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Zagadnienie 

Historie nie z tej ziemi. 

Drogi uczniu dzisiaj lekcja z literatury. Zaczynamy. 

I. Zapisz starannie w zeszycie temat lekcji. 

Temat: Opowiem wam, jak zaginął… Małgorzata Strękowska-Zaremba „Detektyw Kefirek na 

tropie kościotrupa”(fragm.). Rozmowa telefoniczna. 

 

II. Zapoznaj się z sylwetka pisarki. Nie przepisuj. 

 Małgorzata Strękowska-Zaremba (ur. 1960) – pisarka, dziennikarka, 

 autorka podręczników. Otrzymała wiele nagród, m.in. Nagrodę Literacką 

 im. Kornela Makuszyńskiego za powieść Abecelki i duch Bursztynowego 

 Domu, a książka Złodzieje snów wpisana została na Listę Skarbów 

 Muzeum Książki Dziecięcej. 

 

 

 

 

 

III. Przeczytaj uważnie tekst. 

Małgorzata Strękowska-Zaremba 

Detektyw Kefirek na tropie kościotrupa (fragmenty) 

Serię niezrozumiałych wypadków, które rozegrały się w naszej 

szkole, zapoczątkowało zniknięcie kościotrupa z sali biologicznej. […] 

W poniedziałek na pierwszej lekcji miała być matematyka, więc od rana czułem nieprzyjemne ssanie w 

żołądku. […] W dodatku męczyła mnie zagadka: gdzie są moje ćwiczenia? I dręczyło mnie jeszcze 

pytanie: czy matematyk, zwany Zygzakiem, zrozumie, że uczeń nie może odrobić lekcji, kiedy zginą 

mu ćwiczenia? 

Nie zrozumie – ledwo zdążyłem sobie odpowiedzieć, wpadłem na Zygzaka. 

– Dzień dobry! – wykrzyknąłem przytomnie mimo bólu brzucha. 

– Apel! – Zygzak wskazał w głąb korytarza, który prowadził na salę gimnastyczną. 

Je! Je! Je! – chciałem zaśpiewać ze szczęścia, ale w porę ugryzłem się w język. […] 

Poleciałem na salę gimnastyczną jak na skrzydłach. Byłem tak szczęśliwy, że usiadłem w pierwszym 

rzędzie. A co mi tam, tylko ci, którzy mają coś na sumieniu, kryją się za plecami innych. Ja miałem 



czyste sumienie, nie musiałem zmyślać w sprawie pracy domowej, więc mogłem patrzeć w oczy 

wszystkim nauczycielom świata. […] 

Usiadłem obok zawsze grzecznego Dominiczka i rozpoczął się apel. 

– W naszej szkole dokonano kradzieży! Zuchwałej kradzieży! – grzmiał dyrektor. […] 

Dyrektor strasznie się przejął kradzieżą kościotrupa, przede wszystkim dlatego, że kupiono go za jakieś 

podarowane szkole pieniądze. 

– Taki wstyd przed darczyńcami! – powtarzał dyrektor Donat Maria Donat. […] Zagroził, że 

zawiadomi rodziców, a jeśli to nie odniesie skutku, sprawę przekaże policji. […] 

– Mam podstawy, by domyślać się, kto dokonał kradzieży. Nie chcę robić afery  i plamić dobrego 

imienia szkoły. Dlatego złodziejowi powiadam: albo szkielet się znajdzie, albo ja zgniotę cię, 

złoczyńco, jak cytrynę! Aż zostanie z ciebie kościotrup! Zrozumiano?! 

– Jak dwa razy dwa! – odpowiedziałem, bo siedziałem najbliżej, a Donat M. Donat patrzył wprost na 

mnie. 

Po apelu już na lekcji historii do klasy wkroczyła woźna, pani Irenka, nazywana Kwiatuszkiem. 

– Kwiatuszku, przerwę ci na chwilkę – zwróciła się do naszego historyka Marka Gąski. […] pan 

dyrektor wzywa do siebie kwiatuszka Teosia Maślankę. – I dodała nadspodziewanie surowo: – Który 

to?! 

