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Oddajemy w Państwa ręce książeczkę, która została stworzona przez młodych miesz-
kańców lubelskiej dzielnicy Bronowice. Wszyscy autorzy byli uczestnikami projektu „Detek-
tywi na tropie tajemnic Bronowic”, który został realizowany przez Fundacje Działań Edu-
kacyjnych KReAdukacja i Szkołę Podstawową Nr 31 im. Lotników Polskich z Lublina. Cel 
naszego projektu to wyrównywanie szans w dostępie do dóbr kultury wśród najmłodszych 
mieszkańców Bronowic oraz stworzeniem im szansy na pokazanie własnej twórczości. Za-
leżało nam na tym, aby wyjść poza konwencję klasycznej lekcji, dlatego zdecydowaliśmy się 
na formułę detektywistyczną. Tropić, dedukować, rozwiązywać zagadki logiczne, wszystko 
po to aby się dobrze bawić i  efektywnie uczyć. Cała struktura warsztatów była pomyślana 
jako projekt interdyscyplinarny, tworząc zagadki dla uczestników łączyliśmy wiedzę  z róż-
nych dziedzin. Przygotowanie materiałów poprzedziła kwerenda biblioteczna i gromadzenie 
informacji o  dzielnicy. Priorytetem metodycznym projektu, było wyraźne oddzielenie fik-
cji od faktów historycznych, dlatego każda z grup w ciągu trwania projektu kompletowała 
tzw. „Akta Sprawy”- historię Bronowic. W naszym przedsięwzięciu wzięło udział ponad 400 
uczniów klas II-VI. W ramach projektu uczestniczyli w:
−	 grze terenowej, która odbyła się w Parku Bronowickim i jego okolicy,
−	 warsztatach odkrywania tajemnic, na których wspólnie poszukiwali rozwiązań zagadek 

dotyczących dzielnicy,
−	 warsztatach literackich, dzięki którym poznawali zasady pisania historyjek 

detektywistycznych oraz tworzyli je samodzielnie,
−	 warsztatach ilustratorskich, po zakończeniu których powstały ilustracje do uprzednio 

stworzonych historii.

Młodzi detektywi wzięli także udział w spotkaniach z zawodowymi ilustratorami oraz 
przedstawicielkami Komendy Miejskiej Policji w  Lublinie. Dzięki nim dowiedzieli się na 
czym polega i  jak wygląda praca ilustratora książek oraz śledczego. 15 uczniów pracowało 
w grupie fotograficznej, której zadaniem było przygotowanie wystawy zdjęć o Bronowicach. 
Zwieńczeniem wszystkich tych działań jest ta oto książeczka, w której możecie Państwo prze-
czytać historie stworzone przez uczestników oraz obejrzeć wykonane przez nich ilustracje. 
Zdecydowaliśmy się na jak najmniejszą korektę tekstów literackich, aby nie zatraciły one swo-
jego pierwotnego charakteru i niewątpliwego uroku, o którym jesteśmy przekonani.

Projekt dostarczył wiele radości zarówno tym najmłodszym uczestnikom jak i zespo-
łowi go realizującemu. Serdeczne podziękowania należą się Karolinie Kryczce, autorce ma-
teriału filmowego, panu Leszkowi Guzowi oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 31, która 
aktywnie wspierała nas podczas realizacji projektu. Szczególne podziękowania kierujemy do 
pana Leszka Guza, którego opowieści o lotnictwie natchnęły nas do tworzenia zagadek nawią-
zujących do wydarzeń historycznych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i  mamy nadzieję, że będziecie miło wspominać 
naszą wspólną pracę.

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja
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Konrad Jarecki, kl. IV 
Dawno, dawno temu, czyli wczoraj za dwadzieścia szósta, znalazłem w piwnicy stary 

telefon z lat 2010. Oj, zapomniałem powiedzieć gdzie mieszkam. A więc mieszkam na Bro-
nowicach, w starym domku na  ul. Jastrzębiej. Powróćmy do tematu o starym telefonie z lat 
2010. Gdy wieczorem wybrałem numer do swojej matki, odebrał jakiś kot, powiedział mi, 
że zginęła sąsiadka o imieniu Józefina. Nagle detektyw poczuł dziwne ciepło, bardzo dziwne 
ciepło, okazało się, że podkręcił za mocno klimatyzację. Detektyw od razu się przejął i powie-
dział idę do łóżka, jutro zajmę się tą sprawą. Zzzzzz...... I zadzwonił budzik

Trrrrin, i  się obudził, od razu się obudził i ubrał. Wyszedł do piwnicy zadzwonić do 
Kota, znowu wybrał telefon do matki..... 

– Halo odebrałeś kocie? 
– Tak. 
– A więc gdzie mieszkasz? 
– W śmietniku. 
– Zaraz wezmę się do roboty.
– Dobrze, przyniesiesz mi kurczaka? 
– Nie. 
Detektyw zaczął szukać zaginionej staruszki. Szukał 10 godzin, aż wreszcie znalazł. 

