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PLAN DOSKONAŁY 
 
 
Genowefa siedziała na dużym zielonym kamieniu i zastanawiała się, czy zanurzyć w wodzie nogę 

lewą, czy prawą. Wbrew pozorom wybór nie był łatwy. Zanurzenie lewej oznaczało, że będzie 

musiała przesunąć się w lewą stronę, a tam zaczynało świecić słońce. Zanurzenie prawej,  

że spadnie z wygodnego kamienia. 

 
Zanim podjęła tę ważną decyzję, namysł przerwał jej wróbel Kleofas. Chociaż był niewielki, trzeba 

przyznać, to jazgotał tak głośno, że było go słychać aż na końcu stawu. Miało to swoje dobre strony. 

Doskonale nadawał się do zwoływania wszystkich na naradę. Teraz jednak nie po to przysiadł na 

gałęzi, tuż nad Genowefą. 
 
- Szefowo – powiedział. – Mamy poważny problem. Plan zaczyna się sypać! 

 
Genowefa zrezygnowała od razu z prób zanurzenia którejś z nóg w wodzie i spojrzała  

na Kleofasa. 
 
- Co tym razem? 

 
- Pająki się zaczynają krztusić od dymu – wyjaśnił wróbelek. – Jak tak dalej pójdzie, to nie ludzie 
będą mieli problem ze smogiem, ale pająki padną. I nie wiemy, co z tym zrobić.  

 

Genowefa, jak każdy szef szajki, przez chwilę postanowiła poudawać, że myśli, aby wyglądać 
mądrzej. Potem udawanie się jej znudziło i zaczęła myśleć na poważnie. 

 

Pająki dostały zadanie, aby zasnuć pajęczynami każdy komin w mieście, z którego wydobywał się 

trujący dym. Szczególnie na Gdańskiej, w starych kamienicach problemem nie pozwalał zwierzętom 

zimą swobodnie oddychać. Ludziom zapewne też nie, ale widocznie to lubili, skoro palili w piecach 

węglem, szmatami i innymi śmieciami. 

 
Plan był tak prosty, że aż genialny. Po zasnuciu pajęczynami wylotów kominów, dym miał się cofnąć 

z powrotem do mieszkań i zmusić mieszkańców do wyprowadzki. Gdzie ludzie mieliby zamieszkać 

Genowefy w ogóle nie interesowało. Najlepiej, gdyby po prostu zniknęli i dzięki temu przestali dusić 

strasznym dymem zwierzęta mieszkające w mieście i pobliskim Myślęcinku. Niestety, plan mógł 

spalić na panewce, gdyby najpierw padły pająki. Pająki były co prawda konkurencją, bo łapały 

ulubione przez żabę muchy, ale czym jest kilka dodatkowych much  

w porównaniu do oddychania czystym powietrzem? Pytanie było oczywiście bez sensu, bo już 

dawno Zielona Banda podjęła uchwałę, że przepędzi ludzi z miasta, aby móc normalnie w spokoju 

żyć. 

 

A wszystko zaczęło się kilka lat temu, gdy wiele zwierząt zaczęło skarżyć się na zawroty głowy, kaszel, 

brak energii. Doktor Sowa, znany ze swej mądrości, orzekł, że winni są ludzie. Brud, śmieci, hałas  

i wszystko inne, co robią sprawiają, że zwierzęta chorują. Ludzie zapewne też, ale skoro sami sobie 

zgotowali ten los, to ich sprawa. Po burzliwej debacie, podczas której najgłośniej krzyczały surykatki  

z ZOO (chociaż miały najmniej do powiedzenia, bo przecież nie opuszczały klatek i co tam one wiedziały 

o ludziach w mieście) została podjęta decyzja. Utworzono organizację pod nazwą Zielona Banda, a 



hersztem została Genowefa. Dlaczego właśnie ona? Tego nie wie nikt. Po prostu była  

pod ręką i nie zgłosiła sprzeciwu. 

 

Nikt nie wiedział, że Genowefa jest hipochondryczką (to znaczy znajduje u siebie wszystkie 

choroby, o których usłyszała) i boi się pływać w głębokiej wodzie. Ten fakt bardzo starannie 

ukrywała, była przecież żabą! 

