
uczą jak oszczędzać energię



Pafnuki przybyły na Ziemię. Same zdobywają wiedzę, a jednocześnie uczą jak 
oszczędzać energię elektryczną. Na Ziemię zaprosiła je firma Kontakt-Simon, 
producent osprzętu elektrycznego, który dba o środowisko naturalne.

Zapraszamy na stronę internetową!

www. .pl
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Było już ciemno, kiedy Norek wyszedł na ganek. Wiecie, zwykle u Norka 

jest tak trochę ciemno. W oddali widać bowiem światła miasta, błyskają 

światła samochodów, latarnie, widać kolorowe neony, a dzisiaj było 

naprawdę całkiem ciemno. Zupełnie nic.

Norek chociaż lubił taką ciemność, to wiedział, że to kłopot dla ludzi. 

I że ostatnio takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, bo po prostu brakuje 

energii. Norek wiedział, bo codziennie od miesiąca wychodził wieczorem 

na ganek. Od miesiąca mieszkał tutaj ze swoją wielką rodziną. Przybyli, za radą 

przyjaciela, na Ziemię, by pomóc ludziom, a jednocześnie, żeby pomóc sobie…
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Norek był Pafnukiem, pochodził z planety 

aogb12487 (zwanej Pafnucją). Odruchowo spojrzał 

na zachodnie niebo. Tam powinna być jego 

planeta. Była. Ale ledwie było ją widać…

Norek westchnął. Tęsknił. Zrobiło mu się 

smutno, ale tylko na chwilę. Potem z uśmiechem 

wspominał, jak TAM było.

Było kolorowo i wesoło. Rosły drzewa 

pomarańczowe i fioletowe. A woda w strumieniach 

mieniła się kolorami tęczy. Do czasu. Pafnuki 

bowiem nie dbały o swój dom. Wykorzystywały 

wszystko nieco bezmyślnie i egoistycznie. I nagle 

się okazało, że na aogb12487 znikają niektóre 

gatunki roślin, a woda traci kolory, ryby przestają 

latać. Oczywiście Panfuki bardzo zmartwiła 

ta sytuacja. Próbowały coś zmieniać, ale im się nie 

udawało. Aż pewnego dnia na ich cotygodniowym 

wiecu pojawił się gość.
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Pojawił się nagle, nikt nie wiedział skąd. Był dużo wyższy 

od Panfuków i bardzo sympatyczny. Przysłuchiwał się rozmowie 

Pafnuków, po czym wstał i powiedział:

— Kochane Pafnuki! Nazywam się Sumar. Jestem z rodu Manastów. 

Jest nas niewielu. Przybywamy na te planety, które potrzebują 

pomocy. Słyszę, że próbujecie działać, by uratować wasz dom. 

Ale to niestety za mało.
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Wśród Panfuków dał się słyszeć szmer zdziwienia. Sumar ciągnął:

— Wiecie dobrze, że wasza planeta niszczeje, traci kolory. 

I za jakiś czas nie będziecie mogli na niej mieszkać…

Norek zebrał się wtedy na odwagę:

— Ale my dużo robimy, czy możemy coś jeszcze?

— Tak — Sumar się uśmiechnął. — Część z was powinna 

tu zostać i pracować tak, jak dotychczas, by planeta odżyła. 

Wody wróciły do swoich koryt, a lasy ponownie wyrosły.

Wśród Pafnuków dało się słyszeć westchnienie ulgi, a nawet 

okrzyki radości: „Eeee to łatwe”, „Damy radę!”, „Będzie 

dobrze!!!”, „Phi, myślałam, że czeka nas coś gorszego. My się 

przecież pracy nie boimy”. Wtedy jednak Sumar podniósł rękę 

i uciszył zgromadzenie:

— Powiedziałem „część z was”, ale to nie wystarczy. Druga grupa 

musi wyruszyć na daleką wyprawę. Naprawdę daleką.
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— Dalszą niż Góry Sowie? — Florek pokazał wysokie góry na horyzoncie.

— Dalej…

„Oj” dało się słyszeć w tłumie Pafnuków.

— Na dłużej niż śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja? — zapytał Borek.

Trzeba wam wiedzieć, że Pafnuki lubiły jeść, więc czas odliczały posiłkami.

— Dłużej.

„Ojojoj” dało się ponownie słyszeć w tłumie Pafnuków.

— To dokąd i na jak długo? — Norek chciał już wiedzieć, choć czuł, że odpowiedź mu się nie spodoba.

— Tam — Sumar pokazał na niebo — na Ziemię. Czeka tam na was moja siostra Roni, która jest 

dobrym duchem Ziemi. Pomoże wam i powie, co trzeba zrobić.