Okazało się, że była całą dobę w klubie bingo i ogrywała cały czas przeciwników. Dalej kot 
i staruszka żyli długo i szczęśliwie. Koniec 

Maciej Zaworski, kl. II 
Tajemnica Giga Pszczoły

Maciek i Czarek spotkali nieznajomego. Który błagał o pomoc. 
– Pomóżcie mi!
– O co chodzi? – zapytaliśmy.
– Giga Pszczoły nas atakują!
Zbadaliśmy to, spotkaliśmy Racheta i Clanka. Okazało się że oni nam pomogą! 
Rozwiązanie: To byli ludzie. Przebierali się za pszczoły. Latali na plecakach odrzutowych.

Mikołaj Kuleszow, kl. II 
Rakiety zagłady

Na Bronowicach widywano rakiety. Robiło się coraz mniej ludzi. Pewien detektyw 
chciał się dowiedzieć skąd przybywają rakiety. Pewnego dnia detektyw zobaczył tajemniczą 
postać. Detektyw zapytał go kim jest. Facet nie odpowiedział. Nagle zobaczył niedaleko stąd 
wielką fabrykę. Okazało się, że to jest fabryka rakiet. Wszedł do niej, ale nagle pojawili się 
strażnicy. Chcieli go zabić, ale detektyw ich przechytrzył i ich związał. Dostał się do środka 
i wyłączył fabrykę rakiet. Wezwał policję, a policja zajęła się resztą bandytów. Ludzie już byli 
szczęśliwi. Koniec.
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Wiktoria Burak, kl. II
Kiedyś przyśniło mi się, że byłam detektywem. Z detektywem Pozytywką rozwiązywa-

łam zagadki i.... okazało się, że... to było naprawdę. 

Weronika Godula, kl. II
Dzisiaj zbierałam truskawki i nagle wszystkie zniknęły! Gdzie one są? - powiedziałam. 

Trzeba rozwiązać tę zagadkę. Poszłam do ogrodu. Aha!!! Zagadka rozwiązana. Okazało się, że 
brat podbierał truskawki. 

Maciek Wójtowicz, kl. II 
Moja sąsiadka jest dziwna, bo nie lubi dzieci ale sama ma syna lub córkę.

Mariola Sumorek, kl. III
Moja ulica  jest czarodziejska. Na nią w nocy przychodzą ufoludki. Widzę to przez okno. 

One są dziwne. Niektóre mają nawet trzy nogi albo czworo oczu. Mają spódniczki i korale - 
oczywiście panie mają takie ubrania. A panowie mają tylko krawat. I dzieci były. Jedno mi 
nawet pomachało. A później poszłam spać. A mama mnie obudziła i ich nie było, a ja my-
ślałam, że to sen. I znowu się na trochę położyłam, a tam mi pomachał detektyw Pozytywka. 
I obudziłam się znowu. Nie było już go. 

Wiktoria Matacz, kl. III
Detektyw Pozytywka w Parku Bronowice zauważył ślady zostawione na ziemi. Pozytywka 

poszedł za śladami i zauważył, że nie ma posągu prezydenta Bronowic. Detektyw zauważył 5 po-
dejrzanych, ale nie wiedział kto jest prawdziwym. Postanowił znaleźć poszlaki. Znalazł tylko zega-
rek i list, na którym było coś napisane, ale nie mógł rozczytać co takiego jest tam napisane. O godz 
19:00 zauważył osobę w czarnym ubraniu. Pomóżcie mu odgadnąć, kto to taki?!

Weronika Jakimowicz, Dominika Różycka, kl. III
Pewnego sierpniowego dnia przy ul. Sokolej 19 zaginął Waldemar Rudicki. Widziała to 

dwójka dzieci. Ich zeznania mówią, że był to wysoki mężczyzna z długimi włosami, w żółtym 
odcieniu. Zostawił ślady opon w  kształcie kwiatka. Dzieci sprawdziły w  internecie. Jest to 
marka TWEETYI. Numer tego auta to LUB 2011.
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Zuzia Buczek, kl. II
A ja mieszkam na ul. Królowej Jadwigi i myślę, że ja mieszkam na tej ulicy co mieszkała 

królowa Jadwiga.

Kacper Nowaczewski, kl. II
Uwaga w szkolnym zeszycie

Pewnego dnia, ja i mój kolega dostaliśmy uwagę. Dlaczego dostaliśmy uwagę zapytaliśmy 
się pani, a pani powiedziała, że byliśmy niegrzeczni, a powinniśmy być grzeczni. A czyżby? 

Mateusz Topyła, kl. III
Pewnego dnia na Bronowicach skradziono biżuterię o 10.30. 30 minut później przycho-

dzi do mnie przyjaciółka. To jej skradziono biżuterię. I tu zaczyna się śledztwo. Tego samego 
dnia o 15.45, u niej w domu znalazłem odciski stóp. Prowadziły one do mnie do domu. Prze-
szukałem szuflady, półki, aż w końcu znalazłem biżuterie w pudełeczku. I tak  się okazało, że 
to ja wziąłem biżuterię przez przypadek. 

