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Wstęp

Polska ortografia jest trudna. Piszemy inaczej niż mówimy, a reguł, które musimy zapamiętać, 
jest naprawdę wiele. Nie należy się tym jednak zrażać. Opanowanie łatwych umiejętności nie 
przynosi przecież satysfakcji. 

Ortografia jest ważna szczególnie dzisiaj, ponieważ dziś, wbrew pozorom, piszemy coraz 
więcej. Spójrzmy prawdzie w oczy – każdy z nas codziennie wypowiada się publicznie! Posty 
internetowe, czaty, maile i komunikatory wykorzystują przecież język pisany. Błędy ortograficzne, 
popełniane na niejednym forum, dyskwalifikują autora najeżonych nimi postów, a przynajmniej 
sprowadzają nań lawinę drwin współautorów danego wątku. Warto więc pisać ortograficznie, 
tym bardziej, że przy odrobinie wysiłku każdy może się tego nauczyć. Mamy nadzieję, że pomoże 
w tym niniejsza książka. 

W dziesięciu rozdziałach omówiono tu podstawowe zasady rodzimej ortografii i interpunk-
cji. Zostały one obudowane licznymi ćwiczeniami, które odwołują się często do wiedzy ucznia 
z zakresu gramatyki. Ale że nauka, do której się zmuszamy, rzadko przynosi efekty, zrobiłyśmy 
wszystko, aby zaproponowane w tym zbiorze ćwiczenia były interesujące. Dołożyłyśmy wszelkich 
starań, żeby teksty dyktand były dalekie od banału, dowcipne, a czasem nawet… przewrotne. Za-
warte tu krzyżówki, diagramy i łamigłówki sprawią, że nauka ortografii będzie, jeśli nie przyjemna, 
to przynajmniej znośna. O tym, czy udało nam się osiągnąć zamierzony efekt, zdecydują jednak 
Gimnazjaliści, do których niniejszy zbiór kierujemy. 

Korzystając z tej książki, warto zapoznać się najpierw z materiałem teoretycznym, zawartym 
w pierwszej części każdego rozdziału – Z zasadami za pan brat. Później można przystąpić do roz-
wiązywania zadań, przedstawionych w części Ćwiczenie czyni mistrza, a potem – wziąć byka za rogi 
i zabrać się do pisania dyktand. Ostatni rozdział niniejszej książki, Ku ortograficznym laurom, pozwoli 
sprawdzić się w trudniejszych tekstach, obejmujących całość zagadnień ortograficznych i inter-
punkcyjnych. Aby ułatwić Uczniom samodzielne korzystanie z książki, dołączono do niej płytę CD 
z nagraniem wybranych dyktand. 

Nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko życzyć Gimnazjalistom przyjemnej, a przede 
wszystkim owocnej nauki! 

        Autorki
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1 Z zasadami za pan brat

„ó” piszemy: ó gdy wymienia się na o, e, a;
PRZYKŁADY
wieczór – wieczory
wróg – wrogowie
spód – pod spodem
kościół – w kościele
popiół – w popiele
zniósł – znieśli
powrócić – powracać
rozprószyć – rozpraszać
wymówić – wymawiać

 w zakończeniach dopełniacza l. mn. rodzaju męskiego
PRZYKŁADY
uczeń – uczniów
wyrób – wyrobów
lokator – lokatorów

 w zakończeniach rzeczowników -ów, -ówna, -ówka; WYJĄTKI: 
skuwka
wsuwka
zasuwka

PRZYKŁADY
cudzysłów, imiesłów, Ostrów, kniaziówna, 
Iłłakowiczówna, aptekarzówna, studniówka

Warto zapamiętać                                                                     !
chór
córka
czółno
dopóty
góra
górnik
jaskółka
Józef
kłótnia
kłódka
król
który
ogólny
ogórek
oprócz

płótno
porównanie
pójść
póki
półka
póty
późno
próżny
przepiórka
równanie
również
równik
równina
równoległobok
równoleżnik

równorzędny
równy
rózga
róża
różaniec
różny
różowy
skóra
sójka
spóźnienie
szczegół
tchórz
wiewiórka
wiór
wkrótce

włóczęga
włóczka
włócznia
włókno
wójt
wówczas
wróbel
wróżba
wróżyć
wyróżnić
wzgórze
źródło
żółć
żółty
żółw
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„u” piszemy: u na początku wyrazów;
PRZYKŁADY
urlop, ultimatum, utopia, uwertura

