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„Promyk słońca” 

Dawno, dawno temu, młody cukiernik imieniem Przemo wracał do swojego rodzinnego 

miasta po kilku latach nauk w Poznaniu. Właśnie spełnił swoje wieloletnie marzenie – 

uzyskał dyplom cukiernika! Z wyśnionym fachem w ręku i z głową pełną pomysłów zbliżał 

się do miejsca, w którym spędził swoje dzieciństwo. Och, jak bardzo chciałby otworzyć 

własny lokal w Gostyniu i serwować wypieki, którym nikt nie mógłby się oprzeć! Jabłeczniki 

z pysznych polskich jabłek, eklery z lśniącą polewą czekoladową, słodkie bułeczki z jeszcze 

słodszymi truskawkami z miejscowych pól... Na samą myśl ciekła mu ślinka. Kroczył wesoło 

po znajomych ziemiach i nucił pod nosem taneczne melodie. Na horyzoncie mógł już 

dostrzec zarysy budynków, jednak wydawały mu się one podejrzanie obce. Gdy dotarł 

w końcu do bram miasta, zrozumiał dlaczego. 

W jego rodzinnym mieście panowała sroga zima, mimo iż w całym kraju nadeszło lato. Domy 

były pokryte białym puchem, który wydawał się padać nieustannie. Młody chłopak szedł 

ulicami, ze zdziwieniem obserwując mieszkańców miasta. Ci, jakby nienaturalnie, ubrani byli 

w przejaskrawione stroje, ich buzie były wypolerowane niczym lukier, a włosy – jak 

u małych słodkich aniołków – kręcone i kolorowe.  

Wygląd mieszkańców bardzo go zaciekawił, ale czuł, że musi iść dalej. Lecz im dłużej 

podążał deptakiem skąpanym w błyszczącym śniegu, tym bardziej się niepokoił. 

– Przepraszam bardzo – zaczepił przypadkową kobietę, która z wielkim zapałem oblizywała 

coś, co przypominało lizak. 

– Tak, skarbeńku? – przywitała go cieple, głosem tak słodkim jak lukier na pączku. 

– Czy zarządca cukrowni nadal urzęduje u siebie?  

– Ależ oczywiście, mój przystojny cukiereczku. Znajdziesz go w biurze tuż przy naszej 

pięknej cukierniczce. – poinstruowała go tłustym palcem.  



Cukierniczkę nie było trudno znaleźć. Górowała nad miastem. Zwieńczona kopułą, wysoka 

na 50 metrów, oślepiająca bielą przyciągała wzrok młodzieńca. Widok tych tak dobrze 

pamiętanych przez Przemka, leżących u jej podstawy murów, zrobionych ze starej czerwonej 

cegły oraz drażniący nozdrza zapach przetwarzanych wewnątrz cukrowych buraków 

przywołał w jego pamięci wspomnienia. W dzieciństwie przechadzał się w pobliżu niemal 

codziennie, wyobrażając sobie, że i on kiedyś stanie się jej pracownikiem. Kolorowe strzałki 

kierowały go krętymi schodami na sam szczyt cukrowej wieży. Podążając za oznaczeniami, 

chłopak szybko odnalazł gabinet zarządcy fabryki. Zastukał pewnie w drzwi i czekał. 

– Proszę, proszę! Wejdź, wejdź, słodki klienciku! – przesłodzony głos zapraszał go do środka. 

– Aaaaaa… – Słodkie westchnienie zachwytu przywitało młodzieńca. – Kogóż to widzą moje 

oczka? 

Zarządca przywitał go uśmiechem od ucha do ucha. W przeciwieństwie do pozostałych 

mieszkańców, na twarzy był praktycznie cały biały, od czubka wypolerowanej łysiny, 

poprzez błyszczący nos, aż po intensywnie białe wąsy o srebrzystym połysku. 

– Dzień dobry, panu! – zawołał Przemek. Rozejrzał się po znajomych ścianach. – Właśnie 

wróciłem do domu. Chciałbym zgodnie z tradycją rodzinną otworzyć cukiernię. Dlatego 

przychodzę do pana. Potrzebuję cukru. 

Twarz zarządcy stężała. 

–  Cukru powiadasz, chłopcze? – mężczyzna przeciągnął głoski z niezadowoleniem. 

