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Większość z nas traktuje skarpetki jako mało znaczący element ubioru, prawie w ogóle
nie zauważa i nie docenia. A już prawie nikt nie wie, że mają one swoją długą historię.
„Historia istnienia skarpet zaczyna się wtedy, gdy człowiekowi zaczęło przeszkadzać brudzenie
i kaleczenie stóp o podłoże. Do ich powstania przyczyniła się kolebka cywilizacji, czyli starożytna Grecja oraz Rzym. Na początku do produkcji, a raczej wyrobu na własny użytek, używano
włosów zwierząt lub pasków skór i tkaniny. Przełomem stał się II wiek n.e., kiedy to w Rzymie
wynaleziono udones – skarpetki szyte i wkładane podobnie, jak współczesne. Na początku swojej
historii, w V w. n. e., skarpetki były symbolem czystości i dlatego nosili je tylko księża. Do 1000
roku skarpetki były uważane za atrybut bogactwa, a prawdziwa rewolucja przyszła w 1589 roku
dzięki angielskiemu duchownemu Williamowi Lee. Chcąc pomóc swojej ukochanej w dzierganiu
skarpet, wynalazł pierwszą w historii maszynę dziewiarską.” 1
Historia skarpetek to nie tylko ta mówiąca o ich wynalezieniu. Każdy z nas ma na pewno swoją
własną „historię” (przygodę) związaną ze skarpetkami lub skarpetką. W moim domu mamy ich
całkiem sporo, ponieważ… mój mąż jest daltonistą 2. Kiedy byłam na niego zła z zemsty łączyłam
mu pary skarpetek w różnych kolorach: granatowa z brązową, ciemno szara z czarną, ciemno
zielona z … i tak dalej. Kiedy się wydało? Jak znalazł parę składającą się z jednej białej skarpetki
a drugiej czarnej. Od tamtego czasu stara się od razu kupować skarpetki, które różnią się między
sobą i tylko wzór lub motyw mają wspólny. Co ciekawe, teraz te skarpetki stały się bardzo modne,
a mój mąż uchodzi za dyktatora mody. 3
Jakie są nasze ulubione skarpetki? Lubimy te najmodniejsze, najmilsze w dotyku, kolorowe czy
z oryginalnym worem? I najważniejsze pytanie – co im się przytrafia w tym naszym świecie?
Miłej lektury!
Agnieszka Trepkowska

1

Tekst pochodzi ze strony sklepu internetowego ze skarpetkami www.skarpetki.sklep.pl
Daltonista, to człowiek który nie widzi pewnych kolorów i myli je
3
Dyktator mody to człowiek, który dyktuje aktualne trendy, inni naśladują jego sposób ubierania się
2
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Opowiadanie o skarpetce jedenastej, która wygrała maraton i została wielkim sportowcem.
Lewa skarpetka - biała w czerwone, żółte, zielone i niebieskie kropki - od wydziergania była
bardzo ruchliwa. Be zawsze jak ją założyła, na koniec dnia była padnięta. Zasypiała nawet przy
ulubionym serialu!
Pewnego wieczoru, zdjęła skarpetki do snu i nie zakładała ich przez pięć dni. Skarpetka miała
słabą cierpliwość, więc uciekła. Zawisła na brzegu wiklinowego kosza na pranie, ześlizgnęła się
z niego, a ponieważ skarpetka była bardzo giętka, z łatwością wślizgnęła się pod pralkę.
- Sayonara! – powiedziała (ponieważ tata kupił ją Be w podróży służbowej do Japonii
i japoński był jej ojczystym językiem) i już jej nie było. Szła i szła i szła, aż dotarła do
małych drzwi, a kiedy wyszła, silny wiatr porwał i rzucił na skrzydła przelatującej obok sikorki.
Skarpetka szybko otrząsnęła się i usiadła na sikorce, jak na koniu, trzymając się mocno jej piór.
Sikorka wylądowała na balkonie pewnego chłopca o imieniu Mike.
- Pospiesz się Mike! Niedługo wychodzimy! Maraton czeka! – powiedział męski głos. Był to tata
chłopca.
- Już idę, tato. – odpowiedział Mike. Skarpetka od razu, jak tylko to usłyszała, to pofrunęła na sikorce, jak szalona, bo była tak zafascynowana tym, że w pobliżu jest jakiś maraton,
o którym ona nie wiedziała.
Wylądowała na biurku dwóch pań, które zapisywały uczestników do maratonu i wołały jedna
przez drugą :
- Czy ktoś jeszcze chce się zapisać?
- Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! – wrzasnęła skarpetka.
- Co? Ty? skarpetka?- powiedziała pani po prawej.
- Tak, ja! a co? skarpetki są nieużyteczne?!- odpowiedziała skarpetka.
- Nnnnnie! - powiedziała drżącym głosem pani po prawej – skąd! tylko ja muszę wpisać jakieś
imię i nazwisko do formularza.
- W takim razie nazywam się Sak Skarpet.
Pani wręczyła skarpetce numer sto czterdziesty drugi i powiedziała – Idź na start Saku
i powodzenia! - i lewa skarpeta pobiegła na start.
Kiedy każdy już był na starcie, ktoś machnął chorągiewką i maraton się rozpoczął.
Skarpetka biegła, biegła i biegła, nie czując zmęczenia. Wyprzedzała kolejnych zawodników
i zatrzymała się dopiero, kiedy przebiegła czerwoną wstęgę i usłyszała głośne wiwaty. Ktoś potrząsał jej dłonią i gratulował, ktoś zaprowadził ją na podium dla zwycięzców, gdzie wręczono jej
puchar, a na szyi zawieszono medal z napisem „1 miejsce”.
Następnego dnia na pierwszych stronach gazet pojawiły się artykuły: „Najszybszy z szybkich”,
„Nowy mistrz biegania”, „Skarpeta roku”.
Skarpetka jedenasta stawała się coraz szybsza i coraz bardziej sławna. Wygrała mnóstwo wyścigów, zdobyła złoty medal na olimpiadzie i udzieliła niezliczoną ilość wywiadów.
Po zakończeniu kariery sportowej, zaprojektowała odzież dla sportowców, która była bardzo
wygodna i oryginalna.
Nawet wtedy, kiedy na pięcie pojawiły się jej pierwsze przetarcia, była bardzo szybka,
elastyczna i miała wiele energii.
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Opowieść o skarpetce dwunastej, która poleciała w kosmos i uratowała świat przed inwazją obcych
swoim genialnym pomysłem.
Był taki czas, że ciepłe skarpety z reniferem cieszyły się wielką popularnością. Mała Be zawsze
zabierała je na ferie i jeździła w nich na nartach. Grube, wełniane skarpety grzały stopę niczym
mały kaloryferek.
Niestety, zeszłej zimy w lewej skarpecie zrobiła się dziura na pięcie. Skończyły się wyjazdy na
narty, skarpetka utknęła na dnie szuflady.
- Mam tego dość! Idę w świat! – powiedziała lewa do prawej po pół roku leżakowania i wymknęła
się nocą przez otwór pod pralką.
Na zewnątrz szybko zorientowała się, że ze światem jest coś nie tak.
„Kosmici atakują! Koniec świata jest bliski?” – krzyczały nagłówki gazet. W wiadomościach
w telewizji powiedzieli, że na orbitę okołoziemską przyleciały trzy wielkie statki obcych. Nie
wiadomo, o co im chodzi. NASA, czyli amerykańska agencja kosmiczna, ogłosiła nabór ochotników, którzy polecą sprawdzić, po co przybyli kosmici i żeby z nimi pertraktować. Problem
w tym, że na razie nikt nie przeszedł testów NASA! Wszyscy albo za bardzo się bali, albo byli za
słabi z fizyki i matematyki, a przecież każdy kosmonauta musi je znać! Albo nie przeszli testu na
przeciążenie 10 G.
- To coś dla mnie! – powiedziała skarpetka z reniferem i zgłosiła się do NASA. Kosmitów się nie
bała, bo odkąd przestała jeździć na ferie, strasznie jej się nudziło i chciała przeżyć przygodę, nawet
w kosmosie. Fizykę i matematykę znała, bo z nudów przeczytała cały Internet, w tym artykuły o
fizyce kwantowej. A testy na przeciążenie dla kogoś, kto odwirował się w pralce na 1200 obrotów,
to pestka!
Na testach było ciężko, ale skarpetce z reniferem udało się awansować do finałowej piątki. Decydował test na przeciążenie, czyli wytrzymałość na ogromne prędkości w kosmosie. Kandydaci
wsiadali do wielkiej kapsuły, która kręciła się bardzo szybko wokół własnej osi. Wszyscy oblali
test, wychodzili z zawrotem głowy. Uśmiechnięta wyszła tylko skarpetka. Hurra! Wygrała! Leci
w kosmos!
