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(wstęp)

Drodzy Czytelnicy!

Uczciwie przyznaję, że ta książka nie jest przeznaczona wyłącznie 

dla dzieci. Dorośli MUSZĄ ją z Wami przeczytać. Mama, tata, babcia, 

wujek, stryjenka, a może ktoś inny, z kim lubicie spędzać czas – każda 

z tych osób powinna być zaproszona do zabawy. Bo najlepiej pukać 

się w głowę razem, wtedy przychodzi do niej więcej ciekawych myśli.

Znajdziecie tu opowiadania fantastyczne i kryminalne, wywiady 

i rymowanki, dowcipy, bajki, a nawet ogłoszenia.

Dlaczego powstała ta książka? I dlaczego przyjęła taką akurat formę?

Wydawnictwu zależało na wytłumaczeniu dzieciom kilkudziesięciu 

pojęć i wyrażeń. A mnie, autorowi, zależało głównie na tym, żeby 

dobrze się bawić i przy okazji innych. Tam, gdzie zaczyna się nuda, 

zaraz jest koniec zabawy. Dlatego, aby uniknąć monotonii, sięgnąłem 

po różne formy wypowiedzi. Nie tylko literackie zresztą, są tu też 

przykłady tak zwanej prozy użytkowej (tym określeniem nazywamy 

ogłoszenia, ściągi, instrukcje obsługi itp.). Powstał groch z kapustą, 

ale – mam nadzieję – apetyczny. 

To prawda, że nie wszystko objaśniłem dogłębnie. Wyszedłem z zało-

żenia, że znaczna część tekstów powinna być pretekstem do rozmowy 

dzieci i dorosłych. To nie jest podręcznik. W podręczniku pojęcie takie 

jak, powiedzmy, „uczciwość” byłoby wytłumaczone mniej więcej tak:



„Uczciwość: 1. postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami, rzetelnie, 

z poszanowaniem cudzej własności; 2. przeciwstawność oszustwa 

i cwaniactwa; 3. synonimy: prawość, sprawiedliwość, rzetelność, 

przyzwoitość, prostolinijność, lojalność”.

A w tej książce, do wytłumaczenia słowa „uczciwość”, użyłem zwykłego 

wstępu. Trochę z lenistwa, a trochę z cwaniactwa – uczciwie muszę 

to wyznać.

Miłej lektury

Grzegorz Kasdepke

PS Uczciwość każe mi się przyznać do jeszcze jednego. Wydawnictwo 

dostarczyło mi listę terminów, które powinienem wytłumaczyć. 

Znalazły się wśród nich między innymi „uczciwość” oraz „poczciwość”. 

„Uczciwości” poświęciłem cały wstęp, „poczciwość” jednak pominę 

– bo wprawdzie nie są to określenia znaczące to samo, ale na pewno 

mamy do czynienia z bliskim rodzeństwem. Kto nie wierzy, niech 

doda trochę życzliwości i dobroduszności do uczciwości, teraz proszę 

wszystko zamieszać – i co powstało? Tak jest, poczciwość! W jej 

miejsce wybrałem „stanowczość” – pojęcie, które do tej pory siedziało 

na ławce rezerwowych.



Ludzie
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(donos)
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(wywiad)

I ty możesz zostać bohaterem!

Grzegorz Kasdepke: Jak zostaje się bohaterem?

Bohater: – Skąd mogę to wiedzieć? (śmiech)

Przecież nim jesteś.

– Ale się nim nie czuję.

No proszę, czyli mamy już pierwszą cechę bohatera – 
skromność.

– Czyżby? Słownikowa definicja „bohatera” nic nie mówi o skromności. 
Podkreśla się raczej, że bohater to ktoś niezwykle odważny mężny, 
ofiarny, ktoś, kto dokonał czegoś niezwykłego, wymagającego dużo 
odwagi, poświęceń, czasami i pracy. A ja? (macha lekceważąco ręką) 

Jak zostać bohaterem, nie dokonując bohaterskich czynów 
– z prawdziwym Bohaterem rozmawia Grzegorz Kasdepke



Dobrze, to spróbujmy inaczej. Uratowałeś komuś życie?

– Ooo, wielu osobom.

A jednak!

– Tak. Marnie szła mi nauka jazdy i postanowiłem nie kupować 
samochodu. Tym samym ocaliłem wiele istnień ludzkich.

Walczyłeś na wojnie? 

– Tylko na ekranie komputera.

Masz dzieci?

– Dlaczego pytasz?

Bo pomyślałem sobie, że w oczach naszych dzieci często 
jesteśmy bohaterami, chociaż wcale nie robimy niczego 
niezwykłego. Czasami wystarczy wejść do ciemnej piwnicy 
po zagubioną piłkę, żeby zasłużyć sobie na to miano. Może 
więc jesteś właśnie takim bohaterem, takim... zwyczajnym? 



18 Kimś, kto nie miga się od obowiązków, kto jest uczciwy, 
prawdomówny...

– Do piwnicy bez latarki nie wejdę. (śmiech)

Humor cię nie opuszcza, jak widzę.

– Lubię się śmiać, to prawda.

Myślisz, że poczucie humoru to także cecha bohaterów?

– Myślę, że poczucie humoru pozwala radzić sobie z problemami. 
Czasami wystarczy je obśmiać. Ale widywałem filmy o bohaterach 
bardzo ponurych. Więc nie, poczucie humoru nie jest cechą 
niezbędną bohaterowi. 

Próbuję zrozumieć, jak to jest, że zostałeś bohaterem – ale 
cały czas wykręcasz się od poważnej odpowiedzi.

– Bo widzisz, moim zdaniem, nie trzeba dokonywać bohaterskich 
czynów, żeby zostać bohaterem.