— A co to ta Ziemia? — spytała Florka.

— To planeta, jak wasza. Ma się trochę lepiej niż wasz dom, 

ale jej mieszkańcy nie dbają  o nią należycie. Musicie im pomóc, 

a wówczas wasza planeta odżyje. Energia, którą włożycie 

w ratowanie Ziemi, wróci do waszej Pafnucji ze zdwojoną siłą.
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— Będzie kolorowa?

— Będzie.

— Będą szumieć strumyki?

— Będą.

— To wyruszamy!!! — krzyknęły Pafnuki, a Norek zapytał:

— Ale jak?

Gość się uśmiechnął: — Znam tajne przejście. Prosto do domu mojej siostry.

I tak oto Norek i 1 000 000 Pafnuków trafiło na Ziemię. Do Domu na Wzgórzu Szumów (szumiały wodospady). 

Tu Pafnuki przygotowywały się do zadania. Cały miesiąc.

Codziennie, po śniadaniu, były lekcje. Roni wszystko Pafnukom wytłumaczyła. Co będą robić, na co powinny 

uważać szczególnie, o co dbać. Potem Pafnuki poznawały okolicę, były w wielkim mieście i mniejszym też. 

Spotkały na wsi przedziwne zwierzęta. Najbardziej Pafnuki rozbawiła krowa. Zawsze, gdy muczała, Pafnuki 

dostawały ataku śmiechu, niektóre aż tarzały się po trawniku.
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Norek się uśmiechnął na to wspomnienie. Wtedy skrzypnęły za nim drzwi. To Norka wyszła 

na ganek z dwoma kubkami herbaty z sokiem malinowym. Ten napój to było odkrycie Norki 

i Norka. Nauczyli się go przyrządzać i nieustająco zastanawiali, czy udałoby się im tę malinę 

wyhodować na aogb12487. Z dwóch malin Norki robiły zapas na 10 dni. Oboje uwielbiali 

herbatę z sokiem.

— Roni powiedziała, że za chwilę będzie Wielka Odprawa — Norka podała Norkowi kubek. 

— Powiedziała, że przydzieli nam zadania. Strasznie jestem ciekawa, co będziemy robić.

— Ja też — Norek wypił łyk herbaty. — Ja chciałbym tam, gdzie jest przestrzeń. Niezbyt lubię 

te ich miasta.

— To tak, jak ja — Norka kiwnęła głową. — Może będę mogła robić sok?

— Już niedługo się dowiemy — odrzekł Norek.

Chwilę popatrzyli na miasto, które ułamek sekundy wcześniej rozbłysnęło wszystkimi swoimi 

światłami. Norek zawsze uważał, że jest ich zdecydowanie za dużo. I już wiedział, że ma rację. 

Że niektóre są zupełnie niepotrzebne. Następnie weszli do środka. To był wielki dzień…
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tajemne misje



14

— Norek!!! Sprzęt! Znowu nie zgasili!

Norce ze zdenerwowania drżał głos. Liczyła się każda sekunda. Po chwili pojawił się Norek z liną i czekanem. 

Norka sprawnie zarzuciła linę i zaczęła się wspinać. Norek asekurował. Gdy była na górze, musiał jej pomóc 

rozbujać linę, a wtedy gasiła stopami światło. Uwielbiała tę robotę!

— PAF! — krzyknęła, gdy zgasiła.

Potem szybko na dół, żeby ludzie nic nie zauważyli. Norek pracował nad udoskonaleniem ich metody. 

Wkrótce Norka dostanie spadochron.

Gdy zwinęli sprzęt i upchnęli w swoim mieszkanku, pojawiła się Tosia.

— Kto zgasił światło? — krzyknęła w stronę kuchni.

— Ja nie — wzruszył ramionami Gniewko.

— Ja nie gasiłam — powiedziała mama. — Może ty, tylko zapomniałeś?

— yyyy — zaprzeczył tata, krojący ogórki na kolację.

— Dziwne — powiedziała właściwie do siebie Tosia. Miała nieodparte wrażenie, że od jakiegoś czasu 

w domu działo się coś dziwnego. Od czasu, gdy w szkole były warsztaty o oszczędzaniu energii. Zabawny 

pan przebrany za klauna mówił im, że warto gasić niepotrzebnie zapalone światła. Tosia starała się pamiętać 

o gaszeniu świateł w domu, bo faktycznie ich dom często świecił się jak choinka, ale czasami zapominała.

Misja Pafnuków 6879
Duże Miasto, godzina 19.20 czasu ziemskiego, zima
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Potem zauważyła, że i tak gasną. Jakby same. To było 

bardzo dziwne i Tośka za wszelką cenę, chciała się 

dowiedzieć, kto za tym stoi.

