. 
tam właśnie były karmione specjalnym pokarmem, 
przygotowywanym przez Kucharzy. Pająki mogły 
konstruować różne nici: cienkie, grube, o odmiennej 
spoistości, konsystencji, odcieniu. od tego między 
innymi zależała jakość snu. tkacze były najwspa-
nialszymi kompanami Krasnoludków, a część z nich 
miała nawet specjalne przydomowe chatki, w któ-
rych mogły odpocząć w przerwie między tkaniem 
srebrzystych nici.
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T aki pajączek tkacz robił cudowną paję-
czynę, a w poszczególne miejsca pomiędzy 
niteczkami krasnoludki Malarze - Wielcy 

Kreatorzy Marzeń Sennych - wkładali obrazy snu, 
malowane nektarem na liściach. Pomiędzy liście 
wkładano płatki najróżniejszych kwiatów, które sta-
nowiły przejście obrazów sennych. Zajmowali się 
tym Monterzy. Głębokość snu zależała od gatunku 
kwiatów, z  których pochodziły poszczególne płat-
ki oraz od tego, co zostało na nich namalowane. Po 
skończeniu takiej mozaiki cała pajęczyna była su-
szona na polanie, a  srebrzyste nici wchłaniały się 
w obrazy, tworząc piękną płaszczyznę snu. 

taka platforma była zwijana i   przekazywana 
do hali, w  której Krasnoludki Przeobrażacze (tak 

zwani transformerzy) podgrzewali i  przerabiali ją 
w  magiczny proszek, który trafiał do specjalnych 
buteleczek. Gdy krasnoludek pocierał buteleczkę, 
wydzielała się z  niej piękna senna woń. Krasnolu-
dek Sennik ukrywał się na skraju łóżka, magiczna 
chmurka proszku rozpoczynała proces zasypiania, 
a następnie tworzyła słodki sen. cały proces tworze-
nia wymagał niezwykłej precyzji, olbrzymiej wiedzy 
oraz ogromnego zaangażowania. Na szczęście Kra-
snoludki cechowały się ogromną rzetelnością i wy-
bitną pomysłowością. Miały dopracowany grafik 
dnia i nocy w 100%. co najważniejsze, Krasnoludki 
już w  dzieciństwie uczą się, jak tworzyć magiczne 
marzenia senne. 
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O two r zen i u  s nu :
Srebrną nicią utkana 
Płatkami kwiatów usłana 
Zielenią liści pokryta 
a na niej magia wyryta 
czysty kunszt niewyobrażalnej wyobraźni 
Wielki geniusz tańczący na granicy marzeń i jaźni 
to płaszczyzna twych snów najskrytszych 
W czar i urok najobfitszych…

B ajkową dolinę zamieszkiwał między innymi 
mały Krasnoludek Wiercipiętek, który ma-
rzył o  tym, by zostać Wielkim Reżyserem 

Marzeń Sennych. W tym roku zaczął naukę w szko-
le i  najbardziej lubił „Baśniowanie”. Wiercipiętek 
był bardzo kreatywny, a  jego opowieści wzbudzały 

podziw nauczycieli. Mały Krasnoludek zawsze po 
powrocie do domu opowiadał rodzicom niezwykłe 
historie, które tworzył w swej pełnej marzeń główce, 
a oni z dumą patrzyli na swojego wyjątkowego syn-
ka. Mama Wiercipiętka była Zielarką i  zajmowała 
się odpowiednim doborem ziół, które dodawano 
do gotującego się bulionu sennego w trakcie prze-
rabiania go na proszek. tata zaś był Budowniczym 
i  pracował w  Wielkim Kredensie, gdzie tworzono 
elementy do chatek, wszystkich magazynów i  hal, 
znajdujących się w dolinie.

Pewnego dnia, kiedy Wiercipiętek wrócił do 
domu, czekała na niego wielka niespodzianka. od 
kilku miesięcy mały Krasnoludek spodziewał się 
braciszka i przez ten czas snuł opowieści o dwóch 
braciach i ich niesamowitych przygodach.
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G dy wszedł do domu zobaczył bardzo smut-
nego tatę.

– Hej Ho! co się stało? dlaczego jesteś 
taki smutny? – zapytał zaniepokojony Wiercipiętek.

– Synku, na świat przyszedł twój młodszy bra-
ciszek… – odpowiedział poważnie tata.

