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Przypomnienie częs�ci pierwszej „Przygo� d Wesołego Pączka”. 
W pierwszej częs�ci nasz bohater Pączek znalazł magiczną posypkę, dzięki kto� rej 

stał się pączkiem o całkiem sporych rozmiarach, przewyz'szających dorosłego człowieka.
Pewnego dnia nasz Pączek poszedł kupic� całkiem zwyczajnego pączka Donata, kto� rego 
tez'  posypał magiczną posypką. Mieli wiele przygo� d, kto� re zostały spisane w częs�ci 
pierwszej. To juz'  koniec naszego przypomnienia. Pora na przygody Pączka Ż* eglarza!

Nasza para, dwo� ch wesołych Pączko� w, postanowiła wyruszyc� w rejs i zapolowac� 
na przygody! A przy okazji odwiedzic� kuzyna, Pączka z Ameryki Południowej. 
Przechadzając się w porcie w celu znalezienia okrętu, natrafili na kapitana 
Czarnobrodego, kto� ry chętnie zaprosił ich na pokład. 

Po wypłynięciu w rejs, ich marzenia o dopłynięciu do brzego� w Ameryki 
Południowej uleciały w powietrze: kapitan i załoga statku okazali się grupą okrutnych 
pirato� w. Para Pączko� w dowiedziała się, z'e miast do brzego� w Ameryki płynie na piracką 
wyspę Pącztugę*. 

Po zejs�ciu na ląd, teraz juz'  nie tak wesoła, a raczej smutna, para naszych Pączko� w,
trafia do locho� w, gdzie jest oblewana lukrem, faszerowana słodką marmoladą i pieczona 
na roz'nie, z'eby sko� rka była chrupiąca. 

Kiedy zbliz'a się dzien�  uroczystej kolacji, na sto� ł trafiają najro� z'niejsze potrawy, w 
tym nasze utuczone Pączki. I kiedy kapitan Czarnobrody sięga po kawałek pączka, 
kto� rego zbliz'a do ust i juz'  prawie, prawie robi pierwszy kęs… W innym miejscu i w 
innym czasie mały chłopiec budzi się ze snu z przeraz'eniem, bo chwilę temu we s�nie 
czuł, z'e za moment zostanie zjedzony! przez samego kapitana Czarnobrodego! 
Uspokoiwszy się trochę, z'e to jednak wszystko był sen, wyjrzał jeszcze tylko ze swego 
ło� z'ka, sennie spoglądając na biurko, na kto� rym lez'ał… do połowy zjedzony pączek. Po 
czym, zno� w zapadł w sen… cdn. 😊

*Pącztuga –wyspa pirato� w, w innych krajach, w innych miejscach gdzie zamieszkują 
ludzie zwana Tortugą.
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