Oprócz mnie innego Teosia w naszej klasie nie było, ale nie zamierzałem ułatwiać woźnej zadania. W 

końcu moje nazwisko nie jest aż tak trudne do zapamiętania. 

– Teosia Śmietankę – poprawiła się pani Kwiatuszek. 

W klasie zapadła wymowna cisza, która groziła wybuchem niekontrolowanego śmiechu. 

– Kefirek! – huknął Gąska […]. 

– Kefir! No właśnie, kwiatuszku, coś z mleka, miałam to na końcu języka. Znam wszystkich uczniów, 

a tego jednego mlecznego nie mogę zapamiętać. 

Klasa ryknęła śmiechem, jak zwykle przy takich okazjach. Trudno, byłem przygotowany na taką 

reakcję. […] Niechętnie podniosłem się z krzesła. Człowiek niewinny nie musi się śpieszyć – 

uzasadniłem w myślach swoją opieszałość. Jednak wszyscy wiedzieli, że dyrektor ma zwyczaj wzywać 

tylko winnych, więc przez krótką chwilę byłem zaniepokojony. 

Co ja takiego zrobiłem? – zadałem sobie pytanie, które pozostało bez odpowiedzi. […] 

Siostra zawsze grzecznego Dominiczka, Amelia, która jest sekretarką w naszej szkole i bywa złośliwa 

[…], wprowadziła mnie do gabinetu dyrektora i powiedziała, oczywiście złośliwie: 

– Jeśli pan dyrektor dobierze ci się do skóry, uciekaj przez okno, specjalnie nie domknęłam. […] Po 

chwili ktoś zapukał i w drzwiach stanął Dominiczek. […] 

Dyrektor wstał i patrząc na mnie jak sędzia, który wydaje wyrok śmierci, rzekł grobowym głosem: – 

Teodorze, jestem pewien, że to ty odpowiadasz za zaginięcie własności Szkoły Podstawowej numer 

dwa imienia!… I tak dalej… 

– Ja??? – Zrobiłem, co w mojej mocy, aby zdziwienie było wystarczająco wiarygodne. […] 

– O! Moje ćwiczenia! Znalazły się… – Zdziwiłem się na całego. 

Dyrektor Donat M. Donat trzymał w dłoniach moje zaginione ćwiczenia do matematyki. 

– Leżały w sali biologicznej obok odkręconych śrub po Tadziczku, tfu!, szkieletorze! – Dyrektor nie 

spuszczał ze mnie wzroku. Zawsze pragnąłem zostać detektywem i rozwiązywać trudne sprawy, ale tej 

zagadki w żaden sposób nie dało się wytłumaczyć. Jeszcze w czwartek na matematyce miałem 

ćwiczenia, więc musiały zginąć później. Może i jestem roztargniony, czasami, ale nie mogłem zostawić 

ćwiczeń w sali biologicznej, bo w czwartek nie mamy biologii, a w piątek zwolniłem się z ostatniej 



lekcji, właśnie z biologii. Od czwartku nosiłem je więc w plecaku i dopiero w niedzielę wieczorem, 

gdy zamierzałem odrobić lekcje, odkryłem, że gdzieś mi się zapodziały. 

– Umiem wybaczać niemądre żarty, więc daję ci czas i powtarzam: albo szkielet się znajdzie, albo… – 

dotarły do mnie słowa dyrektora. 

– To nie ja! – zaprzeczyłem pośpiesznie. […] 

Ktoś delikatnie zapukał we framugę. […] Jak na komendę zwróciliśmy głowy ku wciąż otwartym 

drzwiom. […] Długowłosa siostra Dominiczka bez słowa wkroczyła do gabinetu. Trzymała za rożek 

białą kopertę, a minę miała taką, jakby niosła bombę. 