Następnego dnia wieczorem przygotowała zasadzkę. 

Zapaliła wieczorem światło w swojej szafie. Miała taką 

minigarderobę z przesuwnymi drzwiami i światłem. 

Doskonałe miejsce na punkt obserwacyjny. Właśnie się 

usadowiła między płaszczami, gdy wszedł Gniewko.
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— Siostra, a co ty robisz? Będziesz tam spać?

— Ciiii. Chcę sprawdzić, kto gasi światło.

— A to ty chyba zwariowałaś! — Gniewko z niedowierzaniem patrzył na młodszą siostrę. Zawsze chodziła 

z głową w chmurach, ale żeby aż tak?

— Nie! Zobaczysz. Siadaj tu — dodała Tosia szeptem.

Była tak przekonująca, że Gniewko wzruszywszy ramionami, usiadł między płaszczem a Tośki sukienką. 

Już prawie zasypiał, gdy usłyszał szmery. A za chwilę zobaczył dwa małe zabawne stworki. Miały linę, 

sprawnie zarzuciły ją na kontakt i jeden zaczął się wspinać. Tośka ścisnęła mu ramię. Trochę za mocno. 

Z ukrycia dzieci obserwowały, jak Pafnuki gaszą światło. Dało się słyszeć cichutkie PAF i potem ten stworek 

na dole zapalił maleńką latarenkę, a ten drugi zjechał po linie.

Wtedy Tośka zapaliła latarkę. Norka i Norek nie zdążyli się schować. Stali w smudze światła i mrugali.

— Kkkkim wy jesteście? — zapytała dziewczynka.

— Pafnukami — odpowiedzieli kłaniając się lekko.

— Co wy tu robicie? — zapytał Gniewko, gdy odzyskał głos.

— Ratujemy!

— Kogo?

— Ziemię, was, siebie…

I tak zaczęła się wielka przyjaźń Norki, Tosi, Norka i Gniewka. Dzieci poznały smutną historię Pafnuków. 

Bardzo się przejęły. Chciały pomóc, bo widziały, że Pafnuki tęsknią za domem.

Tosia i Gniewko na wyścigi gasili światło, krzycząc PAF, czym nieustająco bawili rodziców. Nawet oni zaczęli 

brać udział w tej zabawie. PAF mówiła mama, gdy wychodziła z łazienki. PAF mówił tata, gdy gasił światło 

w posprzątanej kuchni. PAF mówił Gniewko, gdy gasił światło po wieczornej lekturze. PAF mówiła Tosia, gdy 

gasiła przed kolacją lampkę na biurku.
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Gniewko wyszukał też w internecie 

informację o żarówkach energooszczędnych i metodycznie sprawdził wszystkie w mieszkaniu.

— Tatooo, a wiesz, że w łazience mamy fatalną żarówkę? — męczył tatę.

— Wiem, wiem, ale wciąż zapominam kupić.

— Aha. I w waszej sypialni też.

— Uhm, a co ty tak się żarówkami interesujesz?

— No bo wiesz. Planeta, oszczędzanie…

— Aha, planeta i oszczędzanie. Ok. To bierz rower i jedziemy do sklepu — tata złożył czytaną gazetę 

— po nowe żarówki.

I tak Pafnuki zmieniły przyzwyczajenia rodziny Mazurków. Jeszcze czas jakiś mieszkały w pudełku, 

w którym Tosia urządziła im wygodne mieszkanko. Potem wyruszyły w dalszą podróż, a Tosia miała 

nadzieję, że wkrótce wrócą na Pafnucję.
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— Ale się dzisiaj spociłem — Norek otarł twarz łapką. — Ty sobie wyobrażasz? Cały czas coś. Ledwie 

Pafnuk skończy w jednym pokoju, to już trzeba do drugiego.

— Wiem, wiem. Podobnie było rano. Gdy robiłeś śniadanie, biegałam jak najęta. Chcesz herbatę? 

Właśnie zaparzyłam.

Norka i Norek pokochali herbatę. Norek odkrył ją jakiś miesiąc temu, gdy siłował się z ładowarką w kuchni. 

Ta misja o mały włos nie skończyła się w filiżance. Skończyła się jednak tak, że przyniósł dwa naparstki 

tego płynu i od pierwszego łyku się zachwycili. Jednak teraz nie zareagował, tylko ciągnął przejęty:

— A jak się kłócą o te ładowarki, kto komu zabrał, gdzie schował! A to my — zachichotał.