Kamila Sobolewska, kl. III
Pies pani Goździkowej

W tym opowiadaniu występuje detektyw o imieniu Słoneczny. Pewnego dnia, gdy de-
tektyw Słoneczny przechadzał się po Parku Bronowickim zauważył, że na ławce siedzi smutna 
kobieta. Była to pani Goździkowa, sąsiadka pana Słonecznego. Pan Słoneczny spytał co się 
stało. Kobieta odpowiedziała, że gdy szła ze swoim psem na spacer nagle przewrócił ją na zie-
mię i uciekł w kierunku placu. Pani Goździkowa była pogrążona w rozpaczy, ponieważ była 
przywiązana do swojego pupila. Pan Słoneczny postanowił zająć się tą sprawą. Udał się na 
Bronowice, by przeszukać okolice i poszukać wskazówek. Nagle usłyszał szczekanie. Były to 
psy goniące psa pani Goździkowej. Pan Słoneczny dogonił całą bandę i przepędził wszystkie 
psy, a pies sąsiadki był cały pogryziony. Pan Słoneczny odprowadził psa sąsiadki do domu. 
Pani Goździkowa pojechała z psem do weterynarza. I tak się kończy cała historia. 

Marcel Nabulssi, kl. III
Zaczęło się w nocy. Pan Tomek idzie do pracy. Jego samochód nie chce zapalić. Pan 

Tomek pojechał do warsztatu. Okazało się, że samochód miał w rurze wdechowej banana. 
Następnej nocy zdarzyło się to samo tylko, że w  trzech samochodach. I  tak każdej nocy. 
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Pan Tomek postanowił dowiedzieć się kto to jest. Postanowił się ukryć za samochodem i go 
schwytać. Tak też i zrobił. Ukrył się za samochodem pana Jarka i go złapał. Okazało się, że to 
szczur pana Marka. 

- A skąd wiedziałeś? 
- Dlatego, że co ulicę było to samo, co noc. 

Natalka Grodek, kl. III
Wielki złodziej na wolności

Jestem detektywem, nazywam się Łimbi. Szukam wielkiego kota, ten kot nazywa się 
Burek.  Sprawdzę na Bronowicach.

- Witaj Łimbi czego chcesz?
- Szukam wielkiego złodzieja, wiesz gdzie on jest?
- Czy on jest czarny?
- Jest czarny, ma duży ogon i kradnie złoto. Nazywa się Fimi. 
- Cześć Burek! Cześć Burek! Szukacie złota mam rację?
-  Tak, gdzie je masz?
-  Dam wam zagadkę: to jest małe i wisi na ścianie.
-  Może to zdjęcie, co Łimbi?
-  Nie, to nie jest to, to obraz.
-  Tak, macie rację.
-  Otwórz obraz, jest....
I tak kończy się historia.

Dominika Dziedzic, kl. III
Ostatnio na Bronowicach stała się bardzo dziwna rzecz. Pewnej pani zginęły ubrania. 

Pani Krysia bardzo się wystraszyła. Pobiegła do sąsiada, który z  zawodu był detektywem. 
Nazywał się Dominik. Był bardzo miły, lecz gdy prowadził śledztwo, nic nie mogło go za-
trzymać. Pan Dominik po wysłuchaniu pani Krysi bardzo się ucieszył. Od razu zaczął się 
dopytywać gdzie były te ubrania. Gdy poszli na miejsce zdarzenia detektyw zobaczył ślady. 
Od razu wiedział, że to nie były ślady człowieka tylko zwierzęcia. Szedł po śladach bardzo 
długo. W końcu znalazł jedną skarpetkę, wiedział że trop go nie zmylił. Zaczynał się jakiś la-
sek. Skończył się trop, a więc szedł dalej. Nie wiedział gdzie idzie. Zobaczył przed sobą wielkie 
skały. Postanowił tam zajrzeć. Okazało się, że to malutki, bezbronny piesek. Zmarzł i chciał się 
okryć. Detektyw wrócił do pani Krysi. Powiedział jej o tej sprawie. Pani Krysia wzięła ubrania 
i postanowiła zabrać pieska.
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Wiktoria Korolczuk, kl. III
Detektyw Antoni

Jestem detektywem, nazywam się Antoni. Mój zakład znajduje się na Bronowicach. Nie-
dawno z Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” zniknął jeden z obrazów. Postanowiłem 
odnaleźć ten obraz ponieważ bardzo lubię sztukę. Zacząłem szukać śladów. Na podłodze zna-
lazłem kartkę, a na niej napis: Obraz jest w moim domu.  Nie zrozumiałem, obraz był warty 
miliony, przecież każdy chciałby go sprzedać. Zacząłem zdejmować odciski palców. Później 
poszedłem do swego zakładu. By zobaczyć do kogo należą.   