Skarpetce w kosmosie bardzo się spodobało.
- Ach, jaka przestrzeń! Te kolory! – zachwycała się, lecąc na spotkanie z obcymi. Kosmici
wyglądali bardzo dziwnie – mieli malutkie nóżki, a reszta ich ciała wglądała jak szyja żyrafy. Z tą
różnicą, że mieli jedno oko sterczące do góry na takim jakby patyczku.
- Witajcie przybysze! Po co przybywacie? – zaczęła pertraktacje skarpetka.
- Na naszej planecie jest bardzo zimno, bo nasze słońce słabiej ostatnio grzeje. Szukamy miejsca,
gdzie jest cieplej.
Skarpetka zastanowiła się chwilę i zapytała:
- A nie myśleliście, że możecie po prostu założyć swetry? Mogę zademonstrować… - powiedziała
skarpetka i nim kosmita zdążył odpowiedzieć, wskoczyła mu na głowę.
Okazało się, że dziurawa na pięcie skarpetka idealnie pasuje na ciało kosmity.
- Ojej! Jak ciepło! Macie więcej takich sweterków? – zapytał zadowolony obcy.
- No pewnie! Załatwimy! – odparła skarpetka.
I tak oto wszystkie dziurawe skarpety na Ziemi poleciały w kosmos i stały się sweterkami,
a skarpetka z reniferem została bohaterką.

11

Skarpetka
13
Autor: ADELA Gołębiowska
Opowieść
o
trzynastej
skarpetce, która postanowiła
zmienić swoje życie i została
instruktorką jazdy konnej.
Pewnego dnia trzynastka
skarpetka do jazdy konnej,
która miała pecha, bo ciągle
się gubiła, postanowiła zmienić swoje życie.
Zaczęło się od tego, że po niezbyt udanej jeździe w stajni
„Szalone rumaki”, właścicielka skarpet do jazdy konnej
przebierała się w pośpiechu
w uroczysty strój, bo jechała
na proszoną kolację do cioci
Krysi. Dziewczynka wcisnęła niedbale konne ubranie do
torby, a lewa skarpeta do jazdy
konnej, żółta w pomarańczowe marchewki, została w kącie
stajni na kupce siana.
Trzynasta skarpetka miała
już dość ciągłego gubienia.
Postanowiła, że zostanie w
stajni, może to będzie dla niej
dobre miejsce. Rozejrzała się
i zobaczyła smutnego, białego
konia, który stał sam w boksie.
Skarpetka zauważyła, że na
innych koniach jeżdżą dzieci,
a on stał cały czas w boksie.
Innym koniom dzieci dawały
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jabłka, marchewki i inne smakołyki, a jemu nie. Przy boksie stanęła jakaś dziewczynka i wpatrywała się w konia. Skarpetka postanowiła wykorzystać sytuację, nieśmiało podeszła dziewczynki
i zapytała: „Jak ma na imię ten koń ?”
- To Jantar - odpowiedziała smutno dziewczyna.
- To piękne imię, kojarzy mi się z plażą i morzem – odpowiedziała skarpetka w marchewki.
– Nazwała do tak właścicielka, słyszałam, że był jej ulubieńcem - dodała dziewczynka.
- Ale dlaczego nikt na nim nie jeździ? – drążyła temat skarpetka.
- Raz kopnął właścicielkę stajni, kiedy go siodłała. Właścicielka stajni doznała bardzo poważnej
kontuzji i od tego czasu nie mogła już jeździć konno. Poza tym miała operację, po której poruszała
się tylko z laską. Rozumiesz teraz dlaczego wszyscy go omijają – wyznała smutno dziewczyna.
- Tak rozumiem, ale widzę, że ty się bardzo martwisz o niego. Czy Jantar złośliwie kopnął właścicielkę? – zapytała trzynasta skarpetka
- Oczywiście, że nie. Moim zdaniem kobieta za mocno ściągnęła mu ogłowie, a on wtedy
odruchowo ją kopnął - wyjaśniła dziewczynka. Ja rozumiem konie, ale wszyscy uważają, że on jest
dziki i nie pozwalają na nim jeździć. A ja tak bardzo bym chciała, móc na mim pojechać – rozmarzyła się dziewczyna.
- Ja ci pomogę, w końcu jestem trzynastą skarpetką i ze mną wszystko się uda - zawołała wesoło.
- To fantastycznie – ucieszyła się dziewczyna.
- Powiedz mi, jak masz na imię? - zapytała trzynasta skarpetka.
- Marta - padła odpowiedź.
- Marto, zrobimy tak, jak wszyscy opuszczą już stajnię, nawet stajenni, osiodłasz Jantara i zakradniemy się na halę, żeby pojeździć - snuła swoją opowieść skarpetka.
- A co będzie, jak nie dam rady? - zapytała Marta.
- Oczywiście, że dasz, po prostu założysz mnie na lewą nogę - odparła skarpetka.
Od tej pory Marta i skarpetka były nierozłączne. W tajemnicy przed wszystkimi trenowały na
Jantarze. Okazało się, że koń pięknie galopuje i skacze przez przeszkody. Dzięki żółtej skarpetce
w marchewki Marta robiła niesamowite postępy.
Pewnego dnia skarpetka zobaczyła ogłoszenie o organizacji zawodów w stajni. Namówiła Martę
na udział w nich. Początkowo organizatorzy nie chcieli się zgodzić, żeby dziewczyna jechała na
Jantarze. Obawiano się, że koń jest niebezpieczny i nieprzygotowany do jazdy. Okazało się, że
Jantar został świetnie przygotowany i Marta wygrała zawody.
Właścicielka stajni była tak zachwycona niesamowitym podejściem Marty do Jantara, że
zaproponowała jej pracę młodszej instruktorki. Od tej pory do dziewczyny w żółtej skarpecie
w pomarańczowe marchewki ustawiały się najdłuższe kolejki na jazdy. Kiedy dzieci pytały Martę dlaczego nosi tę jedną skarpetę, odpowiadała im, że ta skarpeta przynosi szczęście. Niedługo
kolejne dziewczynki przychodziły na jazdy w żółtych skarpetach w pomarańczowe marchewki.
Widząc to Marta zakupiła całe pudło szczęśliwych skarpetek i trzymała je w stajni, na wypadek
gdyby pojawiła się u którejś tendencja do gubienia.
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Skarpetka
14
Autor: Hania Hackiewicz (też kosmitka)
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Opowieść o zielonej w paski, czternastej skarpetce, która wygrała konkurs, poleciała w kosmos
i spotkała kosmitę (też zielonego).
Była sobie kiedyś skarpetka, która marzyła o podróży kosmicznej. Chciała polecieć na Marsa.
Pewnego dnia, gdy razem z pozostałymi częściami garderoby czekała w koszu na pranie, usłyszała
z radiowego głośnika o organizowanym konkursie wiedzy o kosmosie w którym wygraną była
wycieczka na jej ulubioną planetę Mars.
Nie zastanawiając się długo, postanowiła zostawić swoich towarzyszy, czmychnąć z kosza
z brudami pod pralkę i pokonując mroczną i krętą piwnicę udała się do Polskiego Centrum Lotów
Kosmicznych na Przyczółku Grochowskim.
Gdy dotarła na miejsce było tam już wielu innych uczestników, którzy doskonale znali się na
kosmosie, planetach i gwiazdach jednak to czternasta zielona skarpetka okazała się być najlepsza
i wygrała konkurs zdobywając główną nagrodę – wycieczkę na planetę Mars.
Niedługo potem zaprowadzono ją do Ośrodka Treningowego, gdzie pod okiem specjalistów miała
zostać przygotowana do długiego i trudnego lotu w kosmos.
W końcu nadeszła upragniona przez skarpetkę chwila, kiedy zajęła miejsce w potężnej rakiecie
kosmicznej i po chwili, po włączeniu dwóch ogromnych silników znalazła się w kosmosie.
W czasie podróży statkiem kosmicznym podziwiała planety i gwiazdy. Gdy dotarła do celu, po
wylądowaniu przywitał ją mały zielony Marsjanin, który nazywał się Kraterek. Kraterek zaprosił
naszą skarpetkę na wycieczkę po swojej planecie. Okazało się, że Marsjanie żyją podobnie jak
ludzie na Ziemi. Zakupy robią w sklepach, wieczorami chodzą do kina i teatru, a małe dzieci
do szkoły. Najbardziej spodobały się jej ich samochody, które nie jeżdżą po ulicach, tylko latają
w powietrzu.
Największą niespodzianką było jednak gdy dowiedziała się, że Marsjanie ……nie noszą skarpetek. Było to dla niej dużym zaskoczeniem, więc postanowiła w podziękowaniu obdarować swojego
nowego przyjaciela parą ciepłych, wełnianych skarpetek (oczywiście koloru zielonego). Na koniec
wyprawy pożegnała się z Kraterkiem i zaprosiła go do siebie na Ziemię.
