
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 stołem na krześle. Na dole znajduje się tekst: 

Opowiadanie pod nazwą „Uwaga na palce! z książki pod tytułem „Ostrożnie! Wszystko, co 

powinno wiedzieć dziecko, żeby mogło bezpiecznie bawić się w domu, autor Grzegorz Kasdepke, 

Wydawnictwo Literatura – czyta Krzysztof Milewski – Wójt Gminy Radziłów. Uwaga na palce 

Dominik był zachwycony, gdy dostał od babci Marysi ślicznego szczeniaczka. Wreszcie nie będzie 

najmłodszy w rodzinie! Być najmłodszym to wcale nie taka prosta sprawa. Wprawdzie wszyscy o 

najmłodszego się troszczą, ale też każdy uważa, że jest od niego mądrzejszy. Dlatego, gdy Dominik 

zobaczył szczekającą kuleczkę, o mało nie zwariował z radości.  

- Będziesz miał na imię Junior -  powiedział. - Junior to inaczej ktoś młodszy, rozumiesz? 

- Hau! - potwierdził Junior. 

Dominik pokraśniał z zadowolenia. I zaraz postanowił podzielić się z Juniorem swoim bogatym 

życiowym doświadczeniem. 

-  Życie jest fajne – powiedział z powagą. - Ale nawet w domu należy uważać. Na przykład na 

palce. Wiesz, co to są palce ? 

Junior zamachał ogonem na znak, że owszem, wie.  

- Za nic w świecie – mówił dalej Dominik – nie wkładaj ich między drzwi a fra… - przerwał i 

spojrzał z wahaniem na babcię Marysię, , która wniosła właśnie miseczkę z wodą. 

- Framugę -  podpowiedział babcia. 

- Właśnie, framugę ! - zgodził się Dominik. - Słuchasz mnie ? 

Ale Junior wydawał się bardziej zainteresowany miseczką z wodą niż słowami Dominika.  

- Nie no, on jest niepoważny… - jęknął Dominik, zupełnie tak samo jak mama, gdy stara się 

przestrzec Dominika przed niektórymi niebezpieczeństwami. 

- Naprawdę? - zachichotała babcia Marysia i poszła do kuchni. 

- Naprawdę -  zasapał Dominik. - Junior, słuchaj mnie! Palców nie można pchać tez z tej strony 

drzwi, gdzie są zawiasy. Ani w zbyt wąskie szpary między szczebelkami krzeseł. Ani do butelek. 

Ani do szafki z nożami. Uważaj tez na zapałki i gorące garnki. Zapamiętasz? 

- Hau! - zaszczekał Junior. 

A potem capnął Dominika za rękę.  

Oho – pomyślał Dominik umykając do babci Marysi. - Na psie zęby tez należy uważać. 

Człowiek uczy się przez całe życie.  

 

Na jakie przedmioty musisz uważać, żeby nie przytrzasnąć sobie palców? 

 