Zuzia Czernik, kl. III 
Kredy

Minęły już dwa tygodnie odkąd nikt nie zwrócił się do detektywa Borówki o pomoc. Ma 
swoja siedzibę przy niewielkim placu zabaw. Ma tam mały stolik, dwa bujane krzesła, wielką 
skrzynię z  narzędziami i  malutkie radio. Nagle siedząc na krześle słyszy jak ktoś puka do 
drzwi. Podchodzi i widzi małą, smutną Kamilkę. Pyta się jej co się stało i prosi aby weszła do 
środka. Kamilka opowiada detektywowi Borówce całą historię. Detektyw złapał się za głowę 
i powiedział:

- Zginęły Ci kredy tak? A więc będzie trzeba się tym zająć!

Weronika Czorapińska, kl. III
Pewnego dnia zgubiłam mój naszyjnik. Zaczęło się to tak: szłam z koleżankami do sióstr 

Urszulanek i  założyłam naszyjnik. U  sióstr zdjęłam go i  włożyłam do plecaka do bocznej 
kieszonki. Pojechaliśmy do Ogrodu Botanicznego,  a  jak wracaliśmy autobusem to się po-
łożyłam pomiędzy krzesłami na podwyższeniu. Plecak raz upadł i się skaleczyłam.Wyjęłam 
plaster i nożyczki i zakleiłam ranę. Gdy wróciłam do domu zauważyłam, że nie ma naszyj-
nika. Następnego dnia jak poszłam do sióstr, zamiast się bawić, szukałam naszyjnika, ale go 
nie znalazłam. Poprosiłam wujka, ale on nie znalazł go. 3 dnia pomyślałam jak Detektyw 
Pozytywka i skojarzyłam fakty. Upadek otworzonego plecaka spowodował wypadnięcie na-
szyjnika znalazłam go we kieszeni nastolatki potem jej wypadł zobaczyłam odcisk palców za 
pomocą pudru.

Weronika Paluch, kl. II
Ktoś zbudował na naszym osiedlu igloo, kto to zrobił? Było duże i wytrzymałe, było 

z kwadratów. Wchodzili do środka, ja tam też weszłam. 
Na moim osiedlu był bałwan, kto go zrobił? On był mały i miał marchewkę, i miotłę, 

i węgiel, i garnek, i jeszcze patyki jak go widziałam. 
Moja mama ukrywa przede mną jakiś sekret i ja się o tym dowiem.
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Julka Stopa, kl. II
Skąd pochodzi nazwa ul Bernardyńska

Mieszkam na ul. Bernardyńskiej. Zawsze się zastanawiałam skąd pochodzi ul. Bernar-
dyńska. Może się kojarzy z królem Bernardem. Albo z imieniem Bernard. On czyli ten król 
był zły i dlatego wymyślił nazwę Bernardyńska. Albo był dobry i wymyślił dla mieszkańców 
Lublina, żeby byli szczęśliwi. 

Basia Wasilewska, kl. V
Małe gryzonie

W dzielnicy Bronowice znajdował się targ. Ten targ był jedynym źródłem najlepszych 
warzyw i owoców, które nie były pryskane. Każdego dnia było tam mnóstwo klientów. 

Pewnego dnia gdy przyjechały świeże owoce i warzywa zauważono, że jest ich trosz-
kę mniej. Pan Marek zaciekawiony tą historią zechciał ją rozwiązać. Następnego dnia gdy 
przyjechał towar, dostrzegł na pomidorach ślady małych ząbków. Przy następnym towarze, 
gdy został on układany na półkach, spadał on z nich, a było to przecież bardzo, ale to bardzo 
dziwne. Ta historia coraz bardziej była ciekawsza i interesująca. Pan Marek obiecał sobie, że 
następnym razem wyjmie parę pomidorów i zobaczy co jest pod nimi. I tak też zrobił, gdy 
przyjechał towar wyciągnął skrzynki z  samochodu i  podniósł kilka pomidorów. Pod nimi 
siedziały małe myszki, które częstowały się świeżymi pomidorami. Pan Marek z uśmiechem 
na twarzy poszedł do dostawcy, aby następnym razem dokładniej sprawdzał towar. Okazało 
się, że tajemniczymi podbieraczami pomidorów były myszy.

Miłosz Maluta, kl. IV
Do detektywa Sherlocka Holmsa przyszedł właściciel sklepu. Detektyw pyta co się sta-