– och cudownie! to dlaczego masz taką niewy-
raźną minę tatku? Gdzie Mama z  moim bracisz-
kiem? – w głosie Wiercipiętka dało się słyszeć lekki 
strach.

– chodź Wiercipiętku. Pójdziemy do pokoju 
i zobaczysz swojego malutkiego braciszka – powie-
dział tatuś.

Wiercipiętek wszedł do pomieszczenia i zoba-
czył, jak Mama karmi malutkiego Krasnoludeczka. 
Po policzkach Mamy spływały łzy.

– MaMUSIU! co się dzieje? – krzyknął Wier-
cipiętek.

– Synku! Usiądź proszę. to twój braciszek Nie-
snasek. 

– och, Niesnasku, jaki jesteś malutki i wspania-
ły! I widzę już, że bardzo mądry! – wzruszył się mały 
Krasnoludek.

Mama rozpłakała się na dobre, a Wiercipiętek 
nie wiedział, co się dzieje.

– Syneczku, to twój mały braciszek. Niestety nie 
będzie nigdy zdrowym, wesołym Krasnoludkiem.

– Mamo! o czym ty mówisz? Przecież on jest 
taki śliczny! Będziemy tworzyć niezwykłe historie! 
dwaj niepowstrzymani bracia! 

– Wiercpiętku…Niesnasek urodził się z  pew-
nym gratisem… Gratisem, który nie pozwoli mu być 
takim chłopcem jak ty. 

– Mamitku! tatulaku! o  czym Wy mówicie? 
chyba gratis to coś fajnego? Nie ma rzeczy niemoż-
liwych! Zobaczycie, że Niesnasek będzie super bo-
haterem! 

– Synku chodź… Zostawimy Mamitkę z  bra-
ciszkiem, żeby odpoczęli, a ty, proszę, idź do swoje-
go pokoju i odrób lekcje. 
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O smu t ku :
Smutno tak bardzo…
Łzy płyną do oczu…
Radość przymglona, żalem zamazana
W świecie marzeń to sprawa zakazana
Nie widać końca szlochania strumienia
a w głowie same wyrzuty sumienia…

W iercipiętek nie do końca rozumiał, o co 
chodzi rodzicom. do tej pory myślał, że 
gratisy to super sprawa. 

– chciałbym mieć jakiś talent gratis – rozmyślał 
Krasnoludek.

Niestety Niesnasek dostał gratis w  postaci 
choroby. Wiercipiętek dopiero w  ciągu kilkunastu 
najbliższych miesięcy przekonał się, co ten doda-
tek powodował. Niesnasek był bardzo grzecznym 

dzieckiem, ale miał trudności w codziennym funk-
cjonowaniu. Wszystko robił później niż inni w jego 
wieku. co więcej wyglądem przypominał Krasno-
ludki z  Krainy dzikiej cytryny. Między innymi 
miał skośne oczka… aż ciężko było uwierzyć, że są 
z  Wiercipiętkiem rodzonymi braćmi. dodatkowo 
króciutkie paluszki Niesnaska sprawiały trudno-
ści w  malowaniu… a  to przecież główne zadanie 
Kreatorów Marzeń Sennych! Niesnasek miał małe, 
nisko schodzące uszka, które zupełnie nie przypo-
minały krasnoludkowych uszu. Wszystko to jednak 
w żaden sposób nie zmieniało miłości Wiercipiętka 
do swojego małego braciszka. 

Wiercipiętek uważał, że Niesnasek jest prze-
piękny. Uwielbiał się z nim bawić i opowiadać mu 
wymyślone historie. Braciszek był najlepszym słu-
chaczem. 
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M inęły 3 lata, zanim Niesnasek zaczął 
chodzić. Robił to bardzo wolno. W do-
datku szybko się męczył. Nie potra-

fił skakać, a zatem biegi przez żelkowe płotki były 
nie do pokonania dla Niesnaska. Niestety kochany 
młodszy braciszek Wiercipiętka nie potrafił też mó-
wić. Wszystko, co chciał przekazać, wyrażał poprzez 
gesty i emocje. Na szczęście starszy brat rozumiał go 
doskonale.

– Niesnasku, nic się nie martw! Zobaczysz, że 
będziemy tworzyć niezwykłe rzeczy! Jesteś moim 
najwspanialszym towarzyszem. Nie zamieniłbym 
cię na żadnego innego braciszka na świecie!– za-
wsze powtarzał mały Krasnoludek.

