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Bajka o Antku i Kocie Rozsądnym to pierwsza publikacja Fundacji 

Zaginieni skierowana do dzieci. Jest elementem akcji Bezpieczne 

Wakacje, organizowanej przez fundację od 1 do 4 czerwca 

2021 oraz prezentem z okazji Dnia Dziecka. Opowiadanie 

o wakacyjnych przygodach głównego bohatera zawiera 

praktyczne wskazówki odnośnie środków bezpieczeństwa, które 

mogą stosować najmłodsi. Wątki edukacyjne zostały wplecione 

w ciekawą fabułę pełną ciepła i niebanalnego humoru.

E-book napisany przez Ninę Jaszewską, a zilustrowany przez 

Dorotę Paruch, przedstawi Twojemu dziecku postać Kota 

Rozsądnego, który w Fundacji Zaginieni będzie odpowiadał za 

bezpieczeństwo najmłodszych. 

To angażująca bajka dla wszystkich dzieci - zarówno młodszych jak 

i starszych. 
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Lato u babci

Pogoda od dłuższego czasu była bardzo słoneczna. Dom, w któ-

rym mieszkał Antek z mamą, leżał tuż nad jeziorem. Jego woda, 

nagrzewana od świtu do zmierzchu, już na początku czerwca była 

całkiem ciepła. Teraz, w pierwszych dniach lipca, można było kąpać 

się w niej bez końca.

Wakacje Antka i jego mamy zapowiadały się całe w rozjazdach. 

Pod drzwiami salonu stały dwie, po brzegi zapakowane walizki, 

a na łóżku leżała trzecia - w trakcie pakowania.
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- Gdzie jedziesz? - zapytał chłopiec, patrząc, jak mama starannie 

składa sukienki i układa je na wierzchu innych, już złożonych ubrań.

- Jadę na wycieczkę z przyjaciółmi z pracy. A ty w tym czasie waka-

cje spędzisz u babci. Cieszysz się? - odparła mama, wskazując na 

nieduży, drewniany dom babci, ledwo widoczny z okna.

Antek się cieszył. Bardzo kochał babcię, ale nie opuszczały go 

myśli o wyjeździe mamy. Postanowił w końcu podarować jej na po-

dróż swoją ukochaną przytulankę - kota, którego dostał na swoje 

pierwsze urodziny. Chwycił za prezentową tasiemkę i zawiązał na 

ogonie pluszaka ogromną kokardę.

- Mamo, weź kota w podróż! On się tobą za-

opiekuje. - powiedział chłopiec, wręczając 

mamie przystrojonego pluszaka. - Zawiąza-

łem mu kokardę. Ty spakowałaś chyba sto 

różnych ubrań, to i on musi ładnie wyglądać.

- Sto? - zaśmiała się mama. - Bez przesady… 

raptem kilka. - odparła, niepewnie spogląda-

jąc na stos ubrań ledwo trzymający pion.

Mama spakowała pluszowego kota, z lekkim 

trudem zamknęła trzecią walizkę i odetchnę-

ła.



7 Antek i Kot Rozsądny Lato u babci

- Dobrze. Chodź Antek, zaprowadzę cię do babci. Będziecie się 

świetnie bawić przez ten czas. - powiedziała i wzięła synka za rękę.

Szli wzdłuż kamiennej dróżki, otoczonej kwitnącym pachnącym 

groszkiem. Słońce już prawie całkowicie zniknęło za horyzontem. 

Księżyc w pełni, kształtem przypominający ogromną piłkę, z każdą 

chwilą był coraz bardziej widoczny.

Chłopczyk radośnie spojrzał na mamę. W jego głowie roiło się już 

od pomysłów na czas spędzony z babcią. Może pójdą nad jezioro? 

A może na łąkę, zbierać polne kwiaty? A może razem z babcią zro-

bią ognisko na polanie, na której położony jest jej dom?