ło. Klient odpowiedział w moim sklepie dzieje się coś podejrzanego. Zadzwonił telefon, ja 
odbieram i  tam nic. Detektyw obiecał, że zajmie się tą sprawą. Następnego dnia właściciel 
idzie do sklepu i wchodzi, a  tu nagle zniknęły wszystkie produkty, również zabawki, tylko 
zostały jedynie 3 lalki. Właściciel od razu zadzwonił do detektywa Holmsa. Detektyw obiecał, 
że przyjedzie najszybciej jak może. A tu nagle detektyw odpala samochód i nic, znowu i nic. 
Zagląda pod maskę, silnik jest, otwiera bak paliwa, a benzyny nie ma. Minęło 50 min, wła-
ściciel zaczął się martwić. Zadzwonił do detektywa, a detektyw w tej samej chwili wbiegł do 
sklepu. Powiedział, że nie miał benzyny w samochodzie, a wczoraj tankował. To podejrzana 
sprawa! Holms zgodził się z właścicielem sklepu. Ustalili między sobą, że zbudują pułapkę. 
Wieczorem pułapka była już gotowa. Sherlok Holms przywiózł psa do pomocy. O godzinie 
22:30 ktoś wszedł do sklepu. Detektyw naładował pistolet i spuścił psa. Osoba która weszła 
do sklepu była ubrana w czarną bluzę z kapturem, w dżinsy i brązowe buty. Detektyw ob-
serwował tę osobę przez 15 min. Nagle pułapka spadła, ale nie spadła na tajemniczą osobę. 
Tajemnicza osoba zaczęła uciekać, a pies detektywa zaczął gonić tamtą osobę. Jednak pies był 
szybszy i złapał tamtą osobę. Detektyw zaraz założył kajdanki i zadzwonił po pana Andrze-
ja. Pan Andrzej właściciel sklepu zaraz wszedł i jak zobaczył twarz tamtej osoby to od razu 
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krzyknął. To przecież moja córka Marcelina! Ojciec zapytał się po co to zrobiła, a ona nic nie 
odpowiedziała tylko skrzywiła głowę. I tak się skończyła zagadka.

Julia Gruszka, kl. IV 
Dziwna sprawa

Pewnego dnia do detektywa Holmesa przyszła Marcelina. Była potargana bo biegła. 
- Witam detektywie
- Witam panią. W czym mogę pomóc? - Detektyw uśmiechnął się.
- Detektywie ostatnio, gdy padał deszcz wieczorem obok ulicy przy drzewie spotkałam 

moją sąsiadkę. Była bardzo szczęśliwa. Trzymała w ręku lalkę, która się ruszała - wyjaśniła. 
Przyszedł Watson.

- Holmesie mamy wezwanie na Bronowice od jakiejś pani Marceliny.
- To ja jestem Marcelina. Mieszkam na Bronowicach.
Nagle zadzwonił telefon pani Marceliny. 
- Tak, słucham.
- Witaj Marcela chciałam spytać, czy nie widziałaś mego kota.
- Nie nie widziałam go, ale w taki ciepły dzień możesz go poszukać.
W międzyczasie Holmes i Watson ruszyli na poszukiwania. Znaleźli lalkę sąsiadki pani 

Marceliny, która się ruszała.
- To podejrzane powiedział Holmes.
Później jednak odkryli, że lalka się rusza bo kot sąsiadki rozgryzł lalkę, wszedł to jej 

środka, a potem nie mógł się wydostać. Jak Marcelina się dowiedziała, zadzwoniła do sąsiadki.
- To była bardzo dziwna sprawa - powiedziała.
Potem pożegnała się i wyszła.

Julia Kowalska, kl. VI
Cukierkowa Tajemnica

Pewnego dnia kiedy detektyw Dobrowolski oglądał telewizję, zadzwonił telefon. 
- Halo?
- Dzień dobry.
- Pan jest tym detektywem Dobrowolski?
- Tak, to ja
- Dobrze, jestem dyrektorką Szkoły Podstawowej 31. Uczniowie powiedzieli mi, że co-

dziennie po lekcjach przed szkołą leżą cukierki.
- Hmm… to tajemnicza sprawa. Dobrze, rozumiem, że przed lekcjami ich nie ma?
- Tak - powiedziała pani dyrektor
- To zaraz przyjadę – powiedział detektyw Dobrowolski.
Po 10 minutach detektyw Dobrowolski był już pod szkołą. Faktycznie leżały tam cukier-

ki. Nagle zadzwonił dzwonek. Ze szkoły wyszło 6 uczniów. Uczniowie zaczęli zbierać cukierki.
- Nie jedzcie ich – powiedział detektyw Dobrowolski.
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- A czemu mamy ich nie jeść? – zapytał chłopiec.
- Mogą być zatrute.
W tym samym czasie przyszła pani dyrektor.
- Dzieci to był dzwonek na lekcje. Proszę do sal.
- Oczywiście.
Następnego dnia detektyw Dobrowolski przyszedł pod szkołę. Nagle zobaczył małego chłop-

ca, któremu z plecaka sypały się cukierki. Detektyw Dobrowolski poszedł do gabinetu dyrektora. 
- Proszę pani już rozwiązałem tajemnicę.
- To świetnie.
- Te cukierki są z plecaka jednego z uczniów.
- Ahh to dobrze. Bo myślałam, że ktoś chce nas otruć.
- Nie. Więc ja idę. Do widzenia.
- Do widzenia i jeszcze raz dziękuję.
Tak detektyw Dobrowolski rozwiązał tajemnicę cukierków.