Gdy wylądowała z powrotem na Ziemi, wszyscy gratulowali jej odwagi i traktowali jak bohatera.
Także jej towarzysze z kosza z brudami bardzo się cieszyli i byli z niej dumni. Sam Pan Prezydent
odznaczył ja Orderem za wybitne zasługi dla nauki polskiej, a ona sama przez wiele następnych
lat jeździła po całym świecie i opowiadała w przedszkolach, szkołach i na uniwersytetach o swoich
niezwykłych przygodach.
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Autor: Leon Haniewicz

O czarnej prawej skarpecie z wełny merino, która została superbohaterem.
Lucjan jest psem Tomka, niezwykłego chłopca mieszkającego na warszawskim blokowisku. Gocław był jego domem od zawsze, ale skrycie marzył, że kiedyś będzie zwiedzał świat, jak jego tata,
który był podróżnikiem. W wyprawach towarzyszył mu tata Lucka – jego najstarszy przyjaciel.
Tata Tomka z jednej z wypraw w Himalaje przywiózł mu wyjątkową parę czarnych skarpetek
z wełny merynosa. Skarpetki były dla chłopca tak wyjątkowe, że postanowił ich nie nosić jak normalne skarpetki, żeby przypadkiem żadnej nie zniszczyć. Zamiast tego traktował je jak przyjaciół
i dużo się z nimi bawił. Najbardziej chłopiec lubił bawić się prawą czarną skarpetą - udawał, że
jest superbohaterem, a skarpeta to jego super-pomocnik.
Lucjan nie rozumiał zażyłości Tomka z jego skarpetkami - lubił gryźć skarpety wszystkie, bez
wyjątku, i pewnego dnia pogryzł niestety też prawą czarną skarpetę. Mama Tomka nie wiedząc,
że skarpeta jest dziurawa chciała wrzucić ją do kosza z brudną bielizną. Ta jednak wypadła jej
z ręki. Skarpetka zdołowana myślą, że jest dziurawa uciekła pod pralkę, biegła aż dotarła do ma-
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łych drzwiczek - popchnęła je lekko. Znalazła się w pracowni krawieckiej, gdzie spotkała dużo
innych zgubionych lub zniszczonych ubrań, w tym na pierwszy rzut oka, dość zużyte, stare, dziurawe majty, które wydawały się należeć do osoby o dość okazałej posturze (BYŁY WIELKIE!).
- Ciebie też pogryzł pies? - zapytała skarpeta.
- Nie, ale mnie pogryzł kot, który oszalał i myślał, że jest psem – powiedziały smutne majty.
Tak rozpoczęła się ich rozmowa, a trwała długo, bo zarówno skarpeta jak i majty nie miały nic
innego do roboty. Jak się okazało, majty też znały się na superbohaterskim fachu – należały do
znanego aktora, który kiedyś odgrywał rolę Kapitana Majtasa.
- Hej, a może stworzymy drużynę superbohaterów?! - zapytała skarpeta.
- Tak! - z entuzjazmem przytaknęły majty.
- Będziemy zwalczać zło w jego najgorszej postaci, jak Batman i Kapitan Majtas.
- Nie no co Ty oszalałeś, tak jak ten kot? Przystopuj trochę! Na początek coś mniejszego.
- Ja będę się nazywał Skarpet-men, a Ty?
- Majtos łowca…Tak, to mi się podoba.
- O naszych przygodach i zaciekłych walkach ze złoczyńcami usłyszy cały świat. Z czego jesteś
najbardziej dumny? - spytał Skarpet-men.
- No... na razie to z ksywki - odpowiedział Majtos łowca - A Ty?
- Ja też z ksywki, póki co - odpowiedział Skarpet-men z wyraźną dumą malującą się na jego twarzy na myśl o przyszłych wyczynach.
I od tej chwili w Gotham... To znaczy w Warszawie. I od tej chwili w Warszawie, oczywiście,
zapanował spokój...No może nie do końca od tej ale od tamtej nieco później.
Bo to jeszcze nie koniec tej historii, ponieważ Skarpet-men i Majtos łowca postanowili skołować
sobie drużynę. Pierwszy, którego chcieli zwerbować to but sportowy, a miał on ksywkę Szybcior.
Spotkali go podczas akcji wypadowej do Łodzi, kiedy to walczyli ze zbuntowaną tkaniną tapicerską, która atakowała każdego, kto na niej siadał. Ponieważ tak się złożyło, że Szybcior zawsze
chciał być superbohaterem, zgodził się dołączyć do Skarpet-mena i Majtosa łowcy (ale przede
wszystkim do Skarpet-mena).
Drugi był T-shirt z ksywką Atom. Wpadli na niego w Krakowie, kiedy stoczyli epicką batalię
z Chustą dusicielką – łatwo się domyślić, że był to śmiertelnie groźny przeciwnik, niby kolorowy
i wesoły, a tak naprawdę swoimi frędzlami zadawała potężne ciosy zaskoczonym turystom. Atom
był pod takim wrażeniem wyczynów Majtosa łowcy i Skarpet-mena, że nie wahał się ani chwilę
z dołączeniem do ich drużyny.
Jako ostatnie do ich ekipy dołączyły szorty z naturalnej tkaniny, X-szort. Okazały się niezastąpionym pomocnikiem w bitwie ze Zwariowanym kapeluszem. Ten frustrat nie potrafił pohamować
swej żądzy wąchania włosów. Gdyby nie drużyna Skarpet-mana i przyjaciół do dziś siałby zamęt
na Umińskiego.
Tak oto powstała wyjątkowa drużyna superbohaterów skrojona na potrzeby naszych czasów, ekipa
na jaką zasługuje cały Gocław, drużyna Skarpet-mena.

17

Skarpetka
16
Autor: Lena Jeszke

18

...........................................25 historii o skarpetkach

Opowieść o skarpetce szesnastej, która lubiła przygody i przeniosła się do tajemniczej krainy z komiksu.
Opowiem Wam dzisiaj o skarpetce lewej, która była granatowa i miała żółte paski. Skarpetka była
cieniutka i mięciutka zrobiona z bawełny.
Pewnego dnia granatowa skarpetka powiedziała swojej siostrze - żółtej skarpetce w granatowe
paski:
- Mam dosyć siedzenia w brudnym koszu na bieliznę!
Wyskoczyła szczęśliwa z kosza na brudną bieliznę i wpadła do ciemnej dziury pod pralką.
Skarpetka szła ciemnym korytarzem raz w prawo, raz w lewo i jeszcze raz w prawo. Wreszcie
dotarła do małych drzwiczek z napisem PRZYGODY W KOMIKSIE i pomyślała:
- To moje przeznaczenie! – i uchyliła drzwiczki.
Po drugiej stronie drzwiczek zobaczyła, że jest w komiksie i jest narysowana. Bawełniana
skarpetka ucieszyła się bardzo, bo uwielbiała czytać komiksy. Skarpetka w środku komiksu
poznała rodzeństwo - Marcela i Małgosię. Okazało się, że wszyscy byli w Krainie Troli. Wszędzie
dookoła był gesty, ciemny i straszny las. Dzieci pocieszały biedną skarpetkę. Postanowili razem
wydostać się z tego dziwnego ciemnego lasu.
Skarpetka, Marcel i Małgosia szli przez las i nagle zobaczyli wielkiego trolla. Zaczęli uciekać w
drugą stronę, ale tam też był wielki troll. Stanęli na środku polany, a kiedy trole były już blisko
pobiegli do przodu i nagle…BUM! Trole nie zdążyły się zatrzymać i zderzyły się. Kiedy uciekli
skarpetka zapytała:
- Gdzie teraz idziemy?
- Idziemy do Krainy Elfów, bo tam będzie bezpiecznie! - odpowiedziała Małgosia.
Droga do Krainy Elfów prowadziła przez wielką łąkę, na której rosło wiele kolorowych kwiatów.
Zatrzymali się na chwilę, żeby odpocząć i ogrzać się na słońcu. Gdy dotarli do Krainy Elfów,
to przy wejściu spotkali strażnika, który zabrał ich do króla. Kiedy opowiedzieli całą historię,
król zobaczył jaka skarpetka jest dzielna i podarował jej magiczną kulkę. Dzięki magicznej kulce
skarpetka mogła wracać do magicznej Krainy Elfów, kiedy będzie tylko chciała.
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Opowieść o skarpetce 17, która została gwiazdą piłki nożnej.
Pewnego słonecznego dnia skarpetka spacerowała sobie po chodniku. Nagle zobaczyła plakat
z napisem „Szkółka piłkarska poszukuje nowych talentów”.
Od razu zadzwoniła pod podany na plakacie numer 793 415 787.
- Halo – powiedział głos w słuchawce.
