
 

Logo Komendy Powiatowej Policji w Grajewie na białym tle. Napis: Akcja profilaktyczna pod 

nazwą „Bezpiecznie podczas ferii” organizowana przez Wydział Prewencji Komendy Powiatowej 

Policji w Grajewie. Mężczyzna siedzący za biurkiem na czarnym fotelu. Na biały tle widać flagę 

Polski, flagę Unii Europejskiej oraz zdjęcia widoku zabudowań miejskich. Na dole znajduje się 

tekst: Opowiadanie pod nazwą „Tylko się nie skalecz!” z książki pod tytułem „Ostrożnie! 

Wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, żeby mogło bezpiecznie bawić się w domu”, autor 

Grzegorz Kasdepke, Wydawnictwo Literatura – czyta Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta 

Grajewo. Grzegorz Kasdepke bajka „Tylko się nie skalecz!” 

- Tylko się nie skalecz! - powiedziała babcia Marysia, widząc że Dominik sięga po nożyczki. 

- Hau! - poparł ją Junior. 

Dominik popatrzył na Juniora z urazem. Ten pies za dużo sobie pozwala! Chyba trzeba mu 

przypomnieć, kto tu jest młodszy – i kto kogo ma prawo pouczać.  

- Nie skaleczę się – burknął. - Chcę przylepić do drzwi rysunki z różnymi ostrymi przedmiotami. 

Żeby Junior wiedział, na co uważać. 

- Do drzwi? - zdziwiła się babcia. - Przecież masz w pokoju tablicę korkową. 

Racja, można wykorzystać tablicę. Dominik poprzypina rysunki pinezkami.  

- Tylko się nie pokłuj! - powiedziała babcia Marysia. 

Bo przecież nie byłaby sobą, gdyby tego nie powiedziała, prawda?  

- Hau! - poparł ją Junior. 

Dominik zasapał gniewnie. Ten pies naprawdę przesadza. Dominik doskonale wie, że agrafki kłują. 

Podobnie zresztą jak szpilki i igły.  

- Wiesz, co to jest agrafka? - Dominik spojrzał na Juniora z wyższością. 

Junior natychmiast pobiegł do pokoju po kapcie.  

- Czyli nie wiesz – stwierdził Dominik. -A nóż, żyletka, gwóźdź, piła? 

Junior przyniósł z pokoju gumową piłeczkę.  

- Nie! - pokręcił głową Dominik. - Piłką można się bawić, a tamtymi rzeczami nie. Nie, nie 

, i jeszcze raz nie. Rozumiesz? 

Junior pognał po sztuczną kość, gumową kaczkę i pluszowego misia.  

- Szczeniak jesteś… - westchnął z politowaniem Dominik. - Tylko zabawa Ci w głowie. Poczekaj, 

wytnę rysunki i przyczepię do tablicy. Tu masz narysowane przedmioty, których powinieneś unikać. 

Widzisz? 

Zamiast przyjrzeć się wycinanym przez Dominika rysunkom, Junior pognał do kuchni, skąd 

doszedł ich brzęk tłuczonych naczyń.  

- Tylko się nie skalecz!- powiedziała babcia Marysia, zgarniając na szufelkę potłuczone skorupy. 

- Hau! - obiecał Junior. 

- Hau! - powtórzył odruchowo Dominik. 

A potem, zaczerwieniony,  poszedł do pokoju, by nie słuchać już dłużej chichotów babci 

 i radosnego szczekania Juniora.  

Napis: Czy w Waszym domu są jeszcze jakieś przedmioty, które mogą skaleczyć?  

 

  