Bartek Henchel, kl. VI
Zaginiony uczeń

W szkole zaginął uczeń. Pani dyrektor od razu zadzwoniła po detektywa Norfa. Detek-
tyw przeszukał szkołę i nigdzie go nie było, przeszukał boisko, dentystkę, pielęgniarkę i nawet 
pytał woźnych czy go nie widziały. Pytał przechodniów na Bronowicach. Jedna kobieta go wi-
działa jak biegł z plecakiem. Sprawdził wszystkie zakątki Bronowic. I nagle detektyw Norf po-
myślał… a może on uciekł? Hmmm… wagary? Ale to niemożliwe… on był grzeczny, punktu-
alny na lekcje i nigdy nie uciekał mówi pani dyrektor. Więc detektyw szybko poszedł do jego 
domu i spytał jego mamę: czy jest Wojtek w domu? A jego mama na to: Tak jest, źle się poczuł 
i  szybko przybiegł do domu. Ma gorączkę, bóle brzucha i wymiotuje. Więc detektyw Norf 
powiedział: Dobrze, dziękuję, Do widzenia pani. I powiedział, że to już koniec zagadki. Idę 
dalej rozwiązywać zagadki. I ruszył. Pani dyrektor bardzo miło podziękowała panu Norfowi. 

Jagoda Zwolińska, kl. VI
Nieznany telefon

Gdy Kwiatkowski siedział w swoim biurze zadzwoniła pani Marcelina. 
- Proszę pana, ciągle odbieram głuche telefony – odparła.
- Dobrze, zaraz będę – odrzekł detektyw po czym wybiegł z biura. 
Pani Marcelina była strasznie poddenerwowana, bo nawet ostatnio, gdy spacerowała po 

Bronowicach zauważyła, że ktoś ją śledzi. 
- Boję się. Nie mogę spać, a gdy ostatnio odebrałam usłyszałam płacz. 
- Dobrze, rozwiążę tę sprawę.
Następnego dnia detektyw poszedł za panią Marceliną i wypatrywał podejrzanych. Nie-

stety śledztwo było nieudane. Okazało się, że w krzakach zamiast podejrzanej osoby miały 
kryjówkę koty.
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- Ale co z tymi telefonami? Odparła prawie z płaczem klientka.
- Spokojnie, proszę się nie martwić.
Wieczorem, gdy telefon znów zadzwonił, detektyw postanowił poczekać na klatce. 

Może to ktoś ze znajomych prześladował Marcelinę. Nareszcie dowiedział się o co chodzi. 
Przyszedł do mieszkania klientki z uśmiechem na twarzy. Pani Marcelina zdziwiona spytała 
o co chodzi. Detektyw już wiedział, że sąsiad z naprzeciwka płakał w słuchawkę, bo nie wie-
dział jak wyznać miłość sąsiadce. 

Ola Buczek, kl. VI
Sylwestrowa kradzież

Był mroźny wieczór 31 grudnia 2010 roku. W małym miasteczku na Lubelszczyźnie, 
w jednej z tamtejszych restauracji odbywał się bal sylwestrowy. Wszyscy goście się doskonale 
bawili. Wśród wszystkich zebranych był m.in. miejscowy biznesman - pan Adam z małżonką, 
właściciel kawiarni pan Jerzy z narzeczoną, a także kandydat na dyrektora miejscowej fabryki 
pan Wacław i  jego żona Joanna oraz pani Izabella z przyjacielem. Pani Izabella jest dyrek-
torem miejscowej Szkoły Podstawowej. Gościem honorowym balu sylwestrowego była pani 
Burmistrz wraz z mężem.

Niespełna 15 minut po północy, gdy goście ochłonęli po powitaniu Nowego Roku, na 
sali balowej zrobiło się na chwilę ciemno. Gdy zapaliło się światło, okazało się, że pani Bur-
mistrz skradziono drogocenną bransoletkę. Na miejsce przybyła policja, która niezwłocznie 
wszczęła dochodzenie. 

Jak się okazało, głównymi podejrzanymi byli pan Adam, który w chwili zapalenia się 
światła stał obok pani Burmistrz, pan Wacław siedzący przy sąsiadującym z panią Burmistrz 
stoliku, pani Izabella, która jako ostatnia rozmawiała z poszkodowaną oraz pan Jerzy, który 
w czasie gdy gasło światło tańczył z panią Burmistrz na parkiecie. 

W wyniku prowadzonych przesłuchań osób podejrzanych, komisarz policji uzyskał od 
podejrzanych szczegółowe zeznania. 

Jako pierwszy wezwany do złożenia zeznań został biznesman pan Adam 
– W chwili, gdy zrobiło się ciemno stałem obok pani Burmistrz i rozmawiałem z przy-

jacielem o sprawach zawodowych. Nic nie widziałem i nie wiem kto dokonał kradzieży. Mój 
przyjaciel to gruby jegomość w zielonej marynarce stojący obecnie na drugim końcu Sali. 
O tam. – wskazał biznesman.

Kolejną osoba był pan Wacław , który zeznał, że kiedy zgasło światło, był zajęty ustawia-
niem swojego stolika. 