- Dzień dobry, chciałabym zapisać się do tej drużyny – powiedziała skarpetka.
- A na jakiej pozycji pani gra?
- Na lewym skrzydle.
- Świetnie, właśnie kogoś takiego szukamy!
- Super, kiedy mogę zacząć?
- Zapraszam w najbliższy wtorek.
Już na pierwszych treningach skarpetka wyróżniała się między innymi zawodnikami. Niebawem
grali już w ligach i turniejach. Niedługo po tym Skarpetka została gwiazdą piłki nożnej, żyła długo
i szczęśliwie a jej podobizna byłą drukowana na kartach piłkarskich.
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Autor: Julia Kołodziejczyk
Opowieść o skarpetce osiemnastej, która
wyruszyła na Alaskę i wygrała wyścig
psich zaprzęgów.
Pewnego upalnego dnia – gdzieś
w połowie wakacji – na dnie kosza
z brudną bielizną wiła się jedna
z dwóch ciepłych, wełnianych skarpetek
a dokładnie mówiąc prawa. Wierciła się
ona niemiłosiernie ponieważ już dość
długo zalegała na dnie kosza. Skarpetka
osiemnasta należała do grupy ciepłych
skarpet, które mała Be nosiła wyłącznie
zimą i dlatego teraz, kiedy nastały ciepłe
dni, nie była potrzebna. Leżała zatem
czekając na chłodniejsze dni, nudziła się
i śniła o dalekich podróżach.
Osiemnasta skarpetka marzyła o krainie, w której przez cały rok jest zimno a ciepłe skarpetki – takie jak ona – są bardzo potrzebne każdego dnia. Skarpetka kochała również śnieg, który nie dość,
że był zimny to jeszcze był w jej ulubionym, białym kolorze – dokładnie takim samym jak ona.
W pewien upalny dzień skarpetka nie wytrzymała, wspięła się na samą górę kosza i wysmyknęła
się przez wąską szczelinę przy pokrywie. Szczelina była na tyle wąska, że skarpetka nieco rozdarła
się z boku ale nie robiąc sobie z tego nic, szybko czmychnęła do dziury pod pralką. Ciemny korytarz zaprowadził ją wprost do białych drzwi, za którymi skarpetka ujrzała wymarzoną, mroźną
krainę, pokrytą grubą warstwą śniegu. To była Alaska. Białe drzwi zaprowadziły osiemnastą skarpetkę do słynnego miasta Nome położonego nad Morzem Beringa. To najpiękniejsze miejsce
na świecie – pomyślała biała, wełniana skarpetka, gramoląc się na ogromną zaspę śniegu przed
sklepem. Kiedy była już na górze, drzwi sklepu otworzyły się, wiszący nad drzwiami dzwoneczek
zadzwonił a w drzwiach pojawiła się smutna dziewczynka – nieco podobna do małej Be. Dziewczynka była ubrana w gruby kożuch, obszywane, wysokie buty, ciepłą czapkę i wełniane rękawiczki.
Zaraz … – jedną wełnianą rękawiczkę. To właśnie była przyczyna smutnej miny Emmy – bo tak
miała na imię napotkana dziewczynka. Jak się po chwili okazało Emma wracając tego dnia ze
szkoły zgubiła gdzieś jedną rękawiczkę i teraz musiała cały czas trzymać prawą rękę w kieszeni
żeby jej nie zmarzła. Najgorsze było jednak to, że dziewczynka bardzo chciała wziąć udział w ma-
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jącym się odbyć następnego dnia wyścigu psich zaprzęgów a przy temperaturze znacznie poniżej
zera stopni Celsjusza jazda bez jednej rękawiczki groziłaby strasznymi odmrożeniami. Planowany
na następny dzień wyścig psich zaprzęgów dla dzieci inspirowany był prawdziwą historią, opowiadającą o dzielnych maszerach i ich psach, którzy niemal sto lat temu – walcząc z przeciwnościami
losu, padającym śniegiem i mrozem sięgającym nawet minus 40oC – dowieźli do miasta Nome
szczepionkę na dyfteryt – chorobę będącą przyczyną panującej wówczas epidemii. Mama Emmy
również była smutna bo w sklepie, z którego właśnie wyszły nie było już ciepłych rękawiczek pasujących na małe rączki jej córki. Wtedy mama spostrzegła leżącą na zaspie prawie nową, wełnianą
skarpetkę i przyszedł jej do głowy wspaniały pomysł. - Emma – powiedziała mama – zobacz
jaka ciepła, wełniana skarpetka. Weźmy ją do domu.
Emma ze zdumieniem – ponieważ nie wiedziała jaki pomysł wpadł mamie do głowy – schowała
skarpetkę do kieszeni. W domu mama dziewczynki wzięła z szafy zestaw do szycia i razem z córką
usiadły na sofie w pokoju. Mama powiedziała:
- Zobacz Em – bo tak czasem mówiła do Emmy – jaka ciepła i milutka jest ta skarpetka. Zaraz
zaszyjemy to małe rozdarcie z boku a na wierzchu doszyjemy taki sam czerwony pomponik jak
masz na drugiej rękawiczce i będziesz mogła wziąć udział w jutrzejszym wyścigu.
Jak postanowiła tak zrobiła. Zaszyła rozdarcie w taki sposób, że powstało miejsce na kciuk
i naszyła identyczny jak na drugiej rękawiczce mały, czerwony pomponik. Na twarzy malej Em
pojawił się uśmiech. Dziewczynka przytuliła mamę i powiedziała:
- Mamo to będzie moja szczęśliwa rękawiczka i jutro wygram ten wyścig dla ciebie.
Osiemnasta skarpetka była przeszczęśliwa. Trafiła do wymarzonej krainy, napotkała miłą dziewczynkę, której mogła pomóc a ponadto stała się najważniejszą częścią garderoby na jutrzejszy
wyścig. Następnego dnia rano Emma zjadła śniadanie, ubrała się, naciągnęła na rękę szczęśliwą
rękawiczko-skarpetkę i razem ruszyły na wyścig. Jechały ulicami Nome, śnieg sypał się spod płóz,
siarczysty mróz szczypał w nos a biała, wełniana skarpetka grzała z całych sił prawą rękę małej
Em. Kiedy dojechały na metę jako pierwsze, obie były ogromnie szczęśliwe. Osiemnasta skarpetka przeżyła swoją wyśnioną przygodę w mroźnej krainie i stała się bohaterką. Wprawdzie grzała
rękę a nie nogę ale i tak była najważniejszą częścią garderoby tego dnia. Mała Em wierzyła, że
osiemnasta skarpetka przyniosła jej szczęście i od tamtego dnia prawie nigdy się z nią nie rozstawała. Śnieżnobiała rękawiczko-skarpetka stała się wierną towarzyszką wielu przygód dziewczynki
i prawdopodobnie do dziś przynosi jej szczęście.
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Opowieść o skarpetce, która uciekła spod pralki i wygrała konkurs śpiewania.

W domu Państwa K. zamieszkała czerwona, lewa skarpetka, którą nie wiadomo dlaczego wszyscy nazywali „19”. Skarpetka ta lubiła śpiewać. Niestety inne skarpetki nie podzielały tej pasji
i mówiły jej, że śpiewa okropnie. Zraniona, niedoceniona artystka, która wbrew wszystkim
wierzyła w swój talent postanowiła uciec.
Pewnego dnia spakowała swój skromny dobytek i uciekła przez dziurę pod pralką. Długo szła
korytarzami, skręcała w lewo, w prawo a później znowu w lewo. Mijały dni, a ona cały czas szła.
Aż pewnego dnia serce jej mocniej zabiło. Stanęła przed drzwiami. Były czerwone, a na środku
było napisane złotymi literami „MUSICAL”.
Nieśmiało uchyliła drzwi i zobaczyło coś, czego pewnie nie zapomni do końca swojego życia.
Przed nią ukazała się ogromna scena. Przed sceną był umieszczony stolik, przy którym siedziała
komisja. Skarpetka nie mogła uwierzyć we własne szczęście. Właśnie trwało przesłuchanie do
musicalu „Rodzina Adamsów”. Skarpetka marzyła o wystąpieniu w tym musicalu od lat. Niewiele
się zastanawiając ustawiła się w kolejce oczekujących na przesłuchanie.
Kiedy była jej kolej weszła na scenę, bardzo się zawstydziła. Przypomniały się jej też wszystkie
głosy innych skarpetek, które od lat jej powtarzały, że nie umie śpiewać i zaczęła wątpić w siebie.
Spojrzała na widownię, na komisję i nagle zobaczyła, że obok komisji na widowni siedzi jej siostra.
Uśmiecha się, a uśmiech ten mówi jej: „Jesteś dobra, nie poddawaj się”.