Mama przyprowadziła Antka, pocałowała go w czoło i prawie 

biegiem udała się z powrotem do domu, nie mogąc doczekać się 

wyjazdu.

Chłopiec wtulił się w babcię. Na stole czekała na niego przygo-

towana wcześniej kolacja. W domu pachniało świeżo upieczonym 

chlebem i jagodami ze śmietaną. Przyszedł czas na sen. Babcia po-

łożyła wnuka, opowiedziała bajkę i zgasiła światło.

Antkowi całą noc śnił się kot - maskotka, którego podarował ma-

mie. Tęsknił za nim.
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Spotkanie z kotem

Ranek był bardzo chłodny. Chłopca obudziło skrzypienie uchy-

lonego okna. Nagle za szybą dostrzegł ciemne ucho małego zwie-

rzaka. Po chwili zza firanki wychyliła się całość postaci - średniej 

wielkości, dachowy kot.
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- Tęsknisz za swoim pluszowym przyjacielem? - zapytało zwierzę, 

powoli wchodząc na parapet.

- Tak. - odparł Antek zdziwiony.

- Nie martw się. Doszły mnie słuchy, że bardzo dobrze opiekuje się 

twoją mamą. Zaskoczony? Myślisz, że koty nie wiedzą co się w ich 

świecie dzieje? Bardzo dobrze wiemy. Nie ma znaczenia, czy kot 

jest pluszowy, czy jak ja - gadający. - powiedziało zwierzę, po czym 

czmychnęło z okna, znikając za rogiem domu.

Antek, choć zaskoczyło go niespodziewane spotkanie z kotem, 

ucieszył się. Był szczęśliwy, że u mamy wszystko dobrze, i że jego 

najlepszy przyjaciel dobrze się nią opiekuje. Chłopiec usłyszał od-

głosy z kuchni. „Babcia szykuje śniadanie!” - pomyślał, wsunął stopy 

w miękkie kapcie i pobiegł. Po domu rozchodził się zapach owsianki 

z cynamonem. W kuchni zauważył coś, co bardzo go zdziwiło. Przy 

stole siedział ten sam kot, z którym chłopiec przed chwilą rozma-

wiał. Co więcej, kot ten miał pod brodą zawiązaną chustkę i właśnie 

zajadał się porcją owsianki.
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- Antosiu, już się obudziłeś! - powiedziała babcia, odwracając się 

w kierunku wnuka. - To jest Kot Rozsądny. Mieszka z moją sąsiadką 

i czasami do mnie zagląda. - dodała, uśmiechając się.

- To ty?! Tak szybko się tu znala-

złeś? I już kończysz śniadanie! - 

krzyknął zaskoczony chłopiec.

- Koty są szybkie. - odparł nie-

wzruszony kot, kontynuując zaja-

danie się owsianką.

- Nazywasz się Kot Rozsądny? Co 

za dziwne imię… - stwierdził An-

tek, siadając przy stole.

- Mnie się bardzo podoba. Pasuje 

mi. Dziękuję pani Wando, już zja-

dłem. - odparł kot, po czym zwró-

cił się w kierunku babci i skinąw-

szy głową, zeskoczył z krzesła. Po 

chwili zwierzę zniknęło za gan-

kiem, który otwarty rozpoście-

rał widok na letnią polanę pełną 

kwiatów.
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- Po śniadaniu pójdziemy na spacer. Zbierzemy bukiet na stół. Trze-

ba przystroić kuchnię! - powiedziała babcia, podając wnukowi ta-

lerz ze śniadaniem.

Po godzinie stali gotowi do wyjścia. Oboje mieli na sobie kalosze, 

na wypadek, gdyby zaczął padać deszcz. Od wczoraj zapowiadano 

nagłą zmianę pogody, która jednak wcale się nie pojawiała.