– Tak jest, proszę pana! – zawołał młody cukiernik z zapałem. – Zamierzam spełnić swoje 

marzenie i otworzyć wielką cukiernię, taką jak mój dziadek. Najpierw udałem się do pana, 

aby zdobyć cukier i zrobić mu niespodziankę – upiec wspólnie powitalne ciasto.  

Zarządca błysnął oczami groźnie. 

– Masz tupet, smarkaczu! Wraca i już się panoszy! Cukru chcesz?! Nie takiego cię 

zapamiętałem! Co to miasto robi z ludźmi… Wynocha stąd! Nie ma tu dla ciebie żadnego 

cukru! Jest nasz! 

– Co to znaczy, że jest wasz? Jak to? Dlaczego? – Przemek nie krył zdziwienia. Nie 

spodziewał się takiej odpowiedzi. 

– W tej cukrowni nie ma ani grama cukru dla ciebie, nie rozumiesz?! Wynoś się stąd! 

– Jak to, w cukrowni nie ma cukru? Przecież czułem zapach, przechodząc przez całe miasto. 

Ba, czuć go nawet tutaj. 

– Dość! – wrzasnął zdenerwowany rozmówca, uderzając pięściami w biurko. – Nie mam dla 

ciebie ani cukru, ani więcej czasu. Nie zawracaj mi już głowy swoimi bzdurnymi pomysłami. 

Żegnam! 



Przemek chciał jeszcze coś powiedzieć, lecz zrezygnował. Zrozumiał, że ich rozmowa już się 

skończyła i bez słowa wyszedł. Jeszcze stojąc na korytarzu, zza zamkniętych drzwi biura 

słyszał jak mężczyzna mówił sam do siebie: 

– Ledwie szkołę ukończył, a biznesmenem chce zostać i cukiernię otwierać! Tutaj, 

w Gostyniu, cukiernię! Też mi coś! I cukru chciał... – Ton głosu zarządcy zmienił się  

i Przemo przez moment pomyślał, że zarządca czegoś się przestraszył. – Mojego cukru, 

mojego… Nie pozwolę! Nie dam! Nie może wziąć, nie... Trzeba pilnować, zabrać, bo on 

zabierze... do siebie, do cukierni... każdy zabierze… Nie, nie, nie, nie... 

Młody cukiernik nie chciał już więcej słuchać tych bredni. Wywnioskował z nich, że zarządca 

go okłamał. Skoro mówił o schowaniu cukru, znaczyło to, że musi gdzieś być. Jednak 

opuszczał teren cukrowni ze spuszczoną głową i poczuciem porażki, wiedząc, że nie upiecze 

wspólnie z dziadkiem powitalnego ciasta i nie pokaże pierwszych torebek cukru, które zużyje 

na otwarciu cukierni. Dziadek był jego jedyną rodziną i jednocześnie jednym z najstarszych 

mieszkańców miasta. W  dzieciństwie zaszczepił w nim pasję do słodyczy i cukiernictwa oraz 

otoczył nad nim iście ojcowską opiekę po stracie rodziny. A co najważniejsze, był jedyną 

osobą, do której pragnął wrócić   

Dom dziadka znajdował się niedaleko cukrowni, u podnóża najwyższego  

w mieście wzgórza. Nie sposób opisać radości, jaka ogarnęła mężczyznę na widok 

ukochanego wychowanka. Wspomnieniom z minionych lat nie było końca, a i opowieści 

o nauce pobranej przez nastolatka w Poznaniu wypełniały serce starca dumą z tego, co udało 

się Przemkowi osiągnąć. W końcu ten zwierzył się również ze swojego wspaniałego pomysłu  

dotyczącego otwarcia cukierni, a także z nieudanej wizyty u zarządcy cukrowni. Opowiadał 

ze szczegółami to, co od niego usłyszał oraz o swoich przypuszczeniach. Gdy wspomniał 

o niepokojącej go porze roku i dziwnym wyglądzie większości mieszkańców, dziadek 

głęboko westchnął i powiedział: 

– Czy zwróciłeś uwagę, mój chłopcze, że to wszystko, co bierzesz za śnieg, to cukier?  

– Niemożliwe. O czym ty mówisz?  

– Drogie dziecko, klęska dopadła nasze miasteczko. Zalewa nas cukier. Niszczy nasze 

zdrowie i życie, a zarządca cukierniczki znajduje się pod wpływem złych mocy. 