WYJĄTKI
ósemka, ósmy, ów, 
ówdzie, ówczesny

 na końcu wyrazów;
PRZYKŁADY
domu, po omacku, na podorędziu, gadu-gadu

 w zakończeniach czasowników -uje, -uj, itp.; UWAGA!
W wyrazach tych zawsze 
piszemy „u”, mimo po-
zornej wymiany na „o” 
(np. hałasuje – hałasować)

PRZYKŁADY
proponuje, maluj, komponuję, rysuje, krytykują

 w zakończeniach rzeczowników: -un, -una, unka, -unek, 
-uś, -usie, -uszek, -um, -us, -usz, itp.;
PRZYKŁADY
biegun, kuna, trybun, opiekunka, rynsztunek, kiciuś, 
wnusia, pączuszek, muzeum, raptus, Konfucjusz, 
uparciuszek

Warto zapamiętać                                                                      !
abażur
absurd
aluminium
arbuz
biurko
biżuteria
bluzka
brud
brulion
Buk (rzeka)
buk (drzewo)
burek
burza
burżuazja
butelka
cud
cudzy
cukier
długi

drużyna
duży
dyżurny
dziupla
głuchy
głupi
gruby
gruszka
guma
guz
jubiler
jubileusz
Jurek
jutro
już
kałuża
kapusta
karuzela
kukiełka

kukułka
kura
kuzyn
kuźnia
lubić
Lublin
lud
luka
mur
musztarda
musztra
muzamuzyka
płuca
pomnik
puls
pułkownik
mina
skrupuły
smutek

struna
szczupły
tłusty
trud
truskawka
wichura
wujek
wzdłuż
zguba
żleb
żubr
żuchwa
żuć
żul
żuraw
żurek
żużel
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2 Ćwiczenie czyni mistrza!

1 Do podanych wyrazów dopisz takie wyrazy pokrewne, by występowała oboczność: 
o : ó, o : e, o : a.

osiem –  ....................................................
chłodnice –  ....................................................
pierze –  ....................................................
mrożonka –  ....................................................
dolina –  ....................................................
powtarzać –  ....................................................
weselić się –  ....................................................
pod spodem –  ....................................................
wracać –  ....................................................
gnieść –  ....................................................

2 Do podanych wyrazów dopisz antonimy z „ó”.

nizina –  ....................................................
jednolity –  ....................................................
punktualny –  ....................................................
szczegół –  ....................................................
odważny –  ....................................................
krzywy –  ....................................................
skromny –  ....................................................
wcześnie –  ....................................................
zgoda –  ....................................................
sytość –  ....................................................

3 Do podanych czasowników dopisz ich synonimy (wyrazy bliskoznaczne) zakończo-
ne na -uje.

kocha –.  ....................................................
graniczy –  ....................................................
pitrasi –  ....................................................
dowodzi –  ....................................................
troszczy się –  ....................................................
fruwa –  ....................................................
strzeże –  ....................................................



ó czy u?

9

4 Rozwiąż krzyżówkę. Zapisz hasło. Jest nim znane przysłowie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Nie drugoplanowy, np. bohater.
2. Może być wieczne lub gęsie.
3. Przebiega prostopadle do osi Ziemi.
4. ................. cud świata.
5. Trudno jej było wybrać się za morze.
6. „................ nie śpiewa” w wierszu K.I.Gałczyńskiego.
7. Dla niegrzecznych dzieci od Mikołaja.
8. Pozostanie, gdy oddzielisz je od białka.
9. Antonim do „krzywego”.

10. Np. andrzejkowe.
11. Może być z jedną lub dwiema niewiadomymi.
12. Odwaga nie jest jego mocną stroną.
13. Leń.
14. Łódź wydrążona z jednego pnia.
15. Figura geometryczna o równych bokach.
16. Obowiązkowy element w tragedii antycznej.
17. Najważniejszy w gminie.
18. Np. „gryka jak śnieg biała”.

 ...................................................................................................................................................
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5 Przedstaw się, używając następujących wyrażeń przyimkowych: na odwrót, na 
pozór, na ogół, na zabój. Zastosuj humor lub ironię. 

 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................

6 Utwórz wyrazy z podanymi formantami. Nazwij ich kategorię.

  ...................................
-uszek   ...................................
  ...................................
Kategoria:   ...................................

