
 

„Biedne dzieci o wielkich sercach” 

 

 

Dawno, dawno temu w małej miejscowości położonej niedaleko Krakowa 

mieszkał chłopiec o imieniu Jarek ze swoimi rodzicami i siostrą Jadzią. 

 

 

 

Rodzina była bardzo biedna. Nie mieli pieniędzy na ładne ubrania. Mama szyła 

ubrania dla swoich pociech z różnych materiałów jakie posiadała w domu. Dzieci  

były czyste i schludne ale biednie wyglądały. 

 



Jarek chodził do trzeciej klasy natomiast jego siostra Jadzia uczęszczała do klasy 

pierwszej. Pomimo tego, że pochodzili z biednej rodziny byli bardzo grzeczni, 

uczynni, koleżeńscy i bardzo dobrze się uczyli. Niestety, dzieci w szkole nie 

umiały docenić serdeczności rodzeństwa i bardzo się z nich wyśmiewali, że są 

brzydko ubrani.  

 

 

 

 

Pewnego dnia, gdy dzieci wracały ze szkoły, zauważyły starszą Panią, której 

rozsypały się zakupy na ulicy. Jarek i Jadzia podbiegli do staruszki i pomogli 

pozbierać jej zakupy. Zapytały, czy mogą jej jeszcze jakoś pomóc i czy dobrze się 

czuje? Starsza Pani bardzo im podziękowała i zapytała, czy mogą jej zanieść te 

zakupy do domu? Pani przedstawiła się, że ma na imię Helena. 

Dzieciaki długo się nie zastanawiały, zabrały zakupy i pomogły zanieść je do 

domu. Gdy dotarli na miejsce, starsza Pani zaprosiła rodzeństwo do swojego 

domu.  W mieszkaniu wypili herbatkę i zjedli pyszne ciasteczka.  Dzieciaki 

przedstawiły sytuację jaka jest w ich rodzinie i opowiedziały o problemach z 

kolegami w szkole. Zaproponowała im, że jeśli chcą i rodzice im pozwolą mogą 

wpaść do niej w odwiedziny. 



 

 

Dzieci bardzo się ucieszyły, ponieważ  polubiły starszą Panią, która była dla nich 

bardzo miła i uprzejma. 

Rodzeństwo podziękowało za gościnę i wyruszyło do domu. Kiedy wracali, pod 

jednym z drzew, zobaczyli leżącego pieska. Postanowili podejść i zobaczyć co 

dzieje się z biednym zwierzątkiem. Jarek podniósł zwierzątko do góry i zobaczył, 

że ma złamaną nóżkę. Dzieci zaczęły się zastanawiać jak pomóc biednemu 

pieskowi. Po namyśle postanowiły zabrać go do domu.  

 

 

Kiedy wrócili opowiedzieli całą historię rodzicom. Tata bardzo pochwalił Jarka i 

Jadzię, że pomogli starszej Pani. Mama była bardzo zadowolona, że dzieci mają 

dobre serce i nie są obojętni na krzywdę innych. 

Rodzicom bardzo było żal małego pieska ale niestety nie mieli pieniążków na 

leczenie. Dzieci postanowiły, że same zarobią na wizytę u weterynarza. 



Następnego dnia rodzeństwo, jak zwykle rano, wyruszyło do szkoły. Jarek 

powiedział do siostry – może po lekcjach odwiedzimy Panią Helenę , która 

zaprosiła nas na herbatkę? Jadzia uznała, że to 

bardzo dobry pomysł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po skończonych lekcjach dzieciaki udały się do starszej Pani. Opowiedziały jej o 

sytuacji jaka im się przytrafiała i o znalezionym chorym piesku. Dobra Pani 

zaproponowała, że im pomoże i da pieniążki na wizytę u weterynarza pod 

warunkiem, że dzieciaki będą jej robiły zakupy i przynosiły do domu. Jarek i 

Jadzia byli tak szczęśliwi, że nawet nie umieli tego wyrazić słowami.  Pani Helena 

dała im pieniążki na leczenia pieska. Dzieciaki wróciły do domu i opowiedziały 

rodzicom o dobrym sercu starszej Pani. Poprosili tatę aby udał się z nimi i 

pieskiem do weterynarza. Lekarz powiedział, że piesek musi zostać u niego pięć 

dni i po tym czasie mogą zgłosić się po jego odbiór. 

Nazajutrz dzieciaki po skończonych lekcjach poszły odwiedzić Panią Helenę aby 

podzielić się wesołą nowiną i zanieść zrobione dla niej zakupy.  

Starsza Pani była bardzo dumna z dzieciaków i powiedziała że nie szata zdobi 

człowieka ale liczy się to jakim jest się człowiekiem. 



 