Rodzice już dawno pogodzili się z  faktem, że 
Niesnasek będzie „inny”. ale czy „inny” oznacza 
gorszy? 

– Inność jest swego rodzaju wyjątkowa. Mam 
super oryginalnego braciszka! – powtarzał zawsze 
na lekcjach Wiercipiętek.

Pozostałe Krasnoludki nie rozumiały jego entu-
zjazmu.

– W  końcu kiedyś się przekona, że Niesnasek 
nigdy nie będzie Kreatorem Marzeń Sennych, Mon-
terem czy nawet trenerem opiekunem!– powtarzali 
wciąż sąsiedzi i znajomi.

Pewnego dnia Wiercipiętek niechcący pod-
słuchał tego typu rozmowę. Bardzo się zezłościł, 
ponieważ wierzył w  Niesnaska jak nikt inny. aby 
dowieść swych racji, zgłosił siebie z  bratem na 
Wielki Konkurs Bajkowych Marzeń Sennych. Była 
to najbardziej prestiżowa konkurencja dla młodych 
Reżyserów. Polegała na stworzeniu pięknego snu. 
Jurorami były dzieci, które po przebudzeniu opo-
wiadały rodzicom swoje sny. 
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N ajpiękniejszy sen zdobywał pierwsze miej-
sce, a zwycięzcy mogli dostać staż w Głów-
nym Senniku, co zawsze było marzeniem 

Wiercipiętka. Wszyscy gorąco kibicowali Wiercipięt-
kowi, ale wiedzieli, że sam nie będzie w stanie stwo-
rzyć wyjątkowego snu, a Niesnasek to tylko utrudni. 
Namawiali Wiercipiętka, by wziął innego Montera, 
czyli Krasnoludka odpowiedzialnego za malowanie 
obrazków, łączących w całość główne wątki historii. 

Wiercipiętek nie dawał jednak za wygraną. 
Wreszcie był gotów, by wziąć udział w  konkursie. 
Rozpoczął naukę w  liceum, a  to ten moment, kie-
dy musiał poważnie myśleć o przyszłości. Wierzył 
w Niesnaska i  chciał sprawić mu ogromną radość. 
Niesnasek zawsze towarzyszył mu w  malowaniu. 
Siadał obok i tworzył różne wzory i bazgroły.

Bliska koleżanka Wiercipiętka, tortelatka, była 
tym wszystkim zaniepokojona: 

– Wiecipiętku, przecież to twoje marzenie, by 
wziąć udział w konkursie. Zastanów się, czy na pew-
no chcesz, by Niesnasek był twoim współautorem 
snu. Jesteś taki zdolny. Niesnasek zrozumie, jeśli wy-
bierzesz kogoś innego.

– tortelatko! Wierzę, że się uda. Nie mogę zro-
bić tego Niesnaskowi. Ja wiem, że to też jego ma-
rzenie. od pierwszych chwil opowiadam mu o tym 
konkursie. on tak bardzo się cieszy, że wybrałem go 
na współautora.

– ale ten sen będzie niespójny! co jeśli dziecko 
się przebudzi? co jeśli zakłócenie wywoła koszmar? 
Wszystkie twoje marzenia przepadną! Niesnasek 
nie potrafi niczego konkretnego namalować! Rzu-
casz go na zbyt głęboką wodę! – krzyknęła przejęta 
tortelatka.





18

W iercipiętek nie pomyślał o  tym wcze-
śniej. Wiedział doskonale, że obrazy 
Niesnaska nie przedstawiają żadnych 

konkretów i  sen będzie niestabilny, ale uznał, że 
udział w konkursie to dla Niesnaska wielkie wyróż-
nienie. Stwierdził, że samemu uda mu się zamalo-
wać większość liści i doda na pajęczynę tylko kilka 
płatków autorstwa braciszka. 

 taki był jego plan. chciał sprawić radość Nie-
snaskowi. oczywiście zakładał przegraną, ale ni-
gdy nie przyszło mu na myśl, że może zdarzyć się 
koszmar. co jeśli tortelatka ma rację? a wtedy jego 
pragnienie zostania Kreatorem Marzeń Sennych 
przepadnie na zawsze…

– tortelatko, chyba masz rację. Muszę to jeszcze 
przemyśleć – powiedział smutny Wiercipiętek.