- Przezorny zawsze ubezpieczony. - powiedziała babcia, chowając 

do kieszeni małą, składaną parasolkę.
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Spacer

Maszerowali już od dłuższego czasu. Zbierali rozwinięte, pach-

nące kwiaty i obserwowali godną podziwu pracę niestrudzonych 

mrówek. Antek postanowił zrywać wyłącznie kwiaty w odcieniach 

niebieskiego. To jego ulubiony kolor. Gdy zebrał ich wystarczają-

co dużo, przykucnął nad ziemią. Jedna z mrówek niosła ogromny 

liść, co wprawiło chłopca w prawdziwy zachwyt. Nagle kątem oka 

zobaczył kocią łapę. Obok niego, nad mrówką pochylał się Kot Roz-

sądny.

- Oj tak, mrówki są niesamowite. - powiedziało zwierzę, po czym 

spojrzało na Antka. - A ty wiesz, gdzie jest twoja babcia? Masz ją 

w zasięgu wzroku?

Chłopiec podniósł się i spojrzał przed siebie.

- Tak! - odparł. - Jest tam, niedaleko. Zbiera kwiaty.

- To dobrze. - powiedział kot. - Pamiętaj, żeby podczas spacerów 

patrzeć na babcię i jak najczęściej sprawdzać, czy jest blisko cie-

bie. Nie odchodź zbyt daleko. Nawet, gdy akurat obserwujesz coś 

bardzo ciekawego. - dodał, po czym spojrzał na chłopca zaskoczo-

ny. - Czuję rosół. Bardzo lubię, ale kto latem gotuje rosół? - zapytał 

i pobiegł w stronę źródła zapachu.
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Plaża nad jeziorem

Następny dzień, babcia z Antonim spędzali na niewielkiej plaży 

usypanej tuż nad ciepłym jeziorem, niedaleko domu. Czas leciał im 

bardzo powoli i leniwie. Słońce mocno świeciło. Babcia rozwiązy-

wała krzyżówki, siedząc na składanym leżaku pod kolorowym pa-

rasolem, a Antek budował samochód z piasku. W końcu przyszła 

pora na najtrudniejszą, najbardziej skomplikowaną część budowli 

- kierownicę. 

Potrzeba dużo piasku i wody, żeby udało się ją ulepić. Chłopczyk 

zabrał się do pracy, gdy nagle usłyszał ciche miauknięcie. Ku jego 

zaskoczeniu, niedaleko babci, na leżaku obok wylegiwał się Kot 

Rozsądny. Na głowie miał kapelusz, a w łapach trzymał gazetę.
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- O, przepraszam. Miauknąłem? Czytam bardzo ciekawy artykuł. 

A tak w ogóle, to czy wiesz Antku, że podczas zabawy w słońcu, po-

winieneś osłaniać przed nim głowę? - zapytał kot, wskazując pazu-

rem na swój imponujący kapelusz. Przecież słońce jest fajne i opa-

la! - odparł chłopiec.

- To prawda, ale gdy jest go zbyt dużo, może być niezdrowe. Powi-

nieneś też pić sporo wody podczas takich zabaw - powiedział kot, 

wyciągając spod leżaka kolorowy pakunek. - Masz, to prezent dla 

ciebie! - dodał i przeturlał paczkę w stronę chłopca.

Antek ostrożnie rozwinął prezent. W środku znajdował się pięk-

ny, błękitny kapelusz i szklana butelka z wodą.
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Pływanie

Kolejne dni mijały Antkowi i jego babci na sadzeniu drzew. Po-

stanowili wziąć sprawy w swoje ręce i opuszczone pole, które 

nie dawało zwierzętom schronienia przed słońcem, wypełnić sa-

dzonkami lipy srebrzystej. Po jednym z takich dni, jeszcze przed 

zmierzchem, postanowili odpocząć, kąpiąc się w ciepłym jeziorze. 

Tafla wody odbijała kolory zachodzącego słońca.
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Szybko pobiegli do domu po stroje kąpielowe, zjedli na pół jago-

dziankę i ruszyli nad wodę.

