Bajka stworzona w dniu 21 czerwca 2017 r. przez dzieci obecne na
„Spotkaniu z Bajką” w Poradni i drużynę harcerską Ignis z Rajczy.
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żyła sobie mała dziewczynka
Zosia. Pewnego dnia Zosia zauważyła, że na niebie pojawiły się chmury. Zosia
odkryła, że te chmury się ruszają. Przeraziła się bardzo, bo nie wiedziała co się
dzieje. Nagle zaczął padać deszcz, więc dziewczynka pobiegła do domu.
Odkryła, że w domu nie ma nikogo. Przestraszyła się trochę. Wtem usłyszała, że
do drzwi ktoś puka. Była to myszka, która zakradła się po serek do spiżarni.
Zosia ją zauważyła i zastawiła pułapkę na myszy, żeby ją złapać. Przyszła druga
myszka, która błagała Zosię, żeby uwolniła jej przyjaciółkę. Zosi zrobiło się żal
uwięzionej myszki i ją wypuściła. Niestety wystraszona myszka ugryzła Zosię i
uciekła.
W domu był kot, który pobiegł za myszką i ją ugryzł.
Gdy mama Zosi wróciła do domu spytała się:
– Czy wszystko było dobrze?
– Zosia powiedziała, że odwiedził ją lokator – Myszka.
Myszka powiedziała, że ma zakaz zbliżania się sera, a bardzo go lubi. Zosi
zrobiło się smutno i zaofiarowała myszce cały zapas sera ze spiżarki.
Zaproponowała jej przyjaźń. Zosia pomyślała, że może zostać przyjacielem
małej myszki. Myszka powiedziała, że jest zaczarowana, więc dziewczynka
zaczęła się zastanawiać, co tu zrobić, żeby odczarować myszkę. Postanowiła
pójść znaleźć odtrutkę dla myszki. Po drodze zobaczyła ogłoszenie, na którym
było napisane, że drużyna harcerska zaprasza na spotkanie. Zosia i myszka
postanowiły wspólnie zapisać się do drużyny harcerskiej. Nagle Zosia
zauważyła, że myszka zaczęła wyglądać troszkę inaczej. Na następnej zbiórce
myszka wyglądała już zupełnie inaczej – była harcerzem.
Po tej przygodzie odczarowana Myszka poszła razem z Zosią do szkoły
i zostały najlepszymi przyjaciółkami. Razem poszły do wiedźmy i poprosiły,
aby odczarowała również tą drugą myszkę, którą ugryzł kot. I tak się stało.
Dziewczynki postanowiły, że wspólnie z drużyną harcerską pojadą na Eko –
rajd 2017, który odbędzie się na polu biwakowym w Milówce. Nagle jedna
z dziewczynek zauważyła, że nie ma w torbie stroju harcerskiego. Powiedziała
o tym Zosi i razem postanowiły pójść do sklepu. Po drodze dziewczynki
przeczytały zaproszenie na „Wieczorek czytelniczy w Poradni”. Postanowiły,
że na wieczorku opowiedzą innym dzieciom jak ważna jest przyjaźń. Pomyślały
też o pomaganiu. Dlatego właśnie, będąc najlepszymi przyjaciółkami, w piękny
czerwcowy wieczór, siedząc w kręgu, zaśpiewały piosenkę „Harcerski Kodeks”
„Idąc jedną drogą
przyjaźń nasza nas ochroni,
wystarczy tak naprawdę
bardzo tego chcieć”.