– Przyjacielu! Ja chcę tylko jak najlepiej dla cie-
bie, a także Niesnaska! - odpowiedziała tortelatka. – 
obiecaj, że to przemyślisz. Jest mnóstwo monterów, 
którzy sprawią, że twój sen będzie najpiękniejszy. 
Pimpurek i Brawurek są w tym niepokonani. Proszę. 
Po prostu się zastanów.

Wiercipiętek zawsze odczuwał duży spadek 
energii po takich rozmowach z przyjaciółmi. 

– dlaczego nikt nie wierzy w Niesnaska? czy 
ten gratis tak bardzo wszystkim przeszkadza? Każ-
dy w dolinie oczekuje 100% poświęcenia. Przecież 
Niesnasek angażuje się w  pełni, na miarę swoich 
możliwości, jakie daje mu gratis – powtarzał wciąż 
w myślach mały Krasnoludek.
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T ego dnia Wiercipiętek wrócił do domu wy-
jątkowo smutny. Kiedy otworzył bramę do 
ogródka, zobaczył tam Niesnaska, który 

siedział razem z  Silverusem – pająkiem tkaczem, 
odpowiedzialnym za konkursową pajęczynę. Przy-
patrywał im się po cichu. Niesnasek głaskał Pająka, 
a  ten szczęśliwy mrużył swoje czarne oczy. Więk-
szość dzieci w  wieku Niesnaska boi się pająków, 
a pająki ciężko w jakikolwiek sposób przekonać do 
siebie bez mówienia, ponieważ obawiają się, że ktoś 
może je skrzywdzić. W świecie ludzi raczej nie cie-
szą się zbyt dobra sławą. Natomiast Silverus zawsze 
bez problemu poddawał się Niesnaskowi, co było 
wręcz niesamowite.

Niesnasek często nucił „na swój sposób” bli-
żej nieokreśloną piosenkę, a Pajączek co jakiś czas 
otwierał swe czarne ślepia i głęboko patrzył w po-
kryte wachlarzem rzęs oczy malutkiego Krasnolud-

ka. to był iście magiczny moment. Silverus co chwilę 
jakby przytakiwał głową na pojedyncze dźwięki wy-
dawane przez Niesnaska.

– Jak ja mogę mu to zrobić? – w głowie Wierci-
piętka ciągle pojawiały się czarne myśli. 

Niemniej z  każdym dniem, przybliżającym go 
do konkursu, Krasnoludek był coraz bliższy zdania, 
że tortlelatka miała rację. Niesnasek za każdym ra-
zem malował najróżniejsze bazgroły bez ładu i skła-
du, a jedynym stałym elementem, tworzącym pewien 
charakterystyczny „zarys”, były skrzyżowane ze sobą 
pierścienie. 

– oj, chyba nic z  tego nie będzie – pomyślał 
Wiercipiętek – Muszę powiedzieć Niesnaskowi, 
że jednak potrzebuję innego Montera. Przecież nie 
chcę mu zaszkodzić! Pragnę tylko i wyłącznie jego 
dobra…
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N adszedł długo wyczekiwany dzień wiel-
kiego Konkursu Marzeń Sennych dla 
Młodych artystów. Wiercipiętek był 

bardzo podekscytowany. długo czekał na tę chwilę. 
ciągle jednak czuł bolesne ukłucie w sercu na myśl 
o tym, że Niesnasek nie jest z nim w zespole. Nigdy 
nie widział braciszka tak smutnego. czuł jednak, że 
robi to przede wszystkim dla niego.

Wiercipiętek wyruszył na Wielką Polanę, gdzie 
odbywał się turniej. trybuny były już zapełnione po 
brzegi. Mały Krasnoludek podszedł do Silverusa, 
a ten spojrzał tęsknie na Niesnaska, siedzącego wraz 
z  rodzicami w  pierwszym rzędzie. W  tym samym 
momencie malutki braciszek wyrwał się z  trybun 
i dał Wiercipiętkowi kartkę z namalowanymi nek-
tarem dwoma skrzyżowanymi pierścieniami i wrócił 
do rodziców. 

– dziękuję, mój kochany! – powiedział wzru-
szony starszy brat. – o co chodzi z tymi bazgrołka-
mi? – pomyślał.

Silverus tylko mrugnął oczami. Podniósł się 
i cały czas szedł ze spuszoną głową.

– chodź, mój kochany srebrzysty Przyjacielu! 
Idziemy spełnić nasze sny! – sam do końca nie wie-
rzył w  to, co mówi. – Wiem, że się stresujesz, ale 
jesteś najlepszym tkaczem w całej dolinie!