- Ja świetnie pływam! Mama mówi, że w przyszłości będę pływa-

kiem! - chwalił się chłopiec.

- Musisz mnie w takim razie nauczyć! Ja pływam bardzo słabo. - za-

śmiała się babcia, patrząc na wnuka z uznaniem.

Stanęli nad brzegiem jeziora. Cisza przeplatała się z odgłosami 

żab i koników polnych, które właśnie rozpoczynały swój wieczorny 

koncert.

Babcia z Antkiem powoli weszli do wody. Na początku pływa-

li bardzo blisko brzegu. W pewnym momencie jednak, chłopczyk 

postanowił pokazać babci, jak świetnym jest pływakiem i w jednej 

chwili popłynął w dal jeziora, gdzie stopami ledwo sięgał dna.

- Antoni, choć tu trochę bliżej! - krzyknęła babcia, jednak widząc, jak 

doskonale radzi sobie jej wnuczek, odrobinę się uspokoiła.

Antek świetnie się bawił!

- Już, zaraz wracam, ale zobacz babciu! Zobacz jak pływam! - cie-

szył się, zauważając, jak długo utrzymuje się w wodzie, nie dotyka-

jąc palcami dna.
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W pewnym momencie chłopczyk usłyszał narastające odgłosy, 

którym towarzyszyły coraz większe bąbelki wydobywające się na 

taflę akwenu. W końcu z wody wychylił się czubek kociego nosa, 

a zaraz po nim głowa wraz z uszami i łapy, nieporadnie machające 

we wszystkie strony świata.

- Kot Rozsądny! - krzyknął zadowolony Antek.

- Nienawidzę wody! Kto to wymyślił! Do czego to doszło! - krzyczał 

kot, wykonując bliżej nieokreślone akrobacje, w celu utrzymania 

się na powierzchni jeziora.

- Co ty tu robisz? Ja pływam, a ty? Chyba nie umiesz pływać… - po-

wiedział chłopiec, nie dowierzając temu, co widział.

- I co z tego? Czy każdy musi być świetnym pływakiem? - odparło 

obruszone zwierzę, kontynuując swój nieporadny taniec - Gdyby 

nie ty, za nic w świecie bym tu nie postawił koniuszka swojej łapy! - 

dodał, nabierając oddechu.

- Chodźmy bliżej brzegu, kocie! Musisz odpocząć! - powiedział An-

tek, chwycił kota i razem popłynęli w stronę babci.

- Antoni. - zwrócił się do chłopca z poważną miną, pomimo prze-

moczonego pyszczka. - Nigdy, ale to przenigdy nie oddalaj się od 

dorosłych. Nie płyń sam w głąb wody.
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- Dlaczego? Ja świetnie pływam! - zapytał zdziwiony chłopiec.

- Dlatego, że każdy z nas jest w czymś dobry, ale to nie oznacza, że 

nigdy nie popełnia błędu. Ja jestem świetny w jedzeniu ciasta tru-

skawkowego, a wczoraj się nim zakrztusiłem. Trzeba uważać, na-

wet robiąc coś, w czym jesteśmy doskonali! - powiedział kot, wy-

cierając uszy o ręcznik.

- Rozumiem. Powinienem być blisko babci i nie płynąć dalej. - po-

wiedział Antek, patrząc smutno w stronę jeziora.

- Halo, halo, nie smucimy się! Wiesz co daje masę frajdy z zabawy 

w wodzie, a przy okazji zapewnia bezpieczeństwo? Poczekaj, mam 

dla ciebie prezent. - uśmiechnął się kot i czmychnął w stronę zaro-

śli.

Zwierzę po chwili wróciło, trzymając w łapach kolorowy kawałek 

czegoś, co z daleka przypominało złożoną chustkę.

- Co to? Jakie ładne! Do czego to służy? - wypytywał zaciekawiony 

chłopiec.

