
Autorką bajki jest:  

Oliwia Frejnik - kocha zwierzęta. Lubi piłkę nożną, granie w tenisa stołowego. Bardzo lubi 

gotować. Współtworzy blog kulinarny „Skazane na kuchnię”. Interesuje się fotografią ( uwielbia 

zachody słońca). Marzenie – zostać fotografem. 

 

Prawdziwi przyjaciele 

Za górami za lasami ...Wróóóóóóć !...Dawno, dawno temu w strasznie ponurej Dolinie 

Smutku i Rozpaczy żył pewien 10 letni  chłopczyk o imieniu Natan, który wychowywał się bez 

ojca. Tata zmarł na bardzo ciężką chorobę kiedy Natanek miał 5 lat. Mały chłopiec do tej pory 

ma traumę nie mając prawie nikogo. Mamę widywał tylko rano i wieczorem, bo ciężko harowała 

by nic mu nie zabrakło. Ale to co zarobiła ledwo wystarczyło na dość skromne życie. 

Pochodził on z ubogiej rodziny, przez co był wyśmiewany i nielubiany przez inne dzieci 

nie tylko w szkole, ale i na podwórku. Chłopiec pragnął mieć ojca.   Gdy widział pełne rodziny 

na spacerach, stadionach bądź zakupach był smutny. Marzył o rodzinie, ale wiedział że jego 

marzenie się nigdy nie spełni. Po prostu stracił już wiarę...Mając 10 lat przeżył więcej niż może 

wam się wydawać.  

Jedyną porą, kiedy mógł się nie martwić była noc... Kiedy robił się senny natychmiast 

przenosił się do Krainy Kinderków, w której robił co mu się podobało bez krępacji. Czuł się jak w 

raju, w którym nikt nie ma powodu ani odwagi by go krytykować. Miał tam swoich przyjaciół, z 

którymi zawsze sobie powtarzali, że nikt ani nic nie stanie im na przeszkodzie i nie będzie w 

stanie ich pokonać. Więc nadali sobie nazwę "Kinder squad". 

Było mu tam tak dobrze, że gdyby nie jego Mama, nie wracałby do życia codziennego, 

nie wybudzałby się z tego snu.  

W tej Krainie Kinderków podawano pyszne gumy balonowe. Miały służyć im jako danie, 

dające moc -chociaż i bez tajemniczych gum byli niepokonani.     Może tą siłą była moc 

przyjaźni i bycia razem. 

Kiedy Natanek wracał do swojego domu cały czas udawał, że jest chory z dwóch 

powodów... Nie chciał chodzić do szkoły, ponieważ bał się kolejnych komentarzy i poniżania. 

Drugim powodem było to, że jak najszybciej chciał wrócić do Krainy Kinderków.  

Pewnego Wieczoru chłopiec przenosząc się do swej ukochanej krainy nie mógł do końca 

zapaść w sen. Nagle zjawiły się przed nim Czerwone Drzwi… Chłopiec już chciał je otworzyć i … 

nagle rozbłysnęły kolorowe światła. Natanek pomyślał, że to jakaś gra. Przyjrzał się drzwiom i 



odetchnął z ulgą. Na szczęście gra była krótka, bo miała tylko dwa poziomy. Pomyślał – „No to 

do roboty, bo przyjaciele czekają”. 

 Pierwszym zadaniem było to, by opisał swojego przyjaciela ze świata realnego. Pomyślał- 

„Pójdzie jak po maśle”. Zaczął myśleć i wtedy zorientował się, że tak naprawdę nikogo takiego 

nie ma prócz przyjaciół z Krainy Kinderków. Więc kiedy zrobiło mu się strasznie przykro i jego 

życie znowu nabrało szarych kolorów pomyślał, że ma swoją mamę, którą kocha, szanuje i która 

będzie zawsze przy nim bez względu na wszystko. Mimo tego, że nie miał kolorowego 

dzieciństwa, cieszył się, że ma przy sobie matkę. Jest jego matką a zarazem przyjaciółką.  