Wszyscy zawodnicy stanęli na pozycjach star-
towych. Krasnoludki Posłańcy z samego rana wyru-
szyli do miasta, żeby dowiedzieć się, o czym marzą 
małe dzieci. Nagle wybiła godzina 12.00. i   wielki 
Konferansjer trybuteusz ogłosił rozpoczęcie kon-
kursu.
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D ookoła trybun pojawił się szereg Krasno-
ludków Strażaków, którzy wznieśli swoje 
sikawki w kształcie słoniowych trąb i zro-

biły cudny prysznic. Na tle wody i promieni słońca 
pojawiła się przepiękna tęcza, po której z ogromną 
radością wracały Krasnoludki z  wieściami o  pra-
gnieniach dzieci. Posłańcy włożyli zapisane kartecz-
ki z  marzeniami do ogromnego dzbana, a  każdy 
z uczestników losował zadanie. Następnie był czas 
na wybór Montera. Wiercipiętek ścisnął mocno 
kartkę w  dłoni, którą dostał od Niesnaska. Poczuł 
bicie swojego serca.

– to dla mnie ogromna szansa, ale dla mojego 
braciszka jeszcze większa – pomyślał.

czym prędzej podbiegł do pierwszego rzędu 
i wziął Niesnaska za rękę.

– chodź! Podbijemy świat snów! – krzyknął 
Wiercipiętek.

Stojąca obok tortelatka spojrzała na niego za-
skoczona.

– Wiercipiętku, ale co zamierzasz zrobić? – za-
pytała zdumiona.

– tortelatko! czasem nie chodzi o to, by wygrać! 
Poza rodzicami jestem jedyną osobą, która wierzy 
w Niesnaska. on jest wyjątkowy. Ja w niego wierzę! 
czy patrzyłaś w jego oczy? Kiedy mu coś opowia-
dam, jego oczy błyszczą! chciałbym móc kiedyś zo-
baczyć to, jak on widzi moje baśniowe marzenia. to 
jedyna taka okazja. Nikt nie da mu tej szansy.

– Wiercipiętku, a co jeśli to zaprzepaści twoje 
marzenia. Następny konkurs dopiero za 4 lata. Bę-
dziesz miał pretensje do siebie, a co gorsza do Nie-
snaska, który jest przecież taki wrażliwy.

– tortelatko, jeśli nie spróbuję, będę bardzo tego 
żałował. Wolę przegrać, niż do końca życia zastana-
wiać się, co by było gdyby…
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O w i e r z e  w  s i e b i e :
Gdy czegoś mocno pragniesz, 
gdy czegoś bardzo chcesz
a wiesz, że nie potrafisz 
Bo ciało ogranicza cię…
Nigdy się nie poddawaj!
Z rezygnacją się nie zadawaj!
Bo gdy głęboko wierzysz, zaufasz pragnieniu
cud wyczarujesz w okamgnieniu!

W iercipiętek pobiegł z  Niesnaskiem na 
stanowisko pracy. oczy Silverusa za-
lśniły z wrażenia. Nagle wstąpiła w nie-

go niezwykła energia. 
Konferansjer wziął megafon i przemówił:
– Nasi Reżyserowie! czas start!
Wiercipiętek przeczytał na głos zadanie Nie-

snaskowi i Silverusowi:

Marysia, lat 5. Na co dzień wesoła, energiczna 
i bardzo rezolutna dziewczynka. Interesuje się tańcem, 
lubi słuchać muzyki. Marzy o piesku. Niestety ma aler-
gię na sierść. Tydzień temu dowiedziała się, że jej ma-
rzenie nie może się spełnić. Dzisiaj jest bardzo smutna. 
Od 3 dni ma problemy z zaśnięciem.

– ojej… to zadanie dla doświadczonego Kre-
atora Marzeń Sennych! – krzyknął Wiercipiętek. – 
Nie mamy szans!

Niesnasek pierwszy raz zobaczył Wiercipiętka, 
który stracił wiarę w  siebie. Mały braciszek wyjął 
karteczkę, którą podarował bratu kilkanaście minut 
wcześniej i pokazał mu przed oczyma. I nagle Wier-
cipiętek poczuł w sobie wielką moc.