Wtedy zaśpiewała. Była to piękna, smutna pieśń, która opowiadała o jej losie: o ucieczce, tułaczce
i niespełnionych marzeniach. Cała sala zamarła. Komisja też. Wszystkim bardzo spodobała się ta
pieśń. „19” wygrała konkurs i dostała się do musicalu. Zaśpiewała tam rolę Wednesday Adams.
Nie mogła uwierzyć we własne szczęście. Skarpetka zrozumiała, że wbrew innym ludziom, jeżeli
podążasz za głosem serca marzenia są na wyciągnięcie ręki.
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Opowieść o Skarpetce 20 która rozpoczęła karierę siatkarską i oczywiście była skarpetką lewą.
Dwie skarpetki codziennie z wielką nudą leżały w szafie z różnymi innymi skarpetami i tak leżały
z dwa tygodnie i nic się nie działo. Pewnego dnia pan Michał, tata Heli, zaproponował jej naukę
gry w siatkówkę i tak też się stało. Nadszedł ten dzień, w którym tata powiedział Heli żeby się
spakowała i będziemy się zbierać na zajęcia z siatkówki. Tak też się stało. Hela szybko wzięła torbę
i zaczęła się pakować…
Zaczęło się tak, że jak co piątek, dwie skarpetki lewa z prawą były spakowane do torby. Jechaliśmy
z tatą na zajęcia… Jak dojechaliśmy to się przebrałam (oczywiście włożyłam również skarpetki).
Zaczęłam grać i zdziwiła mnie jedna rzecz, a mianowicie, grałam tak dobrze i z tak wielką łatwością, że trochę się zaniepokoiłam skąd u mnie nagle taka wielka zmiana. Oczywiście nie miałam
nic przeciwko, nawet mi to pasowało, ale coś był nie tak…
Za tydzień na kolejny trening wzięłam przez pomyłkę tylko jedną z moich siatkarskich skarpetek,
dokładnie prawą ponieważ ktoś je źle połączył po praniu. Co mnie bardzo na tym treningu zdziwiło to to, że szło mi dużo gorzej…
Nadszedł dzień zawodów, całe szczęście, że odnalazłam lewą skarpetkę i połączyłam w parę
z prawą, miałam już obie siatkarskie skarpetki. Tego dnia ponownie, bardzo dobrze mi się grało… gdy wróciłam do domu skojarzyłam, że wszystko mi świetnie wychodzi gdy mam na sobie
lewą skarpetkę, ponieważ ta właśnie skarpetka zawsze marzyła żeby grać w siatkówkę a nie leżeć
w szufladzie z pozostałymi skarpetami. Za każdym razem jak pakowałam torbę na trening to ta
lewa skarpetka w jakiś dziwny sposób, wpadała do torby.
Wtedy uznałam, że moje skarpetki są szczęśliwymi skarpetkami tylko jak są razem bo lewa uwielbia grać w siatkówkę a prawa uwielbia jej towarzyszyć. Od tamtej pory już zawsze noszę moje
SZCZĘŚLIWE, SIATKARSKIE SKARPETKI…
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Opowieść o skarpetce dwudziestej pierwszej, która poszła do fabryki czekolady, a później została
pracownikiem tej fabryki.
Bawełniana, brązowa skarpetka należała do małej Be i bardzo
lubiła przygody. Ta skarpetka mieszkała w pralce. Pewnego razu skarpetka dwudziesta
pierwsza nudziła się siedząc
w pralce, więc postanowiła pójść do dziury. Tak jak inne
skarpetki szła długim ciemnym
korytarzem. Nagle zobaczyła czarne drzwi. Było tam napisane „miasto”. Skarpetka otworzyła drzwi,
i po chwili…zobaczyła miasto
a na jednym budynku było napisane „fabryka czekolady”. Brązowa skarpetka była ciekawa co tam
się robi więc postanowiła pójść do
fabryki czekolady. Jak była już
przy wejściu, nagle zobaczyła
pracownika tej fabryki.

- Dzień dobry, powiedział pracownik fabryki czekolady.
- Dzień dobry, odpowiedziała skarpetka.
- Co ty tu robisz?
- Chciałabym zobaczyć fabrykę czekolady.
- Acha, to proszę za mną.
Skarpetka ucieszyła się, bo mogła obejrzeć fabrykę czekolady.
Jak pracownik oprowadzał skarpetkę, skarpetka aż otworzyła szeroko oczy z wrażenia.
- Ale dużo tej czekolady! Myślałam że macie tylko troszeczkę…
- My mamy jej jeszcze więcej!
- Naprawdę! No to wy się objadacie i objadacie?
- Nie, my ją wysyłamy do sklepów.
- A, to wy ją wysyłacie do sklepów… - zmartwiła się skarpetka.
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Skarpetka chciała spróbować tej czekolady więc spytała: czy mogę posmakować waszej czekolady?
- Oczywiście!
Bawełniana skarpetka bardzo się ucieszyła. Spróbowała czekolady i powiedziała: pycha!
Brązowa skarpetka spytała:
- A czy mogę spróbować sama zrobić czekoladę?
Pracownik zastanowił się.
- Dobrze, ale pokażę Ci co jest do tego potrzebne, zgoda?
- Tak!
Skarpetka czuła się jakby pracowała w fabryce czekolady. Chodziła cały dzień po terenie fabryki
i dobierała potrzebne składniki. Wreszcie skończyła robić czekoladę. Powiedziała: skończyłam!
Pracownicy musieli spróbować, i jak skosztowali to powiedzieli do skarpetki: przepyszne!!! Ta
czekolada którą skarpetka zrobiła była najlepsza!
- Jak chcesz to możemy Cię zatrudnić, zgoda?
- Zgoda!
Właściciel fabryki też się ucieszył, bo dużo osób będzie kupować tę smaczną czekoladę i wtedy
zarobi dużo pieniążków.
Brązowa skarpetka robiła najlepszą czekoladę. Skarpetka pracowała i pracowała. Była bardzo
zdolna i bardzo szybka. Kiedy udało jej się już zrobić dwadzieścia jeden kilogramów czekolady
w dwie godziny, pracownicy zdziwili się, bo oni produkowali dziesięć kilogramów w dwie godziny,
a taka mała skarpetka aż dwa razy tyle. Bawełniana skarpetka produkowała dużo więcej czekolady
niż pracownicy.
Mała skarpetka stworzyła najlepszą czekoladę na świecie!!!
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Skarpetka
22
Autor: Hanna Marczewska-Witak
Opowieść o skarpetce 22 która
uratowała pewien list. Nie powiem
jaki -przeczytaj to się dowiesz.
Tego dnia w koszu na brudne ubrania był wielki ścisk. Była tam też
skarpetka lewa, pomarańczowo – biała,
z materiału frotte. Kiedy skarpetce się
nudziło zaczęła rozmyślać nad swoim
życiem.
- Hmmm, co ja mam zrobić? Wszystkie skarpetki wybrały wolność i karierę, a ja i moja bliźniaczka tu tkwimy
i tkwimy.
Skarpetka zapytała siostrę co myśli
o ucieczce.
- Co ja myślę? Uważam, że tu jest
nam najlepiej i nic bym nie zmieniała
- powiedziała prawa skarpetka. Lewa
skarpetka długo się zastanawiała i po
namyśle postanowiła jednak wybrać
wolność. Wskoczyła więc do dziury
pod pralką. Gdy trafiła do ciemnego korytarza musiała podjąć decyzję,
w którą stronę iść. Pomyślała:
- Jestem lewą skarpetką, więc pójdę
w lewo - pomyślała skarpetka i ruszyła w drogę. Po godzinach wędrówki dotarła do maleńkich drzwiczek
z napisem „Poczta”. Skarpetka otworzyła drzwi i wyszła na ulicę.
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Zobaczyła listonosza, który jechał na motorze z wielką torbą pełną listów do rozniesienia. Skarpetka postanowiła zabrać się z nim. Po krótkiej chwili jazdy zauważyła, że jeden z listów wypadł
z torby listonosza. Postanowiła skoczyć za listem. Gdy zauważyła jaki jest adres na kopercie,
postanowiła odszukać adresata. Gdy dotarła na miejsce zapukała do żółtych drzwi. Otworzyła jej
młoda dziewczyna. Skarpetka podała jej list i powiedziała:
- To do pani.
- Dziękuję! Długo czekałam na ten list. To od mojego chłopaka mieszka, który mieszka daleko,
więc piszemy do siebie listy - odparła dziewczyna.
Po dostarczeniu listu skarpetka wróciła na pocztę i opowiedziała o tym co ją spotkało dyrektorowi
poczty. Po kilku dniach skarpetka otrzymała posadę listonosza od spraw miłosnych. Doręczyła
jeszcze wiele paczek i listów miłosnych.