  ...................................
-unka  ...................................
  ...................................
Kategoria:   ...................................

  ...................................
-uch  ...................................
  ...................................
Kategoria:   ...................................

7 Uzupełnij tytuły utworów brakującymi literami „ó” lub „u”.

F. Burnett – „Tajemniczy ogr…d”.
William Golding – „Władca m…ch”.
Ignacy Krasicki – „W…ł minister”.
Jean de La Fontaine – „Konik polny i mr…wka”.
Adam Mickiewicz – „Pan Tade…sz”.
Bolesław Leśmian – „…rsz…la Kochanowska”.
Jan Kochanowski – „Odprawa posł…w greckich”.
Jan Kochanowski – „Pieśń świętojańska o Sob…tce”.
Sofokles – „Kr…l Edyp”.
Aleksander Fredro – „Śl…by panieńskie”.
Tadeusz Różewicz – „List do l…dożerc…w”.
Jerome Salinger – „B…sz…jący w zbożu”.
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8 Uzupełnij frazeologizmy brakującymi wyrazami z „ó” i „u”.

a) ............................... i ............................... to szkolna ............................... .
b) ............................... dzban wodę nosi, ..........................  .......... się ...................... nie urwie.
c) Głową ............................... nie przebijesz.
d) Jedna ................................. wiosny nie czyni.
e) Zgoda ............................... , niezgoda ............................... .
f)  Szlachcic na zagrodzie ............................... wojewodzie.
g) Jak się nie ma co się ............................... , to się ..............................., co się ma.
h) Gdzie drwa rąbią, tam ............................... lecą.
i) Jak ..............................., tak ............................... .
j) ............................... ciągnie wilka do ............................... .
k) Nie ............................... wilka z ............................... .
l) Co za ............................... , to niezdrowo.
m) Nie ma ............................... bez ............................... .

9 Rozsypane wyrazy uzupełnij brakującymi literami „ó” lub „u”. Ułóż zdania z wy-
branymi pięcioma wyrazami. 

akwari…m, zgad…j, …w, sk…wka, Tarn…w, kr…lewicz…w, ogr…d, przyjaci…ł, mak…
wka, zas…wka, …semka, pak…nek, obiec…je, lice…m, prac…ś, zwiast…n, …wczesny, 
Nowak…wna, l…d, zbi…rka, fort…na, patrycj…sz, mal…szek.

 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
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3 Chwyć byka za rogi 

Kapryśna Zuzia       CD 
Mama Zuzi ma z córką duży problem. Dziewczynka próbuje wszelkich sposobów, aby nie 

jeść. Nie lubi ani klusek, ani ziemniaków. Nie smakują jej również zupy. Nie toleruje szczegól-
nie brokułów, pomidorów i bakłażanów. Od czasu do czasu jada bułki i gruszki.

Jej ulubiony napój to sok z żurawin. Mama Zuzanki próbuje przeróżnych sposobów, by jej 
córeczka spróbowała też innych specjałów. Któregoś razu Zuzia dostała na kolację kanapkę, 
na którą składała się połówka bułki z chrupiącą skórką i niedużym plastrem sera „dziura-
wiec”.

Na widok tego specjału, dziewczynka oburzyła się i odmówiła jedzenia, twierdząc, że nie 
będzie jadła tłustego sera, zwłaszcza z tyloma dziurami. Mama nie dała wyprowadzić się 
z równowagi i z uśmiechem odpowiedziała:

– Dobrze, w takim razie zjedz ser, a dziury możesz zostawić.

Jak bóg Maior utracił tron
Nad miastem Ruru sprawował władzę surowy bóg Maior. Bóg Maior wydał własne pra-

wo, którego wszyscy musieli słuchać. W rozporządzeniach boga były między innymi takie 
oto rzeczy:

1. Trzeba wiedzieć, że to wszystko, co dla ludzi znajduje się na dole, dla boga znajduje się 
na górze – i odwrotnie – to, co dla ludzi znajduje się na górze, dla boga jest na dole.

2. Kto by przeczył temu, że u boga wszystko jest na dole, co dla ludzi znajduje się 
na górze – i odwrotnie – zostaje wtrącony do piekła. Kto uznaje poprzednie prawo, pójdzie 
do nieba.

3. Kto się nie pomylił na ziemi, ten się nie może pomylić po śmierci, a kto się na ziemi 
pomylił, ten po śmierci nie może się już poprawić. 