– Niesnasku! Zawsze w ciebie wierzyłem. te-
raz ty uwierzyłeś we mnie! dziękuję ci! Zatem do 
dzieła! Spełnimy marzenie Marysi!
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O ma r zen i a c h :
otwórz swe serce, sięgnij w duszy głąb,
Krasnoludek zrobi pięknego snu zrąb
dotknij swych najskrytszych marzeń
W świecie snów oczekuj tylko miłych zdarzeń!

S ilverus czym prędzej zaczął tkać piękną paję-
czynę. 

– Silverusie! Zrób mi 15 okienek i 5 punk-
tów łączności. Zacznij cienką nicią, ale zakończ pro-
szę dość mocnym splotem! – W głosie Wiercipiętka 
słychać było siłę, jakiej dawno w sobie nie czuł.

– Niesnasku, a ty rób, proszę, co do ciebie na-
leży. chcę, aby punkty łączące moje obrazy, były na 
tyle spójne, by historia nie rozmyła się od razu po 
przebudzeniu. Marysia musi zapamiętać ten sen, 

ponieważ wiemy, że nie może mieć swojego pupila 
w prawdziwym życiu. Zaczynamy!!!

Niesnasek szybko zaczął malować swoje „ba-
zgroły” na płatkach. do montażu o dziwo wybierał, 
z godną podziwu starannością, tylko płatki róż. o ile 
bohomazy jak zawsze wydawały się nie przypominać 
niczego znanego Wiercipiętkowi, o tyle kolory płat-
ków pięknie ze sobą współgrały. Wybrał 5 płatków 
róż: fioletowy, czerwony, różowy, liliowy i biały. Na 
każdym z nich, jak zawsze, namalował dwa nacho-
dzące na siebie pierścienie. W tym czasie Wiercipię-
tek zapełniał po kolei 15 liści. Na swoją kompozycję 
wybrał liście klonu. Niby pospolite, ale przemyślał to 
dokładnie. chciał, by sen był dość prosty, a zarazem 
baśniowy. Marysia to mała dziewczynka, ale potra-
fiła już doskonale analizować wszystkie szczegóły. 
Zadanie było naprawdę trudne.
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P o 2 godzinach pracy Silverus zakończył swo-
ją niezwykle sprężystą pajęczynę. Wyglądała 
imponująco w promieniach słońca. Prace in-

nych Pająków również prezentowały się wspaniale. 
Po chwili Wiercipiętek w wolne okienka zaczął 

nakładać zamalowane liście, a  następnie położył 
płatki róż na punkty łączące. W  ciągu kilkunastu 
minut wszystkie Płaszczyzny Snu, czyli pajęczyny 
zapełnione obrazami, zostały przełożone na polanę, 
gdzie suszyły się pod wpływem słońca.

Po godzinie niteczki wsiąknęły w obrazy i taką 
Płaszczyznę Snu można było złożyć i przenieść do 
Hali, gdzie przerabiano ją na magiczny proszek i pa-
kowano do buteleczki. 

O p ro ce s i e  z a s y p i a n i a :
Popatrz na gwiazdy, zamknij oczęta
Za chwilę poczujesz woń wielkiej przygody
Sennik ukryty na skraju łóżeczka
Sprawi, że twój sen będzie kolorowy
Śpij słodko Skarbeczku! Śpij Bąbelku mały!
Wystarczy, że uwierzysz!
a twój świat stanie się doskonały!

Zbliżała się godzina 18.00. i  kiedy wszystkie 
sny były już gotowe, Krasnoludki Senniki, odpo-
wiedzialne za usypianie, nałożyły na siebie plecaczki 
z buteleczkami i ruszyły do dzieci. W tym celu we-
zwały swojego kompana, który co noc zaprowadzał 
je pod domy dzieci – czarną Kotkę Lunetkę. 
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L unetka położyła na ziemi swój ogon, po któ-
rym zaczęły wspinać się Senniki. Szybko ru-
szyła w drogę. 

Wszyscy byli bardzo podekscytowani. Wierci-
piętek uważał, że wykonali kawał dobrej roboty, ale 
był pewien, iż marzenia o wygranej są poza ich za-
sięgiem. Mimo to czuł szczęście, ponieważ towarzy-
szył mu Niesnasek. 

Konferansjer ogłosił wszystkim zebranym, że 
nazajutrz po obiedzie zostaną ogłoszone wyniki tur-
nieju. 