— Nie pomagają koszyki na te wszystkie urządzenia. Widziałeś, jakie fajne kupiła im mama? Zwijam 

i odkładam do koszyka, a oni wolą wszystko mieć w kontakcie! Do telefonu, do tabletu, a i jeszcze 

do powerbanku — wyliczała skupiona Norka.

Misja Pafnuków 7654
Średnie Miasto, pora obiadowa czasu ziemskiego
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— Tak. Słyszałem, jak Iwo mówił do Poli, że on musi mieć to pod ręką, bo inaczej 

coś mu się rozładuje i straci cały świat… Trochę nie rozumiem. Bo straci cały świat, 

jak tak dalej będzie wszystko trzymał w kontakcie — Norek pokręcił głową.

— A zapomniałam ci pokazać, co znalazłam w spiżarni, gdy gasiłam światło — 

Norka pobiegła do pafnukowego schowka i przyciągnęła wielkie coś.
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Ulotkę. Była tak ogromna, że Norek musiał wejść na drabinkę, by ją ogarnąć wzrokiem. Patrzył 

i mruczał. A podekscytowana Norka czekała. W końcu nie wytrzymała:

— No i co sądzisz?!

— Mmmmm — zaczął Norek. — Dobre. Taka listwa, która ma wyłącznik. Hmmmm. Tak, tak 

to powinno pomóc. „Cztery gniazda wyłączysz jednym kliknięciem”. Tak, tak, Norka, to może 

uratować świat! — krzyknął Norek.

— Niejeden — uśmiechnęła się Norka.

Po czym przenieśli ulotkę w dobrze widoczne miejsce. Koło dzbanka z herbatą…

Czy zadziała? Pafnuki były pewne. Nie musiały zresztą długo czekać. Wkrótce w pokojach Poli 

i Iwa zagościły kolorowe listwy. Wystarczy nadepnąć i wyłączone. Nawet schylać się nie trzeba, 

a rachunki niższe i planeta uratowana. Norka i Norek mogli uznać misję za zakończoną. Mogli 

wracać do miejsca zbiórki. Wzięli tylko troszkę herbaty…
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— Szybciej, szybciej! — krzyczał Norek ze swojego skrzydła. — Nooorka! Słyszysz?! Zostały 

jeszcze cztery, a za chwilę będzie ciemno!

— Słucham? — Norka ocknęła się z zadumy.

Uwielbiała zachód słońca. Mogłaby wtedy patrzeć przez godzinę na tę wielką czerwoną kulę, 

która powoli zbliżała się do widnokręgu. Mogłaby, gdyby nie Norek, który bardzo poważnie 

podchodził do ich misji. Dla niego najważniejsze było wyczyszczenie skrzydeł. Bo wiatrak musiał 

działać bez zarzutu. Musiał i już. Norka rozejrzała się dookoła. Na innych też krzątały się Pafnuki.

Misja Pafnuków 8899
farma wiatrowa nad Morzem, wieczór czasu ziemskiego, tuż przez 
zachodem słońca
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Norka westchnęła. Raz jeszcze spojrzała na kryjące się za horyzontem słońce. W sumie 

to tego słońca będzie jej na Pafnucji brakowało najbardziej.

— Czyścisz dokładnie? — usłyszała za swoimi plecami.

— Tak, tak — Norka uśmiechnęła się do Norka. Przecież wiedział, że ona czyści najlepiej. 

To ona zrobiła dla wszystkich Pafnuków na farmie wiatrowej specjalne ściereczki 

z pajęczyny. Były idealne.

— To dobrze, bo wiesz, opór i te sprawy. Czysta strata energii — Norek już się nie 

denerwował.

— Jak skończymy, to zjemy kolację na huśtawce. Dobrze? — zaproponował pojednawczo.

— Dobrze — zgodziła się Norka i wróciła do polerowania.

Gdy wypolerowali wszystkie skrzydła, zjechali ciut niżej na taras widokowy. Zrobił 

go Norek z Borkiem i Morkiem. Tam się spotykały wszystkie Pafnuki i przy świetle 

robaczków świętojańskich jadły kolację.

— Jutro ma wiać — powiedział Morek sięgając po kolejny naleśnik z wielkiego stosu. 

Sam zresztą je usmażył, a Morka zrobiła poziomkową konfiturę.

— Będzie dużżżżżo energii — dodał Borek z pełnymi ustami. Trochę niegrzecznie. Fakt. 

Ale naleśniki były bardzo pyszne.

— Ano, będzie — przytaknął Norek. — Roni powiedziała mi rano, że już wkrótce wrócimy 

do domu.

Uśmiechnęli się wszyscy i spojrzeli w niebo. Na Pafnucję…
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