Bóg Maior wydał jeszcze inne rozporządzenia, ale te trzy były najważniejsze. Wszystkim 
ludziom zostały one oznajmione, aby nikt nie mógł się potem tłumaczyć, że nie wiedział. Pra-
wie wszyscy ludzie też głośno mówili, że to, co dla nich jest na górze, znajduje się dla boga 
na dole i odwrotnie; nikt przecież nie chciał być wtrącony do piekła.

Trzeba było zresztą zaznaczać możliwie często, że się wie o tym, aby przypomnieć się 
bogu. Kiedy więc, na przykład, nauczyciel mówił w szkole dzieciom, że strumienie płyną 
z góry w doliny, to od razu dodawał: „ale dla boga płyną one z doliny w góry”. A kiedy ktoś 
oznajmił, że zejdzie z mieszkania na dół kupić zapałki, dodawał zaraz, że dla boga zejdzie 
on w górę. Mówiąc, że ptaszek poleciał w górę, należało zaznaczyć, że dla boga poleciał on 
na dół itd.

Ludzie przyzwyczaili się do tego sposobu mówienia i byli nawet zadowoleni, bo ilekroć 
zaznaczali te rzeczy w mowie, byli tym mocniej przeświadczeni, ze bóg Maior przygarnie 
ich po śmierci do siebie.

(Leszek Kołakowski)
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Złote zwierzę
Wąwóz kończył się usypiskiem jasnych skał, coraz rzadszych, tworzących nieregular-

ny krąg. Za nimi teren opadał lekko na trawiastą, pagórkowatą halę, ze wszystkich stron 
zamkniętą wapiennymi ścianami, ziejącymi tysiącami otworów. Trzy wąskie kaniony, ujścia 
wyschłych strumieni, otwierały się na halę.

Boholt, który pierwszy docwałował do bariery głazów, zatrzymał nagle konia, stanął 
w strzemionach.

Nie dalej niż sto kroków od kamiennej gardzieli wąwozu, z którego wyszli, na drodze 
do wiodącego na północ kanionu, na łagodnie obłym, niewysokim pagórze siedziało stwo-
rzenie. Siedziało, wyginając w regularny łuk długą, smukłą szyję, skłoniwszy wąską głowę 
na wysklepioną pierś, oplatając ogonem przednie wyprostowane łapy.

Stworzenie było pokryte łuską, wyraźną w rysunku, błyszczącą rażącym oczy blaskiem 
jasnego, żółtego złota. Bo stworzenie siedzące na pagórku było złote – złote od czubków 
zarytych w ziemię pazurów po koniec długiego ogona, poruszającego się leciutko wśród 
porastających pagór ostów. Patrząc na nich wielkimi, złotymi oczami, stworzenie rozwinęło 
szerokie, złociste, nietoperze skrzydła i tak trwało nieruchome, każąc się podziwiać.

Andrzej Sapkowski, 
„Żywa legenda” (fragment)

Astronomiczne rozczarowanie     CD 
Mateusz, uczeń drugiej klasy gimnazjum w Toruniu, wraz z klasą zwiedzał obserwato-

rium astronomiczne. W auli z uwagą słuchał pouczającego wykładu o ruchach różnych planet 
i usytuowaniu gwiazd stałych. Później uczniów zaprowadzono do wielkiego pomieszczenia, 
znajdującego się na samej górze obserwatorium. Stały tam różnorodne przyrządy, które 
wzbudziły zainteresowanie uczniów, szczególnie chłopców.

Mateusz chciał spróbować rzucić okiem przez któryś z wielkich teleskopów. Był gotów 
błagać przewodnika, by tylko pozwolił mu spojrzeć w okular. Nie było to jednak koniecz-
ne, ponieważ siedzący z boku astronom nagle przemówił. Powiedział, że skieruje teleskop 
na jeden z wielu obiektów znajdujących się wokół planety Wenus. Wyjaśnił również, że ten 
szczególny obiekt jest tak odległy, iż światło potrzebuje aż ośmiu godzin, by dotrzeć stamtąd 
do ziemi.

W ten sposób zapał Mateusza w jednej chwili został ostudzony. Jego czoło zachmurzyło 
się, a w oczach pojawił smutek. 

–  Aż osiem godzin … powiedział. Cóż, szkoda, ale naprawdę nie mogę tak długo czekać. 
O trzeciej mam trening, a jest już późno i nie chcę się spóźnić!