– drogie Krasnoludki! Życzę Wam wspaniałej 
nocy! Nasi drodzy Sennicy czuwają nad Waszymi 
podopiecznymi i usypiają Maluchy! oby wszystkie 
miały słodkie, bajkowe sny! dobranoc! do jutra!

Wiercipiętek, dość usatysfakcjonowany, wracał 
ze swoją rodziną do domu.

– Mamo, tato, mieliśmy naprawdę trudne za-
danie. Niesnasek spisał się na medal! – mówiąc to, 
wziął młodszego braciszka za rękę. Niesnasek był 
bardzo przejęty. Wiercipiętek jeszcze nigdy nie wi-
dział go tak skupionego. 

– Niesnasku jestem z ciebie bardzo dumny! – 
powiedział czule do braciszka.

Niesnasek zarumienił się i pocałował starszego 
brata w policzek. 

Nazajutrz czuć było w dolinie delikatne poru-
szenie. Większość mieszkańców od samego świtu, 
wykonując codzienne czynności, czekała na ogło-
szenie wyników. Wiercipiętek miał tylko nadzieję, 
że Marysi spodoba się sen i nie wywoła w niej tęsk-
noty za psem.
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O godzinie 16.00. cała dolina zebrała się 
w Malinowym Lesie. trybuteusz stanął na 
rumianym pagórku i zaczął mówić:

– Witajcie Kochani Mieszkańcy! dzisiaj wiel-
kie Święto naszych Zdolnych małych artystów. 
Zgodnie z regulaminem spośród 20 Krasnoludków 
wybierzemy 3 Laureatów, którzy stworzyli najpięk-
niejsze sny. 

 W Jury zasiadali: Wielki Mistrz Snów Skrzy-
dlarek, animatorka Safonka oraz ostateczny ana-
lizator Gertrudek! Loża ekspertów wspólnie uznała, 
że zadania były bardzo trudne, a ostateczny werdykt 
budził wiele emocji. Wyniki ogłosi Przewodniczący 
Jury – Skrzydlarek.

Skrzydlarek, jeden z najzdolniejszych reżyserów, 
jakiego miała dolina, wstał i rzekł:

– Pragnę poinformować, że wszyscy uczestnicy 
odznaczyli się wspaniałomyślnością i  zasługują na 
największe brawa. Jestem pewien, że każdy z  Was 
osiągnie wielki sukces w przyszłości. Z największą 
przyjemnością pragnę przyznać wytypowane przez 
nas 3 miejsca i nagrody dla naszych niezwykle uta-
lentowanych młodych Kreatorów. a zatem!

3 miejsce za piękny Sen w krainie Zabawek dla 
Skrajka i  jego drużyny!– Na widowni rozległy się 
wielkie brawa i wiwaty.

– 2 miejsce za sen o ciasteczkowym Basenie dla 
Niemrawka i ekipy! – Wszyscy kibice wstali i zaczęli 
głośno klaskać w dłonie.

– I wreszcie 1 miejsce za niezwykle doprecyzo-
wany sen o torze nad Płomiennym Stawem dla Mi-
gawki i brygady!! – Na trybunach rozległ się gromki 
apluaz! Wiwatom nie było końca! Zwycięskie załogi 
oszalały ze szczęścia!
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W iercipiętek nie czuł żalu. Wiedział, że 
zrobili wszystko, co w ich mocy. Pogra-
tulował wygranym i  uściskał swojego 

małego Braciszka.
– Kocham cię, Niesnasku! Jestem z  ciebie 

dumny! – powiedział szczerze.
W tym czasie Wielki Skrzydlarek znów zabrał 

głos:
– Kochani! Pierwszy raz w  historii konkursu 

pragniemy przyznać również nagrodę honorową. 
do tej pory nigdy nie spotkaliśmy się z tak wyrafi-
nowanym, a  zarazem niezwykle magicznym snem! 
Mała Marysia, która z  powodu choroby nie może 
mieć pieska, opowiedziała rano rodzicom, że miała 
sen, w którym jeździła po baśniowej krainie na swo-
im pięknym pupilu. 

Mamusiu! Wiem, że nie mogę mieć pieska w domu, 
ale mogę go mieć w moich snach! Dzisiaj miałam naj-
piękniejszy sen w życiu! Odwiedził mnie mój najlepszy 
Przyjaciel Azorek, który oprowadził mnie po bajecznej 
krainie! Odwiedzaliśmy najróżniejsze miejsca… Nie 
potrafię ich opisać! Ale to co czułam to fakt, że mój Azo-
rek nade mną czuwa. To mój Anioł Stróż!