- Zobaczysz. Tutaj masz taki dziubek. Spróbuj nadmuchać, bo tak 

się zmęczyłem tą wodną eskapadą, że mi brakuje powietrza. - od-

powiedział kot, z nieukrywaną radością rozkładając się na nagrza-

nym piasku.
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Kolorowa chustka, za sprawą nadmuchiwania, zaczęła formować 

się w coraz większe, malowane w kolorowe wzory, koło do pływa-

nia.

- Sam nie wiedziałem, że jest takie ładne. Dostałem je jakiś czas 

temu od znajomego z Włoch… o mamo! - krzyknął nagle kot, bły-

skawicznie wstając z piasku. - Byliśmy dzisiaj umówieni! Ciao! - do-

dał i popędził w las.
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Wizyta przyjaciółki babci

Tego dnia w końcu spełniły się zapowiadane od dawna prognozy 

pogorszenia pogody. Lało jak z cebra. Babcia z Antkiem siedzieli 

na zadaszonym ganku, okryci ciepłymi kocykami. Popijali herbatę 

z imbirem i grali w warcaby.

- Znowu wygrałem! - ucieszył się Antek, spoglądając kątem oka na 

postać zmierzającą w kierunku domu babci. Była cała okryta pele-

ryną, a w ręku trzymała powyginany parasol. Chłopiec dostrzegł 

w tajemniczym gościu Ewę - wieloletnią przyjaciółkę babci.

W końcu dotarła na ganek i oparła się o drewnianą balustradę.

- Uf! Strasznie pada! Dzień dobry kochani, widzę, że świetnie się 

bawicie. Mogę dołączyć? Rozegrałabym jedną partyjkę. - powie-

działa Ewa z uśmiechem.

- Zapraszamy, zagraj z Antosiem, ja zrobię ci herbaty i nastawię 

obiad. Pewnie jesteś głodna? - zapytała babcia, wstając z wiklino-

wego fotela.
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- Nie ukrywam, jestem bardzo głodna! Od kiedy moje wnuki wyje-

chały, przestałam gotować. Robię tylko czekoladowe pralinki, bo 

swego czasu kupiłam tyle czekolady i suszonych owoców, że nie 

opuszcza mnie cukiernicza wena. - odparła Ewa, po czym z ulgą 

usiadła na fotelu babci - To co? Gramy? - zapytała Antka.

- Jasne! - odparł chłopiec i zabrał się za rozstawianie pionków. 

- A co to za pralinki? - zapytał, bo temat słodyczy zawsze go intere-

sował.

- Bardzo dobre. Mam nawet kilka przy sobie. - odparła Ewa, sięgając 

do kieszeni. -Masz ochotę?

- Mam, bardzo! - odparł uradowany Antek.

- Jesteśmy przed obiadem, ale jedna malutka pralinka nam nie za-

szkodzi. Tylko nie mów babci! - zaśmiała się Ewa, puszczając do 

chłopca oko. W dłoni miała papierowe, kolorowe zawiniątka, z da-

leka pachnące suszonymi morelami i mleczną czekoladą. 

Chłopiec ochoczo wyciągnął po nie rękę.

- Stać! - nagle znikąd rozległ się donośny krzyk. Ułamek sekundy 

później na stole wylądował rozpędzony Kot Rozsądny, demolując 

warcaby i strącając kubek prosto na ziemię. Zwierzę zatrzymało 

się dopiero pod drzwiami, uderzając w nie głową, ale jak to kot - na 

czterech łapach.
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Ewa z Antkiem spojrzeli po sobie zaskoczeni. Kot Rozsądny jak 

gdyby nigdy nic stanął na skraju ganku i zaczął wpatrywać się w le-

jący z nieba deszcz.

- Źle wymierzyłem skok. - powiedział po dłuż-

szej chwili niezręcznej ciszy, po czym wsko-

czył z powrotem na stół. - A co to za pani? - za-

pytał chłopca przyglądając się Ewie uważnie. 

- Znasz ją?

- Znam! Od urodzenia! To przyjaciółka babci. - 

odparł Antek.