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Skarpetka
23
Autor: Adam matak
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O tym jak…a zresztą, jak przeczytacie, to się dowiecie…
- W pralce nie jest najwygodniej. – Powiedziała prawa szara skarpetka z napisem „Lizbona”.
(Lizbona to stolica Portugalii.) Skarpetka ta marzyła o wyjeździe do Portugalii, więc wyskoczyła
z pralki i wśliznęła się w dziurę pod urządzeniem.
Szła długo i wytrwale, aż znalazła drzwi z napisem Lizbona. Szara skarpetka w biegu wskoczyła
przez drzwiczki. Po drugiej stronie nauczyli ją mówić po portugalsku, a potem sama została
nauczycielką języka. Żyła tak i żyła, aż wyszła za mąż za aksamitnego pana skarpetę i żyli razem
dalej z córeczką.
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Skarpetka
24
Autor: Michał Michałowski
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Opowieść o skarpetce dwudziestej czwartej, która odkryła klejnot Nefertiti.

Dwie skarpetki w paski rozmawiały o wyjeździe Be do Egiptu.
- Nareszcie wakacje - powiedziała prawa skarpetka.
- No nie wiem słyszałam, że są tam skorpiony – powiedziała lewa skarpetka.
- Do odważnych świat należy - powiedziała prawa skarpetka.
I wskoczyła do dziury pod pralką. Szła i szła aż doszła do ściany na których były znaki, które okazały się hieroglifami. Zaczęła czytać - „klejnot Nefertiti, to prawda’’. Dotknęła hieroglifu i znalazła
się na pustyni, a w ręku trzymała ostrakon z mapą. Przed nią stała piramida a obok grupa ludzi.
Byli to archeolodzy. Dołączyła do nich i razem pojechali do Amarny. To miasto założone przez
Echnatona i Nefertiti. Prawa skarpetka razem z archeologami odkryła nowy grobowiec. Niestety był obrabowany przez złodziejów. Wszyscy stracili nadzieję. Tylko prawa skarpetka wierzyła
w sukces. Wzięła ostrakon i jeszcze raz wróciła do grobowca. Mapa pokazała jej skarabeusza na
ścianie. I to był przycisk do skrytki. A w niej naszyjnik Nefertiti z klejnotem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Naszyjnik trafił do Muzeum Egipskiego w Kairze.
W ten sposób prawa, kolorowa skarpetka w paski została znanym archeologiem i pozostała
w Egipcie.
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Skarpetka
25
Autor: Małgorzata Miszczak
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Opowieść o skarpetce 25 która została najlepszą kucharką w mieście.

Różowa prawa skarpetka patrzyła na swoją lewą siostrę. Jej siostra siedziała w towarzystwie żółtej
zimowej rękawiczki i gadała z nią w najlepsze. A ona strasznie się nudziła. W końcu pożegnała
się ze swoją siostrą mówiąc:
- Postanowiłam wyruszyć w świat! - po czym wskoczyła do dziury pod pralką. Szła i szła aż
doszła do czerwonych drzwi z napisem „kuchnia”. Gdy je otworzyła weszła do kuchni pełnej ludzi.
Wspięła się na blat stołu, na którym był garnek z rosołem. Trochę spróbowała, lecz okazał się za
słony.
Potem znalazła kucharza i powiedziała:
- Chodź pokażę ci jak zrobić dobre jedzenie - a potem zrobiła: rosół, pierogi i żeberka. Gdy
kucharz wszystkiego spróbował zaproponował skarpetce posadę szefa kuchni a skarpetka się zgodziła.
Po jakimś czasie została najlepszą kucharką w całym mieście!
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Skarpetka
26
Autor: FILIP ORLICZ
Opowieść o skarpetce 26, prawej w kolorowe paski , która została prezesem fabryki cukierków.
Ta skarpetka nie leżała w koszu z brudną bielizną tylko w szufladzie z ulubionymi
rzeczami małego Lajlosia (oczywiście większość to słodycze, ale tam mieszkała też skarpetka).
Miała ona tam całkiem wygodny dom, ale i tak chciała poznać świat. Skarpetka pewnego dnia
wyskoczyła z szuflady. Obok szuflady zauważyła małe drzwiczki, których nigdy dotąd nie widziała. Otworzyła je i zobaczyła mały korytarz, który rozdzielał się na trzy inne. Skarpetka wybrała
prawy korytarz, bo sama jest prawą skarpetką.
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Jak je otworzyła zobaczyła wieeeelką fabrykę cukierków czego nie było widać, bo był tam wielki
tłok.
Skarpetka wspięła się na słup podtrzymujący dach i zapytała:
- Co tu się dzieje?!!
Wszyscy odpowiedzieli:
- Zaginął prezes firmy!!
Skarpetka odpowiedziała:
- To po co tak bezczynnie biegacie jak można zatrudnić nowego!!
Wszyscy nad tym pomyśleli i powiedzieli:
- To ty nim zostań!!
Skarpetka zapytała:
- Ja??
Wszyscy odpowiedzieli:
- Tak!!
Skarpetka się zgodziła i tak została prezesem fabryki cukierków i czuła się jak w domu, bo wcześniej sama przecież mieszkała w towarzystwie słodyczy. Pisały o niej wszystkie gazety. Po kilku
dniach przyjechała do nowej prezes fabryki czekolady przyjechała jej siostra. Tak jej się spodobało,
że postanowiła zostać. Razem spokojnie i słodko sobie żyły.
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Skarpetka
27
Autor: ANTONI POSYNIAK
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Opowieść o skarpetce 27 która przetrwała katastrofę „Titanica” (niby niezatapialnego statku).
Nie wiem jak to jest, myślała „B”. Mój prapraprapradziadek przetrwał katastrofę „TITANICA”
i nawet nie zmoczył skarpetki!
Skarpetki? A no właśnie, co stało się z tą drugą. Prapraprapradziadek posiadał parę błękitnych
skarpetek frotte. Każda z nich miała łatkę, na której był statek. Prapraprapradziadek specjalnie
założył je na ten rejs.
Prapraprapradziadek odpoczywał od pracy i akurat siedział w barze z naszymi bohaterkami na
nogach. Następnie udał się do kajuty na odpoczynek. Z 14 na 15 Kwietnia 1912 roku prapraprapradziadek leżał na łóżku i czytał książkę, kiedy nagle rozległ się dźwięk eksplozji, a dziadek
spadł z łóżka. Szybko wybiegł na korytarz i aż struchlał: na korytarzu lud i śnieg, wszędzie woda
i wybite szyby.
Prapraprapradziadek popędził korytarzem, wszędzie ten sam widok, ale nie wiedział, że nie
patrzy na to sam. Skarpetki patrzyły na to z zaciekawieniem. O co chodzi? Spytała jedna. To ty nie
wiesz!? Zdziwiła się druga. Aaaaaaaaaaaaaaa i nagle do niej dotarło. Statek tonie!
Prapraprapradziadek otworzył jakieś drzwi i wybiegł na dwór. I nagle zobaczył ostatnią szalupę!
Niestety była już spuszczona do połowy statku. I wtedy mu zaświtało - włożył skarpetki na ręce
i zaczął opuszczać się w dół po linie na której wisiała szalupa. I nagle blokady puściły i łódka
zaczęła zjeżdżać w dół. A do naszej prawej skarpetki dotarło, że jeśli czegoś nie zrobi to szalupa
się wywróci! Obwiązała się wokół liny i pojechała w górę, a potem zaklinowała się w kołowrotku.
A szalupa zatrzymała się tuż nad wodą tak, że któryś z pasażerów mógł przeciąć linę i odpłynąć.
A tymczasem nasza skarpeta dopłynęła do GREENLANDII a Inuici na polowaniu ją wyłowili
i od teraz jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
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Skarpetka
28
Autor: Kamil Remiszewski
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O skarpetce 28 lewej w paski czarno-niebieskie, która została znaną informatyczką
i stworzyła grę w f irmie Supercell o nazwie Brawl Stars.
Była sobie jedna skarpetka w paski czarno-niebieskie. Jak zawsze brudna. Jednak ta skarpetka
wyszła cało z ataku moli. Uratowała ją prawa siostra, która dzielnie walczyła z tymi insektami.
Nasza bohaterka wyskoczyła z wiklinowego kosza i wskoczyła do dziury pod pralką w poszukiwaniu szczęścia. Szła i szła i szła, aż tu nagle doszła do metalowych drzwiczek i zobaczyła tyle
komputerów, że aż nie dało się policzyć. Weszła do pomieszczenia, gdzie stały setki, może tysiące
komputerów i przy każdym z nich siedział jakiś pan gapiący się w monitor.
- Przerwa na obiad – krzyknął jakiś gruby głos.