– Akurat wtedy podkładałem papierek pod jedną z trzech nóg stolika, przy którym sie-
działem, bo strasznie się kołysał. Państwo Nowakowie, którzy siedzieli razem ze mną, mogą 
to potwierdzić. – tłumaczył się przyszły dyrektor fabryki.

Właściciel kawiarni, pan Jerzy przyznał, iż gdy zgasło światło tańczył z panią Burmistrz 
na parkiecie, ale nie skradł bransoletki i nie wie kto mógł skraść drogocenną biżuterię. 

– Owszem, tańczyłem z panią Burmistrz, ale to nie ja ukradłem.- Zapierał się.
Jako ostatnia zeznawała pani Izabella. 



A
rb

i E
di

lk
ch

an
ov

 k
l. 

V
I

Ju
lia

 K
ow

al
sk

a 
kl

. V
I 



22

– Nie pamiętam w tej chwili co wtedy robiłam. Prawdopodobnie rozmawiałam z wyso-
ką kobietą w bordowej sukience. Nie znam jej nazwiska, ale możemy ją odszukać i na pewno 
potwierdzi moje zeznanie – tłumaczyła dyrektorka szkoły. 

Te zeznania wystarczyły komisarzowi by stwierdzić kto dokonał kradzieży. W celu dal-
szych przesłuchań został zatrzymany pan Wacław. 

– Dlaczego, przecież jestem niewinny, to nie ja. 
- Czy aby na pewno? – zapytał komisarz. – więc niech mi pan wyjaśni  jak może się 

kołysać stolik mający trzy nogi?
Policja z podejrzanym opuścili lokal. 

Natalia Chęć, kl. IV
Pewnego dnia na drzewie sosny zbudowano gabinet dla pana Grzyba. Pan Kozioł szedł 

przez ulicę i zobaczył uśmiechniętą Marcelinę z lalką w ręku. Było to podejrzane, ponieważ 
nad nią była chmura deszczu. Pan Kozioł był zdziwiony, ponieważ padało tylko na nią. Pan 
Kozioł poszedł do pana Grzyba na drzewo. Następnego dnia odkryli, że Marcelina odebrała 
telefon. To nie było zdziwienie dla nich, ale po chwili Marcelina zaczęła biegać po całych Bro-
nowicach. Detektyw i pan Kozioł odkryli, że nad dziewczynką była klątwa deszczu. 

Gabrysia Winiarska, kl. IV
Dawno temu na Bronowicach zdarzyła się ciekawa zagadka… Do detektywa o imieniu 

Peter Jonson zadzwoniła pewna kobieta, która miała bardzo bogatą posiadłość. Peter pojechał 
do tej posiadłości. I był świadkiem czegoś niedowierzalnego. 

- W mojej posiadłości straszy duch!!! – wykrzyknęła
- Aha, a czy wie pani coś więcej.
- Wiem, że kradnie mi biżuterię co noc. 
- Niech pani śpi spokojnie, będę pani pilnował. – powiedział.
Wieczorem…
Zgrzyt!!! – drzwi się poruszyły Peter stanął na baczność i zobaczył DUCHA!  Zamarł 

z przerażenia, wiedział, że duch zrywa pani CAROLAJN naszyjnik wart 50000 zł. Mimo tego 
Peter ani drgnął.

NA ZAJUTRZ…
- Aaaa gdzie mój naszyjnik?!
- Pani naszyjnik jest u ducha.
- Co? Pan go nie powstrzymał? Jak ja mam spać spokojnie?
- Niech się pani nie obawia, złapię go.
WIECZOREM 
Pani CAROLAJN śpi, pan Peter czuwa na ducha, po chwili słyszy znowu ZGRZYT.
I cap, duch złapany. Pani CAROLAJN się obudziła
- Co się dzieje? Czy to mój odkurzacz?
- Złapałem ducha – powiedział ze zdumieniem.



G
rz

eg
or

z P
og

or
ze

le
c k

l. 
V



24

- Cooo – pani CAROLAJN zamarła – Przecież to mój lokaj?!
Czego to zrobiłeś – pyta CAROLAJN
- Ponieważ pani CAROLAJN mi za mało płaci, wymyśliłem to bo bym się wzbogacił! – 

Gdyby nie pan
- Nazywam się JASON
- Gdyby nie pan panie JASON! 
Nazajutrz wszystko wróciło do normy, pani CAROLAJN spała spokojnie, a pan Peter 

był z siebie dumny.
Koniec!

Adam Dalczyński, kl. IV
Historia o historii

To zdarzyło się ponad 600 lat temu. Hrabia detektyw Kwiatkowski był na wycieczce na 
Bronowicach i ukradli mu konia, gdy był na obiedzie w karczmie. Został tylko wóz, lecz koń 
zostawił swój ślad. Hrabia szedł po śladzie lecz zaczął padać deszcz i ślad się rozmył. Detektyw 
stał przed lasem. 

