
SZWEDZKI PLAN 

 

Bocian Maks długo krążył nad stawem, zanim wypatrzył żabę Genowefę. Niestety, odkąd 

został wegetarianinem, jego doskonały wzrok coraz gorzej dostrzegał z góry zwierzęta. Może 

dlatego, że przestały mu się kojarzyć z obiadem. 

 
W końcu ją zobaczył. Siedziała z zanurzonymi w wodzie nogami, z brodą wspartą  
na pobliskim kamieniu. Maks pomyślał, że zapewne znów układa kolejny genialny plan.  

 

Prawda była nieco inna. Genowefa była zdruzgotana kolejnymi niepowodzeniami i rozważała 

przeprowadzkę do innego, spokojniejszego kraju. Podobno na Grenlandii jest miło  

i sympatycznie. Ciekawe, gdzie leży ta Grenlandia? 

 
Rozmyślania te zostały brutalnie przerwane przez Maksa, który przysiadł nad stawem.  

Gdy zaklekotał, Genowefa pomyślała, że przeprowadzka wcale nie jest potrzebna, bo zaraz 

padnie tutaj, w Myślęcinku, na zawał serca. Co rozwiąże jej problemy. I inny zwierzak będzie 

musiał się męczyć. Ciekawe, że chociaż zazwyczaj wszyscy rwali się do rządzenia,  

w tej sprawie nie chciał rządzić nikt. 

 
Jednak, ponieważ jej serce biło mocno i równo, pomimo stresu, jakiego właśnie doznała, 
podniosła głowę i spojrzała na Maksa. Jakie złe wieści ma tym razem? 
 
- Byłem w Szwecji – oznajmił Maks. 

 

Był to był. I co z tego? Szwecja wcale nie była tak daleko. Co to dla takiego bociana, 
przelecieć się nad morzem. 
 
- I słyszałem ciekawą historię o znakach drogowych. 

 
Genowefa pomyślała, że jak w tym tempie będzie jej to opowiadał, to posiedzą tutaj 
przynajmniej do zimy. 
 
- I co – popędziła go. – Nie mają znaków w Szwecji? 
 
- Mają, ale inne. 
 
- W innych kolorach? 
 
- W innych miejscach. 

 

Genowefa przez chwilę milczała, bo oczami wyobraźni zobaczyła znaki drogowe umieszczone 

na wieży zegarowej, pod wodą i na kominach. Przemknęła jej przez głowę nawet myśl, że do 

tej pory Szwedzi wydawali jej się bardzo rozsądnym narodem, biorąc  

pod uwagę to, jak chronili przyrodę i traktowali zwierzęta. 

 
- To znaczy kiedyś mieli – ciągnął opowieść bocian. 

drugą stronę i się im udało. U nas na pewno się nie 

 
– A potem jednej nocy poprzestawiali  
na uda takie poprzestawianie! 



- Na kominy? – Mimowolnie zapytała żaba. 
 
- Na jakie kominy? – Zdziwił się Maks, który nie miał pojęcia, co sobie wyobraziła szefowa. 
 
- Przecież mówisz, że poprzestawiali! 

 
Była duża szansa, że się nie dogadają. Genowefa więc westchnęła, w końcu to ona była 
szefem, i zażądała: 
 
- Opowiedz wszystko od początku! 

 

Po czym nieznacznie, tak by tego nie widział, odsunęła się od bociana. Wegetarianin czy nie, 
wolała nie być za blisko jego dzioba. 

 

- Dawno, dawno temu – zaczął uroczyście bocian, a Genowefa miała postanowiła, że da radę i 

nic mu nie zrobi, chociaż miała ochotę zrobić coś naprawdę głupiego. – W czasach, gdy  

w Szwecji samochody jeździły po złej stronie drogi, tak jak teraz w Wielkiej Brytanii – ciągnął 

swoją opowieść bocian, który na szczęście nie widział uczuć, które się w Genowefie kotłowały. 

– Szwedzi postanowili, że będą jeździły normalnie, tak jak u nas. Po prawej stronie drogi. I w 

jedną noc poprzestawiali wszystkie znaki. Szwedzi to naród rozsądny, dali radę i szybko się 

nauczyli inaczej jeździć. Nasi nie dadzą rady. Nie ma szans! 

 
Wbrew sobie Genowefa musiała uznać, że pomysł jest niezły. Od dawna miała złe zdanie  

o mieszkańcach tego kraju, którzy bezmyślnie zatruwali powietrze, którym sami oddychali. 

Wycinali Puszczę Białowieską, ostatni taki raj w tej części Europy. I pozwalali  

na sprowadzanie kopcących, starych samochodów, których w innych krajach już nie chcieli. 

Gdyby im poprzestawiać w nocy znaki, pogubią się na pewno. A może nawet wyprowadzą z 

miasta? – Pomyślała z nadzieją żaba. 
 
- Pomysł jest niezły – przyznała. – Musimy się do tego dobrze przygotować. 

 

Przygotowania trwały dużo czasu, bo cała akcja musiała zostać przeprowadzona w ciągu jednej 

nocy na wszystkich ulicach miasta. Zostały wypuszczone z klatek wszystkie zwierzęta 

mieszkające w Zoo i w Terrarium i surowo upomniane, że mają tylko wykonać zadanie,  

a jedzenie współtowarzyszy jest surowo zabronione. Gdy zapadła noc ruszyli  

w miasto. 

 
Najwięcej pracy miały krety z wykopywanie znaków. Potem poszło szybciej. Dziki 
wyryły nowe doły, a reszta zwierząt poprzenosiła znaki drogowe na nowe miejsca. 

 
Rano wszystko stało tak, jak powinno, czyli zupełnie inaczej. A wysłani zwiadowcy 
obserwowali, co się dzieje w mieście. 

 

Nie działo się zupełnie nic. Samochody jeździły, jak zawsze i jak zawsze nikt nie zwracał uwagi 

na znaki drogowe. Przez wiele godzin nawet nikt nie zauważył, że znaki zostały poprzestawiane!



 
Wszystkiego Genowefa mogła się spodziewać po ludziach, ale aż takiej bezmyślności nie. Jak 

miała planować, jeśli ten gatunek nie myślał!? No tak, przecież gdyby myśleli, to nie truliby 

się przecież smogiem, prawda? 

 

Dopiero drobna stłuczka, spowodowana przez kierowcę ze Świecia, pokazała mieszkańcom 

miasta, że coś jest nie tak ze znakami. Poradzili sobie w ten sposób, że pozakrywali je 

płachtami, co i tak nie miało znaczenia, bo nikt przecież na znaki nie patrzył.  

 
Zmęczone całonocną pracą zwierzęta siedziały i nic nie mówiły. Ludzie! Najgłupszy gatunek, 

który do tej pory zamieszkiwał starą poczciwą planetę Ziemię. Nawet dinozaury były 

mądrzejsze! Jaka szkoda, że wyginęły! Gdyby tutaj były, szybko by zrobiły porządek! 

Postraszyły ludzi i wygnały z miasta. 

 
Ponieważ jednak dinozaurów w pobliżu nie było, Genowefa postanowiła wykorzystać 

zwierzęta, które obecnie mieszkały na Ziemi. Jeśli ludzie nie dają się pobić metodami 

konwencjonalnymi, może trzeba zaatakować w powietrza? 
 
W jej głowie wykiełkował kolejny genialny plan. 
 
Ciąg dalszy nastąpi. 
 
 
 