Koniec semestru
Koniec semestru to w naszym gimnazjum ustawiczny ból brzucha, oczywiście uczniow-

skiego. Nauczyciele serwują nam w tym czasie mnóstwo sprawdzianów, klasówek, testów, 
prześcigają się w pomysłach, jak wykazać nasze nieuctwo i udowodnić ignorancję nie tylko 
z przedmiotów głównych, ale i tak zwanych „michałków”.
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Szóstek nie stawiają, piątki reglamentują, czwórkami z rzadka częstują, za to trójek 
i dwójek nie żałują, nie mówiąc już o jedynkach, którymi sypią jak z rękawa! Nie ma ani spra-
wiedliwości na świecie, ani szansy na wyrównanie rachunków.

Jutro znów kartkówka z francuskiego. Pewnie dostanę jedynkę. Trochę mi smutno, 
a ja smutek skutecznie leczę snem. Cóż poradzę na to, że szkoła i nauka pozbawiają mnie 
równowagi ducha. Nie będę wkuwał słówek z francuskiego. Wolę już zostać na drugi rok 
w tej samej klasie. Ma się swoje zasady!

Nowy wspaniały świat
Okna ogromnej sali na parterze wychodziły na północ. Zimny, ostry i przenikliwy blask 

zaglądał w okna, chciwie poszukując jakiegoś kształtu obleczonego w tkaninę, jakiejś bla-
dej gęsiej skórki akademika, lecz znajdował tylko szkło, nikiel i matowo lśniącą porcelanę 
laboratoryjną. Chłód natrafiał na chłód. Okrycia robocze pracowników były białe, dłonie 
w gumowych rękawiczkach trupio bladej barwy. Światło – lodowate, martwe, upiorne. Tyl-
ko z żółtych rurek mikroskopów czerpało ono nieco substancji bogatej i żywej, kładąc się 
na polerowanych rurkach niczym smakowite płaty masła ułożone długimi rzędami wzdłuż 
stanowisk roboczych.

Grupa nowo przybyłych studentów, bardzo młodych, różowiutkich żółtodziobów, z po-
korą dreptała nerwowo za dyrektorem. Każdy z nich trzymał kajet, w którym desperacko 
bazgrał, gdy tylko wielki człowiek raczył przemówić. Z pierwszej ręki. To był rzadki przy-
wilej. Dyrektor zawsze dbał o to, by osobiście oprowadzić swych nowych praktykantów 
po poszczególnych działach.

Wędrówka przez purpurowy półmrok zawiodła ich w okolice sto siedemdziesiątego me-
tra na półce dziewiątej. Począwszy od tego miejsca półka dziewiąta była obudowana, zaś 
butle resztę swej podróży odbywały w czymś na kształt tunelu, urywającego się miejscami 
na przestrzeni dwóch lub trzech metrów. 

(…) Embriony nabędą lęku przed chłodem. Przeznacza się je do tropików, do pracy 
w charakterze górników, włókniarzy sztucznego jedwabiu i hutników. Później ich umysły 
zostaną ukształtowane tak, by potwierdzały osądy ciał.

Wszelkie warunkowanie zmierza do jednej rzeczy: do sprawienia, by ludzie polubili swe 
nieuniknione przeznaczenie społeczne. (…)

Aldous Huxley
„Nowy wspaniały świat” (fragmenty)

Żółw i gołębie
Chór gołębi z północy czekał na partyturę stworzoną przez zespół jaskółek zamieszkują-

cych południową część kontynentu. Rachunek za przesyłkę uiściły z góry pewnej kurierskiej 
firmie. Mijały dni i tygodnie, a upragniona paczuszka z nutami nie nadchodziła. Nie wiedziały, 
że kurier od dawna jest w drodze. Już drugi miesiąc pokonywał równiny i pagórki, a kontury 
góry, za którą mieszkały gołębie, ledwo rysowały się na horyzoncie. Późna jesień odchodziła, 
a kałuże pokrył cieniutki lód przyprószony puszystym bielutkim śniegiem. 

Znużony i utrudzony kurier nie widział kresu swej podróży. Od wielu dni nie zmrużył 
oka. Chłód i nasilający się mróz dokuczały mu coraz bardziej. Nic nie pomagała szczelnie 
zapięta na guziki służbowa puchowa kurtka i wciśnięta na uszy trójkątna futrzana czapka. 
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Wolno przesuwał się w przód najpierw nogą prawą, a potem lewą. Marzył o wylegiwaniu się 
do góry brzuchem na cieplutkim piachu nadmorskiej plaży. Wreszcie wczesną wiosną kurier 
dotarł do celu.