– Wsunęli pod drzwi sekretariatu – wyjaśniła i podała dyrektorowi kopertę, na której ktoś nalepił litery 

wycięte z gazety. Litery różniły się kolorem i wielkością i były nalepione krzywo. Zupełnie jak w 

listach z pogróżkami wysyłanych przez porywaczy. […] 

– DYREKCJA – odczytałem krzywy napis. I nie czekając, aż dyrekcja wyjdzie ze zdziwienia, wyjąłem 

z koperty kartkę. […] 

– Z jakichś niezrozumiałych powodów Tadzicz… kościotrup został porwany. I z jakichś 

niezrozumiałych powodów złodziej obiecuje, że zwróci, a może podrzuci, ewentualnie odeśle 

szkielecik właśnie w piątek – dokończyłem. 

– To znaczy, że złodziej prosi mnie o czas? – Dyrektorskie zdziwienie nie miało granic, może dlatego 

zostało wyrażone pełnym zdaniem. […] 

– Do piątku, a najpóźniej do soboty, odnajdziemy i złodzieja, i kościotrupa. Proszę nam zaufać – 

Dominik uprzedził moje zamiary. 

– I oczyszczę swoje dobre imię, gdyż niesłusznie zostałem posądzony o… 

– Kefirek! – Zniecierpliwiony Donat miał dość zamieszania z kościotrupem. – All right*, daję wam 

czas do piątku. Jeśli sprawa się nie wyjaśni, zrobię tak, jak postanowiłem. – Spojrzał na zegarek. – Ta 

kradzież nie ujdzie wam! – dodał surowo, wrzucając nas tym samym do jednego worka ze złodziejem. 

[…] 

Uzupełniłem dyrektorskie zdanie: „Nie ujdzie wam to na sucho!”, i   zająłem się układaniem w głowie 

spisu podstawowych pytań, na które musiałem znaleźć odpowiedź do piątku. 

Detektyw Kefirek na tropie kościotrupa, WAB 2010 

 

* all right – (czytaj: olrajt) ang. dobrze, w porzadku 

 

 

IV. A teraz odpowiedz na pytania w zeszycie. 

 

Rozumiem! Myślę! Działam! 

1. We wstępie do powieści przeczytasz: „W tej książce znajdziesz detektywistyczną zagadkę, 

intrygę, a także mnóstwo, mnóstwo humoru”. Korzystając ze słownika języka polskiego, wyjaśnij, co 

znaczy wyróżnione słowo. 

2. Oceń, czy wypadki przedstawione w powieści: 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140226


 wydarzyły się naprawdę, 

 są prawdopodobne i mogłyby się zdarzyć w realnym świecie, 

 mają charakter fantastyczny, dlatego mogłyby zaistnieć tylko w niektórych utworach 

literackich. 

 

3. Wyjaśnij, dlaczego dyrektor szkoły podejrzewał o kradzież Teosia. Wymień warunki, które 

postawił chłopcu w sprawie odnalezienia szkieletu. 

4. Wytłumacz znaczenie zwrotów: mieć czyste sumienie oraz mieć coś na sumieniu. 

5. Wyobraź sobie, że Teoś rozwiązał zagadkę kościotrupa i dzwoni do dyrektora, żeby go o tym 

poinformować. Odtwórzcie w klasie taką rozmowę telefoniczną. Skorzystajcie z poniższych rad. Nie 

przepisuj ich do zeszytu. 

                                                                                                         

 

RADY DLA ROZMAWIAJĄCYCH PRZEZ TELEFON 

1. Na początku rozmowy przywitaj się i przedstaw, np. Dzień dobry, mówi Kasia Nowak, uczennica 

klasy 4 a. 

2. Jeżeli słuchawkę podnosi osoba inna niż ta, z którą chciałeś rozmawiać, zapytaj grzecznie: Czy 

mogę rozmawiać z panem dyrektorem Karolem Pawlakiem? 

3. Na początku zapytaj, czy rozmówca ma czas na rozmowę, np. Czy nie przeszkadzam? 

4. Krótko i treściwie przedstaw sprawę. 

5. Zakończ grzecznie rozmowę, np. Dziękuję za informacje. 

6. Do osoby prywatnej nie dzwoń przed dziesiątą rano ani po dwudziestej drugiej. 

 

Co powinieneś umieć po tej lekcji: 

 prowadzić rozmowę telefoniczną 

 poznać fragment książki „detektyw Kefirek na tropie kosciotrupa”. 

 

 


