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Nic tak nie tworzy przyszłości, jak marzenia… 

  

         „ Bajka o marzeniach” 

W pewnej wiosce mieszkał ze swymi rodzicami młody chłopak.  

Nie wyróżniał się niczym spośród innych swoich kolegów, może jedynie tym, 

że często przesiadywał samotnie nad brzegiem górskiego potoku. Zamykał 

oczy i wsłuchiwał się w szum wody, która swoim prądem obmywała głazy 

spoczywające na dnie potoku – marzył o tym, co chciał robić w życiu. 

 Marzył o tym żeby opuścić wioskę i udać się w podróż, zwiedzić nieznane kraje, poznać nowych 

ciekawych ludzi. Czasem przychodziła mu do głowy myśl, aby spakować swoje rzeczy w plecak i nie 

oglądając się za siebie ruszyć w nieznane. Jednak zawsze kiedy taka myśl przychodziła mu do głowy 

ogarniał go lęk. Jak sobie poradzi w tym nowym nieznanym świecie, w którym czyha na niego tak 

wiele niebezpieczeństw, o których nawet on nie wie. Martwił się tym, że nie będzie miał z czego żyć i 

nie będzie miał gdzie mieszkać. Być może przyjdzie mu spędzać noce pod gołym niebem. Ten strach 

go paraliżował, zawsze wtedy otwierał oczy i smutny powoli wracał do domu. 

Pewnego razu gdy jak zwykle siedział nad brzegiem potoku i wsłuchiwał się w szum wody, zobaczył 

za swoimi plecami postać starca. Był to jeden z sędziwych mieszkańców wioski. 

– Co tu robisz ? – zapytał starzec 

– Marzę – odpowiedział chłopak.  

– A o czym marzysz ? 

– O podróży w nieznane, o tym, żeby poznać nowych ciekawych ludzi. 

– To czemu nie opuścisz wioski? 

– Boję się tego co mnie czeka. Nie mam pieniędzy, nie będę miał gdzie mieszkać. 

Staruszek popatrzył na chłopaka po czym rzekł: 

– Pamiętaj, że tylko jedno może unicestwić nasze marzenia – strach przed porażką. 

 

 

Marzenia 

to działania naszej wyobraźni polegające na myśleniu o 

rzeczach przyjemnych - nawet te, które mają niewielką szansę 

na spełnienie – mają w sobie moc transformacji. 

Niepokorni marzyciele tworzą wielkie dzieła, przełamują 

strach przed nieznanym, zmieniają i kreują otaczający nas 

świat. 

Czas spędzony na snuciu marzeń nigdy nie jest czasem 

straconym.  Właśnie wtedy rozwija się kreatywność, wzrasta 

poczucie pewności siebie i motywacja do działania,  a  

niczym nieskrępowana wyobraźnia to nasz ogromny 

potencjał. 

 



Dziecięce marzenia są piękne, potężne i często ponadczasowe. O ich potędze decyduje 

fakt, że ich autorzy nie są ograniczeni myślami w stylu „to nierealne”.  

Świadczy o tym chociażby kilka  poniższych propozycji z listy dziecięcych marzeń : 

 

odkryć tajemnicę wszechświata, 

pójść na herbatkę do królowej Elżbiety, 

pracować dla NASA, 

złapać największego szczupaka na Mazurach, 

spotkać ptaka DODO, 

a przede wszystkim akceptować siebie, 

nigdy się nie nudzić i niczego nie żałować. 

 

 

 

MARZENIA SIĘ NIE SPEŁNIAJĄ, MARZENIA SIĘ SPEŁNIA! :) 

 

Majka Jeżowska „Marzenia się spełniają” 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3mV0iM2H8k 

 

 

A jakie są Wasze marzenia nasze drogie świetliczaki? 

 

My chciałybyśmy się z Wami spotkać. Niby takie 

przyziemne marzenie, a jakże trudne do zrealizowania 

w obecnym czasie. 

 A o jakim spotkaniu, podróży Wy marzycie? 

Przedstawcie to rysunkiem i pokażcie nam!  

sp16swietlicaszkolna@wp.pl  

 

 

 

 

 

 

Miłego dnia pełnego marzeń !!!  
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