 Młody cukiernik nie potrafił uwierzyć mu na słowo. Wybiegł przed chatę, upadł na kolana 

i począł zgarniać dłońmi biały puch. Włożył palce do ust i zamarł z przerażenia.   

– Jak to się stało? – wydusił w końcu. 

–  Z biegiem lat cukrownia przynosiła coraz większe dochody, wypierając pozostałe 

przedsiębiorstwa z rynku. Wszyscy chcieli pracować tylko u zarządcy i wytwarzać jedynie 

cukier. Rozwścieczyło to szklaną czarownicę, która tworzyła piękne szklane wyroby 

i ozdoby. Ponieważ nie miała już pracowników, rzuciła klątwę na miasto. Tamtego dnia biały 

puch je zasypał i do tej pory nie przesłał padać. Jego mieszkańcy stali się tacy jak cukier, od 



którego nie znali już umiaru. Ich słodycz, jak sam zauważyłeś, jest jednak fałszywa... Wbrew 

pozorom każdy z nas myśli tylko o cukrze, spożywa jedynie cukier, wygląda jak cukier. 

Tylko on się liczy, tylko on ma znaczenie. 

–  Ale ty nie wyglądasz jak pozostali – zauważył chłopak. 

– Nie jem cukru – wyjaśnił dziadek. – Tęsknię za słodyczami, pachnącymi wypiekami… ale 

nie chcę być taki, jak oni.   

–  Czy można coś z tym zrobić? – młodzieniec spojrzał na skrzące się miasto. 

– Szklana czarownica zamieszkała w swojej szklanej wieży i pozostawiła miasto wątpliwej 

opiece zarządcy. Na odchodne powiedziała, że tylko promyk słońca jest w stanie je ocalić 

i trzeba go podać zarządcy. Myślę, że wiem, co chciała przez to powiedzieć. „Promyk słońca” 

to nazwa magicznego ciasta, na którego przepis znajduje się w starej, magicznej księdze, 

przewidującej wszystkie dzieje świata i zawierającej rozwiązania wszystkich problemów. 

Lata temu, gdy prowadziłem naszą rodzinną cukiernię, sporządzałem na jej podstawie 

wyśmienite wypieki, mogące uleczyć ciężkie choroby lub przynieść wyjątkowe szczęście 

osobie obdarowanej. Nadal jestem w jej posiadaniu.  

– Koniecznie musimy upiec ten placek. Razem. Tu. W twoim piecu – powiedział Przemo, gdy 

już przeczytali przepis na ciasto mogące zdjąć magiczny urok. Był pełen zapału i nadziei, 

mimo pozostałych zaleceń zawartych w księdze. 

– Skąd weźmiemy te wszystkie składniki? I kto poda ciasto chciwemu i wiecznie 

nienasyconemu właścicielowi cukrowni? – zapytał dziadek. 

– Placuszek spróbuję wcisnąć mu sam. Wyczytałem, że muszę dotrzeć do wróżki, aby ta 

użyła swej magicznej mocy i przemieniła scukrzone pola w odpowiednie składniki.  

– Ależ taka podróż może być bardzo niebezpieczna. Tam jest wszystko scukrzone i zarośnięte 

rzadko spotykanymi chwastami. Poza tym jest wysokie ściernisko po skoszonych słodkich 

zbożach.  

– Księga podaje, że właśnie tam znajdę promyk słońca – odpowiedział Przemek. 

– Co znajdziesz? – zapytał. 

– Promyk słońca to nie tylko ciasto… Zobacz, tu jest ilustracja… To mniszek lekarski. 

Roślina, którą muszę podarować szklanej czarownicy, aby uleczyć jej złamane serce i na 

powrót uczynić szklaną wróżką. Wtedy ona odwdzięczy mi się ocaleniem miasta. – Spojrzał 

z mocą na swojego dziadka. – Dokonam tego. 

– Przemku, czekaliśmy na ciebie tyle lat… Zawsze wierzyłem, ze wrócisz i znajdzie się ktoś, 

kto ocali Gostyń… Czułem… Wiedziałem, że to będziesz ty…  – Łzy zaszkliły mu się 

w oczach, lecz zaraz spoważniał. Wyglądał teraz jakby był staro, sędziwie, a jednak jak 

potężny mistrz cukiernictwa. 