Wiercipiętek nie mógł uwierzyć własnym uszom! 
Przecież to ich sen! Marysia zapamiętała go dokład-
nie! a efekt przeszedł jego najśmielsze marzenia!

– Za prostotę niesamowicie spowitą magiczną 
wicią tajemniczości…Pragnę z  ogromną radością 
przyznać Honorową Nagrodę i  Wyróżnienie dla 
Wiercipiętka i jego drużyny! –

dolina zaczęła płakać ze wzruszenia. Brawa 
i wiwaty niosły się echem po całej okolicy!

– Nagrodą są lekcje pod moim osobistym okiem!
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W iercipiętek nie był w  stanie powstrzy-
mać łez! to była najwspanialsza wia-
domość! Niesnasek również był bardzo 

szczęśliwy. Spojrzał Silverusowi głęboko w  oczy, 
a  ten tylko delikatnie skinął głową. Rozumieli się 
bez słów… Silverus doskonale wiedział, co oznacza-
ją dwa pierścienie na płatkach Niesnaska. Wierci-
piętek podszedł wzruszony do braciszka i teraz już 
wszystko rozumiał. Zawsze łapali się mocno w za-
bawie za ręce i kręcili dookoła. to była największa 
radość dla Niesnaska. czuł wtedy, że ma magicz-
ną więź ze swoim starszym bratem i, niezależnie od 
okoliczności, może na niego liczyć. te 2 pierścienie 
to on i Niesnasek kręcący się dookoła i trzymający 
za ręce. Symbol miłości, przyjaźni i wielkiej radości!

– to dlatego Marysia poczuła taką więź z  jej 
sennym przyjacielem… Niesnasku jesteś najwspa-
nialszym braciszkiem pod Słońcem! Kocham cię! 
– Bracia złapali się za ręce i zaczęli kręcić z radości.

O d ąże n i u  d o  ce l u :
chodź, podbij swych marzeń świat!
Nie ma limitów! ty to wiesz!
Rozkwitaj jak najpiękniejszy kwiat!
Bo w snach wszystko możliwe jest!

Może nie każdy gratis w życiu jest dobry. Może 
nie każdy gratis przynosi szczęście. Jednakże choćby 
los spłatał nam figle, nigdy, przenigdy nie wolno się 
poddawać! Wszystko jest możliwe w naszych snach! 
trzeba walczyć o swoje marzenia, choćby ich speł-
nienie wydawało się niemożliwe! Gratis Niesnaska 
był początkowo wielką przeszkodą. Później okazał 
się niezwykłą, magiczną nieznaną siłą. Wiara czyni 
cuda. a sny są po to, by je spełniać. 

I pamiętajcie. Jeśli spotkacie na swej drodze 
czarnego kota…to nie bójcie się, że przyniesie Wam 
pecha. Wręcz przeciwnie. Przychodzi do Was z Kra-
snoludkami, które niosą same słodkie sny…





Z całego serca pragnę podziękować niezwykłym osobom, dzięki którym mogę tworzyć piękne płaszczyzny 
marzeń i realizować je w życiu: 

Ks. Leszek Skorupa – za zaufanie i wielkie serce
aleksandra Niemczyk – za najprawdziwszą przyjaźń, przebojowość, nieustępliwość, za wszystko…
anna antoniewicz, dagna dywicka, andrzej Plata, Wojciech Niemczyk, Marcin Włodarski – za otwar-
tość, pełne zaangażowanie, uśmiech, wspaniałą energię i mistrzowskie role w słuchowisku (KocHaM!)
Żaneta Łabudzka – za najpiękniejszy głos
Łukasz Mazur – za fenomenalną muzykę
Joanna Biskup-Brykczyńska – za przepiękne rysunki
Patrycja osman – za dodanie skrzydeł i  komentarz do bajki
aneta Zychma – za wiarę i korektę Bajkowej Krainy
Magdalena Michalec – za rozprzestrzenianie marzeń
Maciej Jakubczyk – za miłość i wytrwałość
Maria Gładyś – za to, że jest najlepszą Mamą na świecie

dziękuję, że jesteście z nami w Bajkowej Krainie…

FUNDACJA KOCHAJ MNIE PO PROSTU
26-026 Bilcza, ul. Cisowa 39

KRS: 0000547854
mail: kontakt@kochajmniepoprostu.pl