- Faktycznie! Nie poznałem w tej dziwnej pe-

lerynie. Mam nadzieję, że wiesz, że nie wolno 

przyjmować prezentów, ani poczęstunku od 

obcych osób? Nawet ja tego nie robię. - powie-

dział kot. - A mam ogromną słabość do jedze-

nia.

- Wiem, mama mi mówiła! - odparł chłopiec.

- No wiesz, Rozsądny? Ja rozumiem, że pele-

ryna i w ogóle, ale żebyś ty mnie nie poznał? 

- stwierdziła obruszona Ewa.

- Przezorny zawsze ubezpieczony. - powiedział kot. - Poza 

tym zaraz jest obiad! Czekolada przed obiadem? Idę 

sprawdzić, co robi babcia. Mam nadzieję, że jakąś rybę.
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Ognisko

Nadchodził koniec wakacyjnego pobytu Antka u babci. Po-

goda się poprawiła, dzięki czemu mogli ostatnie wspólne chwi-

le spędzić razem poza domem. Na wieczór zaplanowali ognisko. 

Naszykowali jedzenie, ułożyli kocyki, a wokół miejsca, w którym 

planowali rozpalić ogień, poukładali całą masę kamyków. Babcia 

nacięła drewna i ułożyła je w równy stożek tak, aby ognisko do-

brze się paliło.

Po zmierzchu babcia z Antkiem siedzieli przytuleni i wpatry-

wali się w tańczące iskierki. Czekali, aż upiecze się kolacja, która 

wisiała nad ogniem, zawieszona na długich patykach.

W pewnej chwili, zorientowali się, że brakuje jednej kromki 

chleba, przygotowanej do wrzucenia na ruszt. Nie trzeba było 

daleko szukać. Kot Rozsądny pałaszował ją spokojnie, siedząc 

niedaleko na swoim małym kocyku.
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- Smakuje? - zapytała babcia rozbawiona.

- Bardzo. - odparł kot przełykając ostatni kęs. - Tylko zimna. - dodał 

znacząco.

- Może chcesz taką z ogniska? - zapytał Antek.

- Chcę. Kiełbasę też chcę. To znaczy poproszę. Tę z lewej, bardziej 

przypieczoną i tę z prawej, takie też lubię. - odpowiedział, wskazu-

jąc łapą na ognisko.

- Już ci daję! - powiedział chłopiec, wstając z koca.

- O nie, serce mi pęka, ale zmuszony jestem odmówić. Antek, pa-

miętaj, że ogniskiem zajmują się tylko dorośli. Usiądź trochę dalej, 

obserwuj piękny ogień, ale nie zbliżaj się do niego. - powiedział kot, 

patrząc ze smutkiem na swój pusty talerz.

- Oczywiście, Rozsądny. Masz rację. - powiedziała babcia, podając 

kotu pieczonego ziemniaka - A ty pamiętaj, że nie powinieneś jeść 

kiełbasy. - Odparła, uśmiechając się porozumiewawczo do wnuka.
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Po chwili wszyscy usłyszeli donośny śmiech mamy Antka. Szła 

w ich stronę wyciągając ręce w kierunku chłopca. W jednej z dłoni 

trzymała jego ukochaną maskotkę - kota.

- Wróciłam! Ale się stęskniłam! Mamo, synku! - krzyknęła, ści-

skając chłopca, który wpadł jej w ramiona.

-Ja za tobą też! I za moim kotem! - powiedział Antek, chwycił plu-

szaka i przytulił go mocno.

Podszedł do nich Rozsądny i spojrzał na pluszaka.

- Wedle umowy - ty zaopiekowałeś się mamą, a ja Antkiem. Do 

zobaczenia. Bądźcie bezpieczni! - powiedział i pobiegł w stronę 

lasu.

- Do zobaczenia Rozsądny! - krzyknął Antek, przytulił babcię, 

mamę chwycił za rękę i razem poszli do domu.
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