Przemo gotowy był zrobić wszystko, aby przywrócić zarządcę wielkiej cukierniczki do 

normalności. Chciał też, aby jego rodzinne miasto wyglądało jak dawniej. Doskonale 

wiedział, że po zjedzeniu kawałka ciasta tego ogarniętego chytrością  i jadem władcy i pana 

opuszczą wszelkie złe moce. Z resztą bardzo pragnął, aby w jego kraju, mlekiem i miodem 

płynącym, mieszkańcy Gostynia już zawsze żyli długo i szczęśliwie. 

Młody cukiernik poddał się próbie i przysiągł sobie, że choćby miały go te chwasty boleśnie 

poparzyć, a ściernisko pokaleczyć nogi, a nawet pozostawić nigdy niegojące się rany – spełni 

swój cel. 

Jak postanowił, tak zrobił. 

Odważny młodzieniec rześkim krokiem wyruszył w kierunku szklanej wieży. Chłopak 

dzielnie maszerował dniami i nocami po błyszczących zaroślach, które pozostawiały krwawe 

ślady na jego ciele. Deptał po niekończących się cukrowych ścierniskach. Uginały się pod 

jego stopami źdźbła dziko rosnących traw. Szedł i szedł,  odczuwając coraz większe znużenie, 

lecz nieustannie poszukując wzorkiem żółtego jak promyk słońca kwiatu mniszka. 

Nagle młodzieniec ożywił się. Może tak z dziesięć kroków przed nim, coś błysnęło 

w bielusieńkiej trawie. To był taki blask, jakby ujrzał maleńką główkę tyle co wyklutego 

kaczątka albo kurczątka. 

– To ten kwiat! – wykrzyknął. – To musi być ten kwiatuszek! Musi! 

Kiedy był już przy nim, pochylił się i delikatnie go wyrwał, a już trzymając go w dłoni, lekko  

musnął go ustami z radości. 

Gdy się podniósł, ujrzał na horyzoncie szklaną wieżę. Ścisnął w ręku drogocenny skarb 

i niedługo później dotarł na sam jej szczyt. 

– Proszę wejść – wdzięcznym głosem zaprosiła go mieszkanka ostatniej, najwyżej leżącej 

komnaty, z której przez przezroczyste ściany rozciągał się widok na cały Gostyń i jego 

rozległe okolice . 

Przybysz z dalekiej podróży grzecznie przywitał przecudnej urody czarownicę, klękając na 

jedno kolano i całując ją w rękę. Następnie wręczył jej pięknie pachnącego i żółciutkiego 

kwiatka, zwracając się jak do królowej: 

– Pani  –  to dla Ciebie. Promyk słońca, by ocieplić twoje serce. 

– Dziękuję, młody człowieku. Wiem, po co przyszedłeś i jak daleką drogę musiałeś przebyć, 

by do mnie dotrzeć. Jestem godna podziwu dla Twojego poświęcenia. Spełnię twe życzenie 

i użyję swojej mocy. Obiecuję – mrugnęła okiem. Zauważył, że kąciki jej ust się uniosły. – 

W chwili, gdy opuścisz te drzwi, moja moc zdziała cuda. W drodze powrotnej ścierniska 

zamienią się w zboże, a rzeka w mleko i masło, których potrzebujesz do sporządzenia ciasta, 

a gdy już zbierzesz tyle, ile potrzebujesz, na powrót na ich miejsce wyrosną wszelkie 

przepiękne rośliny i drzewa, które były tam wcześniej. Nie zwlekaj ani chwili.  – wskazała 

ręką drzwi. Młody cukiernik już zmierzał w ich kierunku.  



– Poczekaj… – zatrzymała go jeszcze. Wyjęła zawiniątko z kieszeni lśniącej jak ze szkła 

sukni. – Jeszcze jeden brakujący składnik. Nie znajdziesz go po drodze. Jest mały, kulisty, 

z żółtym jak małe słoneczko wnętrzem. Zgadnij, co to. 

– Jajko – ucieszył się Przemo.  

– Promyk słońca za promyk słońca – rzekła czarownica. – Ten jest ostatni. Moja moc nie 

sięga do ludzkiego serca. Wróć do Gostynia i upiecz ciasto. Podaj je zarządcy, a wtedy 

wszystko wróci do normy.   

