
Słoneczna ekspedycja 

Są w naszej miejscowości różne górki. Łagodne i strome, 
porośnięte zielonymi czuprynami drzew i łyse jak kolano. Na 
jednej z tych górek stoi duży drewniany krzyż. Widać go z 
daleka. Z rynku i z remizy strażackiej. Z plebanii księdza 
proboszcza i z gabinetu dyrektora szkoły. Z placu, na którym 
latem odbywają się wesołe festyny . Widzą krzyż także 
całkiem dobrze mieszkańcy naszej miejscowości z okien 
własnych domów. Zwłaszcza wieczorem, kiedy rozświetlają 
go elektryczne żarówki. Kto postawił ten krzyż? Nikt już 
dobrze nie pamięta. Za to każdy wie, że te żarówki to pomysł 

taty Piotrka i Stefka 
 
Jednak pewnego wieczoru stało się coś bardzo dziwnego. Piotrek rozsunął firanki i 
stwierdził, że krzyż – przestał świecić! 

- Może nastąpiło spięcie – odezwał się z wahaniem tata. – To się czasem zdarza. 

- Albo przepaliła się żarówka! – zawołał Stefek z miną fachowca. 

- Na pewno przepaliła się żarówka! 

  

Ponieważ ferie zimowe chłopcy spędzali  w domu z tatą, 

nic nie stało na przeszkodzie, by następnego dnia ustalić 

przyczynę awarii. W dodatku okazało się, że inne dzieci też 

dokonały tego zaskakującego odkrycia i miały wielką 

ochotę wybrać się na wspólną wyprawę. Kiedy tata Piotrka 

i Stefka wyszedł przed dom, stała tam już spora gromadka 

dzieciaków. Były takie, które zabrały ze sobą sanki i takie, 

którym z plecaków wystawały ulubione pluszaki. Niezwykła 

była to, doprawdy, ekspedycja. Tata uprzedził wszystkich, 

że góra jest wysoka, ale nikt nie zamierzał rezygnować. 

Tylko mała Krysia mocniej ścisnęła rękę Gosi. 

- Dasz radę? – Gosia z niedowierzaniem popatrzyła na 

siostrę. 

Krysia nie odpowiedziała. Zamrugała tylko powiekami i pokazała śliczne ząbki w 

uśmiechu. 

Od kilku dni trwała odwilż, ale zbocza gór pokryte były nadal grubą warstwą śniegu. 

Tu i tam trwało w najlepsze – białe szaleństwo! 

Narciarze i saneczkarze prześcigali się w slalomach, pokrzykując wesoło. 

- To my... może tu jednak zostaniemy – odezwał się nagle Marcin w imieniu swoim i 

Michała. 

Już po chwili zjeżdżali z górki na sankach, śmiejąc się głośno. 



Słońce świeciło wspaniale. Mimo to Basia i Anka – nierozłączne przyjaciółki – 

stwierdziły po pewnym czasie, że chyba za lekko się ubrały, bo jest im okropnie 

zimno, a poza tym od początku nie były tak do końca przekonane, więc... Więc – 

zawróciły. Trochę smutne, a trochę ucieszone, że mają tę sprawę z głowy. 

Dlaczego? Bo jak się potem okazało, Baśka – tak naprawdę – chciała pokazać Ance 

nową grę komputerową, którą dostała od dziadków na urodziny. 

Droga wznosiła się coraz wyżej i wyżej. Musieli uważać, gdyż w niektórych miejscach 

kamienie były mocno oblodzone. Czasem przejście utrudniały przewrócone przez 

wichurę drzewa leżące w poprzek ścieżki. Ale były też miłe niespodzianki: śnieg 

ozdobiony śladami ptaków, sarenek i zajęcy oraz zerwana przez wiatr zielona 

jemioła. Jednak największą niespodzianką było to, że im bardziej zbliżali się do celu, 

tym więcej przybywało im sił. Ci, którzy byli dotąd najmocniej zasapani, nagle – 

znaleźli się w czołówce! Jeszcze chwila i – szczyt został zdobyty! Zdobyty został – 

krzyż. 

Jakże piękny widok roztaczał się spod jego ramion! Jak pięknie wyglądała nasza 

miejscowość w ramionach krzyża. Bezpieczne w śnieżnej bieli, skąpane w 

promieniach zimowego słońca. 

- Warto się czasem natrudzić, co? – zagadnął po pewnym czasie tata Piotrka 

zadowolony, że udało mu się znaleźć przyczynę awarii. Wtedy Stefek spojrzał na tatę 

fachowym okiem i stwierdził: 
- A nie mówiłem, że to żarówka! 

  

  

 