Głośno powiedział – „Mój przyjaciel to moja mama”. Drzwi zajarzyły się kolorowymi 

światełkami. Znaczyło to, że przeszedł na kolejny poziom. 

Czas na drugie wyzwanie!!! Drugim zaś wyzwaniem było to, by opisał jak zrobić swoją 

ulubioną potrawę. Natanek z uśmiechem wykrzyknął – „Domowa guma do żucia!”.  

Potrzebujemy:  

 2 łyżki wosku pszczelego (startego na wióry) 

 1 łyżka miodu 

 mała łyżeczka cynamonu w proszku i pół łyżeczki kardamon 

 kilka kropel olejku eterycznego – eukaliptusowego, miętowego, cedrowego 

 ewentualnie ksylitol w proszku – jeśli dla kogoś z samym miodem będzie za mało słodkie 

Domowa guma do żucia: krok po kroku… 

 Wióry wosku należy rozpuścić w kąpieli wodnej. Gdy przyjmą one konsystencję płynną, dodaj 
łyżkę miodu i dobrze zamieszaj do jednorodnej konsystencji. Następnie wsyp przyprawy 
(cynamon i kardamon) i wlej kilka kropel olejku eterycznego. Wszystko jeszcze raz dobrze 
zamieszaj. 

 Szybko, zanim zastygnie, rozlej płyn do foremek (mogą być foremki do lodu, tylko nie nalewaj do 
pełna). Odstaw foremki poczekaj, aż guma stwardnieje. 

Gdy masa stwardnieje, możesz wyjąć pastylki z foremek i żuć!  

Na szczęście i tym razem udało się. Udało się!!! Drzwi się otworzyły i znalazł się wśród 

przyjaciół. Opowiedział im o swoich przygodach, poczęstował gumą do żucia własnoręcznie 

zrobioną.  

Gdy smacznie sobie żuli gumę, przyjaciele z krainy Kinderków zapytali Natanka jak mu idzie 

w szkole. Chłopiec łamiącym się głosem rzekł -  „Świetnie”. Przyjaciele natychmiast 



zorientowali się że to nie jest prawda… -„Opowiedz nam szczerze może jakoś pomożemy?!”. 

Natanek bez żadnego wahania zgodził się opowiedzieć o swoich obawach i o wrażeniu, że inni 

patrzą na niego z góry.  

Nie spodobało im się to, wiec po krótkiej naradzie szybciutko zabrali się do pracy. Nazywało 

się to Extra Metamorfoza! Aby towarzyszyć Natankowi w jego życiu postanowili upodobnić się 

do zwykłych ludzi i zamieszkać na Ziemi. Przy okazji tłumacząc mu, że mimo tego nie powinien 

się przejmować, ponieważ oni uwielbiają go za to kim jest i za to jakie ma serce!  

Zbliża się ranek.  

10 letni chłopiec dociera do szkoły  _WOOOOOOW_ !!!!!! wykrzykują koledzy  

-Natanek cóż to za zmiana ?! Chciałbyś może pograć z nami w piłkę?! – koledzy z klasy  

-Nie dziękuję –odpowiedział pewny siebie Natan ! 

-A może pójdziesz z nami po lekcjach na pizzę ?  

-Przepraszam, ale mam już plany. Wolę spędzić ten czas z prawdziwymi przyjaciółmi. (Mając na 

myśli Kinder Squad - byli przy nim zawsze i bez względu na wszystko !!! ) 

Od tego dnia młodzi przyjaciele spędzali ze sobą wiele czasu, bo w końcu to dzięki nim mógł być 

sobą ! 

Wszystko szło w jak najlepszym kierunku! Mama Natanka dostała pracę w Super Markecie. 

Teraz łatwiej jest wiązać koniec z końcem.  

A wy drogie dzieci zapamiętajcie! po burzy zawsze wychodzi słońce.  

 

Domowa guma do żucia. 

www.nanowosmieci.pl/domowa-guma-do-zucia/ 
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