Było tak, jak przepowiedziała czarownica. Przemo wracając obserwował, jak świat powoli się 

zieleni. Zebrał zboże na mąkę. Z białej rzeki zaczerpnął trochę mleka, a z jej mulistych 

brzegów masło. Z zachwytem obserwował, jak rzeka zaczyna wracać do życia, pełną ryb 

i skorupiaków, staje się płynną i przezroczystą cieczą, iskrzącą w świetle niczym szkło. Nim 

Przemek zdołał wrócić, na Gostyń i jego mieszkańców spłynęła niewyobrażalna fala ciepłego, 

wręcz gorącego deszczu. Spłukała wszechobecny cukier. Jezdnie i chodniki zostały 

oczyszczone z białej, lepkiej substancji. Nad miastem unosił się tylko zapach podobny do 

świeżych buraczanych wysłodków. Cukrowa zima spłynęła do ledwie odbierających ten 

słodki ulepek studzienek i odeszła na zawsze.  

Jedynie zarządca stał pogrążony w rozpaczy w swoim oknie.  

– Nie wierzę własnym oczom. Co się dzieje? Gdzie się podział cały cukier?  

– Tutaj – odpowiedział Przemo, który właśnie upiekł ze swoim dziadkiem najprostsze ciasto 

świata. Złożone ze świeżo mielonej mąki, masła, mleka i jednego tylko jajka, było ofiarowane 

właścicielowi cukrowni z prawdziwą słodyczą – dobrocią ludzkiego serca, cukrem 

najniewinniejszym z możliwych. – Ukradłem go i dodałem do mojego ciasta. 

– Żartujesz?! – wykrzyczał zarządca. – To ty?! Wiedziałem, że będą z tobą kłopoty! Oddawaj 

mi natychmiast to ciasto! – krzyknął ponownie i rzucił się na przyniesione przez Przemka 

pachnące zawiniątko.  

– Nie… tak nie…  –  sprzeciwił się młody cukiernik. – To ciasto jest dla ciebie. Daję ci je, 

aby twoje życie pełne było słodyczy. 

– Naprawdę? – zdziwił się bliski utraty zmysłów mężczyzna. – Chcesz mi dać cukier sam 

z siebie? Za darmo? 

– Proszę. To ciasto nazywa się „Promyk słońca”. Smacznego. – Przemek położył ciasto na 

stole. Początkowo z wahaniem, następnie z apetytem, zarządca zaczął próbować wypieku. 

Gdy tylko poczuł jego smak na języku, zrozumiał, że nie ma nic wspanialszego od harmonii, 

jaką zapewnia równowaga między słodyczą a goryczką. W tej samej chwili podobna 

przemiana nastąpiła w mieszkańcach Gostynia. Stali się na powrót normalni, szczerzy i 

prawdziwi,  i normalnie wyglądali. Wszystko było takie jak wcześniej. Nagle przez okno do 

pomieszczenia wpadł słoneczny promień.  



– Ooo… – zarządca podszedł, by wyjrzeć na zewnątrz. – Jaka piękna pogoda… Zobacz, 

szklana wróżka wróciła i chyba chce uruchomić maszyny szklarskie. Muszę jej przysłać paru 

moich ludzi, by nie pracowała sama. Przecież to takie trudne zajęcie, aczkolwiek piękne: cały 

dzień wydmuchiwać cudowne rzeczy ze szkła… A my chyba musimy wyprodukować trochę 

cukru, ponieważ… z tego, co pamiętam… potrzebujesz go, młody człowieku, czyż nie? – 

zwrócił się do Przemka. 

– Oczywiście – cukiernik potwierdził.  

Od tej chwili wszystko było prawie jak dawniej, a nawet lepiej. Diametralną różnicę stanowił 

fakt, że Przemo i jego dziadek otworzyli świetnie prosperującą cukiernię, w której już zawsze 

sprzedawali swoje zarówno swoje magiczne, jak i zwyczajnie przepyszne, słodkie wypieki, 

pieszczące podniebienia i dusze mieszkańców Gostynia. Odtąd, na pamiątkę tych wydarzeń, 

obowiązkowo, każdego dnia na cukiernianej ladzie i każdym kuchennym stole w mieście 

znajdowało się ich firmowe ciasto, zwane „Promykiem słońca”. 