 
Jednak, ponieważ została szefem, zaczęła podejmować decyzje i snuć plany usunięcia ludzi  

z miasta. Na razie żaden nie przyniósł spodziewanych efektów, chociaż trzeba przyznać, że nieźle 

im życie kilka razy uprzykrzyła. 

 
Co tylko utwierdziło ją w tym, że ludzie, jako gatunek skazani są na zagładę. I zapewne wraz  

z nimi zwierzęta. Nie chciała jednak w tym uczestniczyć. Jak im się na podoba na Ziemi, niech 

wyprowadzą się na Marsa, a ziemię zostawią gatunkom, które jej nie zniszczą. 
 
Plan był prosty. I skomplikowany zarazem. 
 
Prosty, bo zakładał, że uda się wykurzyć ludzi z miasta. 

 

Skomplikowany, bo wymagał współpracy wielu zwierząt, czasami nie za bardzo za sobą 

przepadających. Powiedzmy szczerze – zwierząt, które czasami chętnie by się zjadły lub 

przynajmniej pogryzły. 

 
O pierwszych próbach lepiej nie pisać. Wszystkie skończyły się spektakularną klęską. Jednak 
zamiast się załamać, zwierzęta stały się jeszcze bardziej uparte w dążeniu do celu. 
 
Co się nie udało? 

 

Podkop dżdżownic pod ratusz, który miał się zawalić. Niestety, opis tego, co stało się w czasie 

realizacji zadania do dzisiaj jest omawiany na zebraniach, jako przykład działania wymagającego 

nieco dokładniejszych obliczeń. 

 
Atak komarów na targowisko na Bartodziejach. Ludzie pozakładali siatki i komary nie mogły się 
przebić. 

 

Zakłócanie koncertów na wodzie latem (trzeba przyznać, że Genowefie udało się zwołać wszystkie 

koleżanki mieszkające w okolicach Wyspy Młyńskiej). Niestety, plan nie tylko nie wypalił, ale 

ludzie uznali, że koncert żab jest uroczy i doskonale współgra z koncertem smyczkowym.  

 

O innych, mniej spektakularnych porażkach można by napisać grubą książkę. Wszystkie łączyło 

jedno. Żaden człowiek nie nabrał nawet ochoty na wyprowadzkę z miasta! A przecież tylko to 

dawała szansę, że zwierzęta będą mogły spokojnie żyć w tym mieście i jego okolicach! 

 
Zima stwarzała nowe możliwości. Ziała smogiem. A konkretnie ziały nim kominy wielu domów  

i fabryk. A jak wiadomo ludzie też muszą oddychać. Jeśli szkodliwy dym cofnie się do środka 

zapewne szybko się spakują i wyprowadzą. Gdzie nie wnikała. Mogli nawet na Antarktydę. Tam 

zamiast smrodzić, zbudują sobie Igloo. Same korzyści dla wszystkich. 
 
Armia pająków została wyszkolona. 
 
Zdobyto plany miejskich domów. 



 
Przeprowadzono wywiad. 

 
Niestety nikt nie przewidział, że snucie pajęczyn w gęstym dymie jest raczej niezdrowe  

i pająki same padną, zanim wykonają zadanie. 
 
Genowefa wiedziała, że po to została szefem, aby mówić innym, co mają robić. 
 
Westchnęła i mruknęła do wróbelka. 

 

- Zarządzam odwrót. Wszystko trzeba planować z głową. Snucie pajęczyn zaczniemy latem,  

aby były gotowe na następną zimę. A na jutro wymyślimy nowy plan. Może tak doskonały, że latem 

będziemy już tylko my mieszkać w mieście. 

 
Po czym zanurzyła prawą nogę w wodzie i oczywiście spadła z kamienia. Nie zauważyła,  

że w czasie jej rozmowy słońce się przesunęło za drzewa i wsadzenie lewej nogi wcale  

nie oznaczało, że wystawi się na słońce. 
 
Westchnęła i zaczęła obmyślać kolejny plan, zanurzona w wodzie. 
 
Ciąg dalszy nastąpi. 