Skarpetka siadła na klawiaturę i coś tam poklikała, coś narysowała. Pojawiły się na monitorze
skomplikowane ciągi znaków, a ona dalej przyciskała klawisze na klawiaturze. Gdy coś kliknęła
na ekranie pojawił się taki napis : gra wysłana do Sklep Play. Skarpetka otworzyła swoją grę i gdy
wjechała myszką na „graj” zobaczyła, że jakiś ludzik jest na monitorze. Od razu chwyciła za myszkę i grała. Odkryła, że jakimś kolejnym przyciskiem się strzela. Grała kilka minut i zobaczyła, że
otwierają się drzwi od stołówki.
- W nogi – powiedziała skarpeta i weszła pod biurko, na którym leżał komputer.
Spotkała tam kolejne dwie błękitne skarpety. Nie były aż tak błękitne bo były brudne.
- Dlaczego jesteście takie brudne i ponure?- podeszła do nich i zapytała.
- Bo musimy tulić stopy pana, który nie myje nóg – odpowiedziały błękitne skarpetki.
Gruby pan, ten który ma śmierdzące nogi, usiadł przy swoim komputerze i zdziwił się na widok
nowej gry oraz krzyknął do wszystkich:
- Ej mamy jakąś nową grę o nazwie Brawl Stars! Kto ją stworzył?
- Ja zrobiłam tę grę – wyskoczyła zza biurka nasza skarpeta w paski.
- Ty?- zaskoczył się szef.
Po jakimś czasie gra Brawl Stars zdobyła wiele pozytywnych komentarzy i opinie 5/5. Skarpetka
była bardzo znana i udzielała wiele wywiadów, dzięki temu jej siostra mogła ją odnaleźć.
Siostra zaprowadziła skarpetkę do domu, często grały razem w Brawl Stars i świetnie się przy
tym bawiły.
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Autor: HANIA ROSOCHACKA
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Opowieść o skarpetce 29 prawej, wykonanej z niebieskiego jedwabiu, która została znanym
piłkarzem.
W domu Be zgubiły się ulubione niebieskie skarpetki we wzorek z piłkami nożnymi :(.
Be była bardzo smutna, ale przejdźmy do skarpetek. Naszemu bohaterowi źle się żyło, nie cieszyło
go nic, a jednak coś. To coś, a jednak ktoś, to jego zabawny brat. Siedziały sobie w tym brudnym
koszu smutne i same. Nagle prawa skarpetka powiedziała do lewej:
- Znikam bracie jak najdalej stąd!
Skarpetka lewa była przerażona: - kochany bracie, dlaczego?
- Bo jest mi tu źle
- Dlaczego?
- Bo jesteśmy tu same z niemiłymi kalesonami taty
- Aha, no dobra, żegnaj bracie :(
I więcej nikt jej nie widział, bo zniknęła w dziurze pod pralką.
Nasza skarpetka szła i szła przez ciemny korytarz, aż w końcu zobaczyła drzwi z napisem ,,STADION’’. Ucieszyła się bardzo i popchnęła drzwiczki. Akurat zobaczyła trening. Właśnie Lewandowski podał do Piątka i Piątek strzelił gola. W tym czasie Linetty był rezerwowym i wypatrzył
naszego bohatera :)
- Ej! Halo! Stop! Ktoś z was zgubił skarpetkę! No przecież nie ja! Nie Pazdan, Artur, Fabian,
Piszczek, Glik, Krycha, Grosik, Milik, Rybus, Lewy, Piątek i Zieliński! No to kto?
Nikt nie wiedział skąd wzięła się skarpetka.
W końcu skarpetka powiedziała:
- Ja sama przyszłam korytarzem
Lewy zapytał: - Ale jak?
- Normalnie, korytarzem.
- Aha, okej, no to co chcesz robić?
- Chcę grać z wami w piłkę.
Wszyscy razem powiedzieli:
- Ale jak?!
- Zobaczycie!
Następnego dnia skarpetka miała już swoją koszulkę z numerem 29, a nazywała się Piętka.
Po 5 godzinach był pierwszy trening. Skarpetka świetnie sobie radziła. W końcu, po 2 dniach
był mecz, wygraliśmy 3:0. 2 gole strzeliła skarpetka a 1 strzelił Piątek. Było jeszcze kilka meczy i
skarpetka zdobyła sławę: pisano o niej w gazetach, w czasopismach, była w reklamach, były szkoły
imieniem Piętki, było lego Piętka, były gry o Piętce, były poszewki Piętki, były filmy i jeszcze wiele
innych rzeczy. A Piętka była zawsze szczęśliwa.
:)
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O skarpetce 30 która została astronautą i poleciała na Marsa.
Pewnego dnia mama małej Be zabrała swoją córkę do kina na film o kosmosie. W trakcie filmu
mała Be miała na sobie swoje skarpetki w gwiazdki, które po powrocie do domu wróciła do kosza
z brudną bielizną. Wtedy prawa skarpetka powiedziała „nie mogę tak tu bezczynnie stać gdy inni
odkrywają kosmos” i wskoczyła do dziury pod pralką. Szła ciemnym tunelem aż doszła do małych
czerwonych drzwiczek. Po drugiej stronie zobaczyła duże pole. Rozejrzała się, za drzewami po
drugiej stronie pola zobaczyła duży budynek. Gdy podeszła do budynku okazało się że to centrum
lotów w kosmos. Skarpetka weszła do budynku, po drugiej stronie dużej sali skarpetka zobaczyła
starego profesora który siedział na schodkach i płakał. Skarpetka podeszła do niego i zapytała go
czemu płacze. Staruszek odpowiedział że jutro odlatuje rakieta na Marsa a astronauta zachorował
i że nie może lecieć a ja nie mogę znaleźć kogoś kto chce lecieć. Wtedy skarpetka powiedziała „ja
chętnie polecę”, wtedy staruszek odpowiedział „naprawdę?- w takim razie musisz się przygotować!”. I tak skarpetka odbyła pierwszy w historii lot na Marsa i jako pierwsza skarpetka poleciała
w kosmos. Potem skarpetka jeszcze wiele razy poleciała w kosmos została sławnym kosmonautą
i doleciała też na Jowisz (bo na Wenus doleciał inny kosmonauta).
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Skarpetka
31
Autor: Zuzia Siewierska
Opowieść o skarpetce 31, która została podróżniczką i odnalazła „Zaginioną Księgę Skarpetek”.
Skarpetka Basi (małej Be) - letnia, prawa, czarna w biało-różowe paski, zrobiona była z bawełny,
a nazywała się Zezula. Zezula, uwielbiała opowieści mamy Be o podróżnikach, zawsze chciała zostać jedną z nich. Pewnego dnia Zezula wyskoczyła z kosza z brudną bielizną, wślizgnęła się pod
pralkę i wskoczyła do dziury w podłodze. Szła czarnym korytarzem, gdy po kilku minutach zobaczyła drzwiczki z napisem lotnisko. Popchnęła je i po chwil była na lotnisku Chopina. Zobaczyła
tam podróżników, którzy nazywali się Kazimierz Nowak, Aleksander Doba, Mieczysław Sędzimir
Antoni Halik, Krzysztof Kolumb, Paweł Strzelecki, i wielu innych. Zauważyła, że wchodzą do
samolotu więc pobiegła za nimi i po chwili była już w samolocie. Usiadła koło Aleksandra Doby
i powiedziała uprzejmie:
- Dzień dobry ;)
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- Dzień dobry - odpowiedział jej pan Doba ;) - Jak się nazywasz- zapytał pan Doba.
- Ja? – zapytała skarpetka
- Tak Ty ;) - odpowiedział pan Doba z uśmiechem na twarzy
- Ja nazywam się Zezula – powiedziała wyraźnie dziurawa skarpetka – Czy ma pan jakiekolwiek
pojęcie gdzie my lecimy?
- Lecimy na Dominikanę
- Ale super - powiedziała zaskoczona Zezula i zapytała - A wie pan ile będziemy lecieć ?
- Jakieś 10-12 godzin – powiedział pan Doba,
Gawędzili tak sobie całą podróż. Olek Doba podzielił się z Zezulą tajemnicą, „Zaginionej Księgi
Skarpetek”. Zezula nawet się nie zorientowała, kiedy samolot zaczął lądować. Historia Księgi tak
zainteresowała Zezulę, że dołączyła do pana Olka i razem ruszyli w tajemniczą podróż kajakiem.
W trakcie rozmowy skarpetka dowiedziała się wielu podróżniczych ciekawostek, w tym takiej, że
kraj Dominikana leży na wyspie Haiti i zajmuje większą jej część. Podczas wielodniowej podróży
kajakiem skarpetka wielokrotnie nurkowała w niebezpiecznych wodach Oceanu Atlantyckiego
oraz Morza Karaibskiego poszukując skarbu, by w końcu odnalazła piracką skrzynię, a w niej
„Zaginioną Księgę Skarpetek”. Ta przygoda na zawsze odmieniła życie Zezuli ponieważ Księga
zawierała informację o jej przodkach i jej praprapradziadku o którym do tej pory nic nie wiedziała.