Jakież było zdziwienie gołębi, które już dawno straciły nadzieję na otrzymanie przesyłki, 
gdy ujrzały żółwia w charakterze listonosza.

Wobec takiej sytuacji przedsiębiorcze gołębie postanowiły swoją frustrację zamienić 
w czyn. Założyły konkurencyjną dla żółwi firmę gołębi pocztowych. Wkrótce prasa doniosła, 
że kurierska spółka żółwi zbankrutowała. 

Budowa szkieletu
Na lekcji biologii mieliśmy dziś powtórkę z anatomii. W klasie II a o profilu kulturowym, 

znanej z dość lekkiego stosunku do obowiązków szkolnych, nauczycielka biologii zwana Pła-
stugą, zburzyła panujący tu zwykle olimpijski spokój, zapowiadając powtórkę, a następnie 
klasówkę z anatomii człowieka. I to już na jutro! Jak zapamiętać długie i trudne nazwy kości 
stóp, uda i podudzia, ramienia i przedramienia, kręgosłupa, żuchwy, czaszki i licho wie czego 
jeszcze!

To dobre dla kuźni kujonów, jaką jest II b, a nie dla nich – artystów – twórców z wybujałą 
wyobraźnią. Tak ich załatwić, i to bez skrupułów! Najpierw wszystkich zalała żółć, a potem 
wspólnie postanowili, że póki co książki z biologii pozostaną na półkach, a oni zdadzą się 
na los. Następnego dnia lekcja biologii rozpoczęła się od powtórki. Jakub próbował ukryć się 
za plecami Julka. Na próżno. 

Jaszczurzy wzrok biologiczki padł na skuloną postać chłopca i wszyscy usłyszeli tubalny 
głos nauczycielki:

–  Jakubie, wyprostuj plecy i podnieś zmęczoną główkę. To niezdrowo na kręgosłup, jak 
się tak krzywo siedzi. A przy okazji powiedz, co wiesz na temat tej części kośćca.

Chłopak podniósł się z krzesła i zaczął dukać:
–  Otóż kręgosłup składa się z całej kupy najprzeróżniejszych kości – dużych i malutkich, 

które leżą jedna na drugiej. Na górnym końcu kręgosłupa siedzi moja głowa, a na dolnym 
siedzę ja sam.

W całej klasie rozległ się chóralny śmiech, a najgłośniej śmiała się Płastuga.

Babcia Bogusia
Nasza babcia Bogusia w niczym nie przypomina typowej babuni. Nie robi na drutach 

ażurowych chusteczek i obrusów, nie przygotowuje zapasów na zimę, nie smaży konfitur 
z borówek i gruszek, nie robi kompotów z antonówek i malinówek, nie zanudza wnuków 
mnóstwem absurdalnych pytań o klasówki i wywiadówki. Za to chętnie uczestniczy w roz-
mowach z naszymi przyjaciółkami, które lubią słuchać jej wzruszających opowieści o kolej-
nych miłościach z ogólniaka, o wakacyjnych włóczęgach po górach i równinach całej Europy 
i w ogóle o czasach jej młodości, na które patrzy teraz przez różowe okulary.

Jej pogodny nastrój i niezwykłe poczucie humoru ujawniają się również w ubiorze. Mimo 
upływu czasu, w niczym nie przypomina statecznej pani w długiej spódnicy i żakiecie ze stój-
ką. Jej garderoba przypomina różnokolorowy pióropusz: purpurowe bluzki i turkusowe ko-
stiumy, podkreślające figurę i biust spódniczki, welurowe sukienki, skórzane czółenka oraz 
mnóstwo dodatków z różnorodnego surowca – płócienne torebki i orientalna biżuteria.
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Zimą preferuje długie sztuczne futra i krótkie puchowe kurtki rodem z pchlich targów. 
Styl ubierania się odpowiada jej usposobieniu. Ruchliwa i impulsywna, ale nieodmawiająca 
pomocy każdemu, kto zapuka do jej drzwi – budzi szacunek i sympatię sąsiadów.

Często szuka u niej rady Paulina – opiekunka czwórki małych łobuziaków, także pan Józef 
z ósmego piętra. Jednym słowem taka babcia do powód do dumy!