Spotkał chłopa
- Panie, zaczął detektyw. Widział pan tutaj konia?
- Jakiego?
- Białego
- Widziałem
- Gdzie?
- Jak dwóch facetów szło do lasu
- Dokąd?
- W stronę Bronowic
- Dziękuję
Hrabia wrócił, a tam ten sam koń, lecz było dwóch ludzi. Detektyw pyta się ich po co 

wam mój koń
- Nie mieliśmy czym przeorać pola
Zostawiliśmy list, ale wiał wiatr i go zdmuchnął
I tak skończyła się historia o historii.

Wojtek Umiński, kl. IV
Muzealna zagadka

Był późny wieczór, gdy ktoś do mnie zadzwonił. 
- Proszę pana, czy pan jest detektywem Kiepskim? 
- Tak
- Proszę pana,  mamy tu problem.
- Jaki?
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- Więc tak,  jesteśmy ekipą archeologów. Znaleźliśmy na Bronowicach szczątki dinozaura 
„Anchiornisa”. Zostawiliśmy kości w przyczepie i poszliśmy obejrzeć miejsce wykopaliska. Jak 
wróciliśmy do przyczepy , kości nie było.  

- Zaraz tam jadę -powiedziałem. 
Na miejscu zobaczyłem: chustę na stole, wybitą szybę i białą rękawiczkę? 
- Skąd ona się tu wzięła? -pomyślałem. 
Pojechałem do domu. Rano zostałem zaproszony na wykład w muzeum. Pojechałem do 

muzeum, zająłem miejsce i usiadłem. Witam na wykładach, zacznę od dobrej wiadomości. 
Dostaliśmy szkielet „Anchiornisa”. Nagle sobie skojarzyłem, że facet ma na sobie tylko jedną 
białą rękawiczkę. Po wykładzie poszedłem do sekretariatu i spytałem. 

- Skąd pan ma ten szkielet. 
- A z tajemniczego źródła. 
- Nie prawda. To pan ukradł szkielet. 
- No dobrze to ja. Ten szkielet był brakujący do kolekcji. 
Policja aresztowała dyrektora muzeum, a szkielet został oddany. Kolejna wygrana de-

tektywa Kwiatkowskiego.

Mateusz Zaworski, kl. IV
Tajemnica Bronowic

Pewnego dnia detektyw Kwiatkowski kończył swoją ostatnią sprawę. Kiedy zauważył 
potwora, który próbował zabrać coś dzieciom. Kwiatkowski zauważył, że to coś to magiczny 
długopis i notes. Na Bronowicach przez tę sytuację było ruchliwie. Dzieci wołały go o pomoc, 
kiedy wyszedł czarodziej i dał im magiczną gumkę. Dzieci zmazały potwora. Kwiatkowski 
myślał, że to koniec lecz to nie był koniec. Na polanie pokazała się armia Teletubisiów, ale 
ta armia poszła do Krakowa. Później Teletubisie wróciły i poszły spać. To chyba był koniec 
dlatego, że Teletubisie zabrała policja. I to już koniec tej historii.

Mateusz Mirecki, kl. IV
Cz 1 

Dnia 29 maja 2001 roku na ulicy Zimowej zostały wybite okna w domu pod nr 178. 
Nikt nie wie kto to zrobił? Szyb nie było ani w środku ani na zewnątrz, nikt nie wie gdzie są te 
szyby, ani kto to zrobił. W końcu zadzwoniono do detektywa 3D. 

Ciąg dalszy nastąpi…
Cz 2

Detektyw 3D próbował znaleźć odciski palców, ale żadnych nie znalazł, więc ktoś nie 
mógł tego zrobić. Detektyw podał trzy odpowiedzi

a) Burza
b) Piłka 
Potem się okazało, że właściciele wyjechali na 2 dni. Zapomnieli zamknąć okna. 
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Weronika Jakowiec, kl. V A
Pani Hania codziennie rano zabierała swoją wnuczkę Sisi na spacer po parku Brono-

wickim. Po spacerze, siadały na ławce i jadły kanapki i piły napoje. Babcia zajęta rozmową 
z sąsiadkami  nie zauważyła, że wnuczka gdzieś zniknęła. Wróciła dopiero po pół godzinie. 
Tak robiła co dzień. Pewnego dnia dziewczyna zniknęła na klika godzin, a tym razem babcia 
zauważyła jej zniknięcie. W jej kurtce znalazła kartkę  z napisem: „SSOTSPCZBKP”. Pani He-
lenka przestraszyła się co to znaczy. Zadzwoniła do detektywa, by pomógł jej znaleźć wnucz-
kę. Opisała ją dokładnie. Detektyw przeszukując park znalazł piórnik należący do wnuczki 
pani Hani. Dzięki temu śladowi znalazł inne ślady jak:  odcisk buta, jej bukiet kwiatów ,które 
zebrała. Idąc tak, znaleźli wnuczkę pani Hani karmiącą ptaki razem z koleżanką. Dziewczynki 
wytłumaczyły, że zawsze się spotykają by karmić ptaki, a napis SSOTSPCZBKP znaczył: „spo-
tkajmy się o tej samej porze co zwykle by karmić ptaki”.
 
    