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Opowieść o skarpetce trzydziestej drugiej, która uwielbiała się uczyć.
Lewa Skarpetka jest cała ciemnozielona, ozdobiona liskiem. Została wykonana z mięciutkiego
materiału. Jest ulubioną skarpetką Be. Uwielbia słuchać jak tata Be czyta jej książki.
Pewnego dnia, kiedy była w praniu, znalazła dziurę pod pralką i wskoczyła do niej. Krążyła po
korytarzach, aż znalazła niebieskie drzwiczki z napisem szkoła 143. Ucieszyła się bardzo bo uwielbiała się uczyć. Otworzyła drzwi z napisem szkoła i ucieszyła się bo bardzo chciała chodzić do
szkoły. Ale po chwili zmartwiła się, bo nikogo tam nie było. Korytarze był puste, więc postanowiła
sprawdzić w salach. Ale tam też nikogo nie spotkała. Znalazła drzwi do biblioteki i ucieszyła się
bo zobaczyła tam dużo książek. Chciała wypożyczyć jedną, ale nie było pani bibliotekarki, więc
poszła dalej. Wszędzie było cicho i pusto. Znalazła drzwi do sali gimnastycznej. Weszła do środka
i zobaczyła piłki i przyrządy do ćwiczeń. Bardzo spodobała jej się skakanka, ale była na nią za
duża. Postanowiła odnaleźć Panią Agnieszkę, nauczycielkę Be, ale jej też nie było w szkole. Nawet
sklepik był zamknięty. Pomyślała, że ta szkoła jest nudna, ale potem przypomniała sobie, że jest
koronawirus i wszystkie szkoły są zamknięte.
Postanowiła wrócić do pralki. Długo nie mogła znaleźć drzwi do domu, ale w końcu się udało.
Wskoczyła do pralki i udawała, że nic się nie stało. A wtedy Be miała lekcję on-line z Panią
Agnieszką.
I wszystko stało się jasne, szkoła przeniosła się do komputera. Nie musi już wychodzić z domu
żeby się uczyć. Super!!!!
Wystarczy włączyć komputer…
…ale zaraz, jak to się robi?
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Opowieść o skarpetce trzydziestej trzeciej - szalonym naukowcu.
Żyła sobie pewna, lewa, jasnoniebieska skarpetka bez pary. Od dziecka miała dziwaczne zainteresowania, po kryjomu podrzucała kolorowe skarpety do białych, czarne do kolorowych i na odwrót.
Przyglądała, jak mieszają się kolory w praniu i farbują ubrania. Robiła całe mnóstwo takich eksperymentów, na dodatek mieszała różne płyny do prania.
Pewnego razu, kiedy dorosła, doczekała się przełomowego odkrycia: po wymieszaniu 2 czarnych,
6 czerwonych, 3 białych i 10 żółtych skarpetek powstał idealny KOLOR SKARPETKOWY!
Skarpetka bardzo się ucieszyła i postanowiła podrzucić skarpetki właścicielowi!
W biurze wszyscy patrzyli się na skarpetki koloru skarpetkowego, a właściciel nie potrafił sobie
przypomnieć, gdzie je kupował. Wrócił do domu, postanowił zjeść kanapkę i nagle w kuchni coś
mignęło przed jego oczami – zobaczył w kącie naszą jasnoniebieską skarpetkę.
- Co się gapisz? Nigdy nie widziałeś gadającej skarpetki?!
- No, najwyraźniej nie widziałem… Słuchaj, czy to Ty zrobiłaś te cudowne skarpety o idealnym
kolorze skarpetkowym?
- Tak, to ja.
- Wszyscy koledzy w biurze chcieliby mieć takie! Czy pomożesz mi przygotować kilka par w tym
kolorze?
- No dobra, zgadzam się. Na kiedy?
- No, na jutro!
Następnego dnia wszyscy w biurze mieli skarpetki w kolorze skarpetkowym! Niebawem do naszej
skarpetki zgłosił się koncern skarpetkowy i dwóch facetów z czarnego samochodu poprosiło, żeby
dla nich pracowała i odkrywała nowe kolory skarpet.
Skarpetka oczywiście się zgodziła, stworzyła tajemniczą „Formułę 33” i została szalonym naukowcem - Profesorem Skarpetusem!
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Opowieść o skarpetce 34, która została światowym bokserem, a na koniec swojej sportowej
kariery traf iła do wyjątkowego miejsca.
Zielono-biała skarpetka Taty małej Be była wyjątkowa. Wyjątkowa była dlatego że Tata nosił
ją tylko na treningi wtedy kiedy uprawiał sport. Pewnego razu Tata małej Be po zakończonym
treningu zostawił jedną ze sportowych skarpetek w szatni hali sportowej. Prawa zielono biała
skarpetka przyglądała się treningom bokserskim, które odbywały się w hali. Ponieważ była bardzo
energiczna i lubiła różne wyzwania, któregoś dnia dołączyła do treningu. Po kilku próbach była
świetna, jej uniki i ruchy był tak doskonałe, że żaden przeciwnik nie miał z nią szans. Po pewnym
czasie trener dostrzegł w niej talent jakie jakiego nie miał nikt. Trener wytypował utalentowaną
skarpetkę na tegoroczny międzynarodowy turniej bokserski imienia Feliksa Stamma. Na turnieju
znokautowała skarpetka wszystkich swoich przeciwników i zdobyła pierwsze miejsce. Kolejne
jej turnieje kończyły się zawsze sukcesem. Po kilku latach zaczęła się przecierać i tak zakończyła
swoją sportową karierę. Wtedy trafiła do wyjątkowego miejsca. Było to Muzeum Sportu w Warszawie. I tam spędziła swoje pozostałe lata. Pewnego dnia mała Be była na wycieczce w Muzeum
Sportu ze swoją klasą i rozpoznała w gablocie skarpetkę swojego Taty. Była bardzo dumna, że zna
tą słynną skarpetkę i opowiedziała o tym Tacie i Mamie. Rodzice byli bardzo zdziwieni, nie mogli
uwierzyć w tą historię.
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Opowieść o skarpetce 35, która lubiła pranie.
Na dnie kosza na brudną bieliznę leżały dwie jedwabne, fioletowe skarpetki. Lewa skarpetka
powiedziała:
- Mam już tego dosyć! Tkwimy w tym koszu i tkwimy. Przez tę pandemię nigdy nie doczekamy
się naszej kolejki do prania. Nie czekam, aż to się wszystko skończy. Idę i sama załatwię sobie
pranie!
Lewa skarpetka wyskoczyła z kosza, weszła w dziurę pod pralką i zniknęła. Szła ciemnym korytarzem, aż zobaczyła fioletowe drzwi.
- Ooo, to mój kolor - szepnęła i pchnęła drzwi, które otworzyły się z piskiem. Skarpeta zamarła... wszyscy chodzili w maseczkach na twarzach. Przypomniała sobie, że przecież jest pandemia
i ruszyła przed siebie w poszukiwaniu wymarzonej pralni.
Nie uszła zbyt daleko, gdy nagle poczuła, że się unosi się w powietrze.
- Zobacz jaka ładna, wystarczy tylko ją uprać i będzie idealna - powiedziała kobieta.
Gdy skarpetka to usłyszała była w siódmym niebie. Będzie pranie!
- Tak, to prawda - odpowiedział drugi kobiecy głos - musisz tylko rozciąć, doszyć gumki i będzie
świetna maseczka.
Teraz skarpetka poczuła, że robi jej się słabo. Zanim zemdlała zobaczyła, że kobiety są pielęgniarkami.
Obudziła się w szpitalu, na stole obok nożyczek, igły i nici. Była cała i zdrowa.
- Muszę stąd znikać - pomyślała spoglądając to na drzwi to na okno. Wybrała okno, gdyż sądziła,
że nikt jej nie zauważy w trakcie ucieczki. Weszła na parapet i wskoczyła na rynnę.
Gdy była już prawie na dole usłyszała groźny głos:
- Proszę zejść i się nie ruszać.
To był policjant, który mówił teraz do radia:
- W szpitalu zakaźnym mam włamywacza, albo uciekiniera z kwarantanny... - zaśmiał się.
Skarpetka była przestraszona, chciała uciec, ale policjant szybko ją złapał.
- No to teraz sobie długo posiedzisz - powiedział.
Następnego dnia, po długiej, bezsennej nocy spędzonej w areszcie, biedna skarpetka stanęła przed
sądem.
- Skazuję cię na pięć lat więzienia, bez możliwości prania! - wydał wyrok sędzia.
“Bez możliwości prania, bez możliwości prania!” dudniło w głowie przerażonej skarpetki.
- NIEEEE!!! - obudziła się z krzykiem.
Na szczęście to był tylko zły sen.
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