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Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły 
Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; 
wychowawczyni Jadwiga Kawa 

Ewa Drapała

Deszczykowe bajanie 

Deszcz ciągle pada i pada…
A w domu ciepło i miło,
mama bajki mi opowiada,
by się coś pięknego przyśniło.

Kap, kap – kapie woda na oknie…
Trzask! – strzela ogień w kominku.
Cały świat moknie i moknie,
a ty śpij, malutki mój synku…

Niech ci się przyśni obrazek
cudny jak w naszej książeczce:
łąka, motyle, obłoczek
i pajacyk na żółtej wstążeczce.

Puk, puk – deszcz puka o szyby…
Śpi już mamy kruszyna;
w tym śnie jest (tak na niby)
jak ta maleńka ptaszyna.

Czesław Piotr Kondraciuk

Wspomnienie lata

Poszarzało w lesie,
tęsknotą powiało,
po minionym lecie
wspomnienie zostało.

Tylko głos dzięcioła
rozlega się w ciszy,
a sójka zwołuje
swoich towarzyszy.

Regina Nachacz

Dzień  
Wszystkich Świętych
 
Znowu Wszystkich Świętych,
pojadę na cmentarz,
by groby odwiedzić,
o zmarłych pamiętam.
 
Zapalę dwa znicze
dla Babci i Dziadka,
odmówię modlitwę
nad mogiłą w kwiatkach.
 
Oni patrzą z Nieba,
bardzo mnie kochają,
a ja wiem, że trzeba
kochać ich tak samo!

Rys. Seweryn Kuczma, 
lat 5, opiekun Magdalena 
Dziobak; Gminne 
Przedszkole w Malawie
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Nina Opic

Listopadowy bukiet

Po polach, łąkach, między blokami chodzi jesień. Razem z wiatrem strącała liście 
z drzew, które malowała na żółto, brązowo, pomarańczowo. Liście szeleściły pod nogami 
i śpiewały listopadową piosenkę: „Szu, szu, sza, szu, szu, sza!”. Niektóre tak bardzo przy-
tulały się do ziemi, że zrobiły kolorową, liściastą kołderkę. 

– Patrz, mamusiu, jakie piękne kolorowe listki przywiał wiatr pod moje nogi! O, a te 
listki ozdobiły moje buciki – powiedziała Gabrysia, kiedy wracała z mamą z przedszkola.

– A  może te listki chcą nie tylko ozdabiać 
twoje butki, ale one chcą być w twoim pokoju. 
Może zrobisz z  nich listeczkowy bukiet i  bę-
dzie wtedy piękny listopadowy obrazek – rzekła 
mama i uśmiechnęła się do córeczki.

Gabrysi wydawało się, że kolorowe listeczki 
też się do niej uśmiechają. Podniosła je i przy-
niosła do domu. Nie chciała, aby poskręcały się 
ze smutku i włożyła je do dużej książki. Po kil-
ku dniach zaglądnęła do nich, a te powitały ją, 
uśmiechając się do niej. Wzięła więc Gabrysia 
dużą kartkę, narysowała wazon, do którego nakleiła zasuszone listki, i postawiła obrazek 
na oknie. A  wiatr za oknem przystawał i  w  zachwycie śpiewał listopadową piosenkę: 
„Szu, szu, sza, szu, szu, sza!”. Zresztą, popatrzcie sami na ten listopadowy, listeczkowy 
bukiet i może też tak zaśpiewacie, tylko nie zapomnijcie uśmiechnąć się do listeczków, 
jesieni i wiatru...

Poznaj grzyby
17 października 2019 r. przedstawiciele 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej odwiedzili uczniów klasy 3c Szkoły 
Podstawowej nr 25 w  Rzeszowie. W  ramach 
akcji „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia” zor-
ganizowali wystawę grzybów jadalnych, nieja-
dalnych i trujących. Głównym celem tego spo-
tkania było zainteresowanie uczniów tematyką 
bezpiecznego grzybobrania. Uczniowie klasy 
3c oraz klasy 3e obejrzeli prezentację i zapoznali się z podstawowymi zasadami zbierania 
i postępowania z grzybami, dowiedzieli się, w jaki sposób chronić się przed zatruciem 
grzybami i po czym można poznać najbardziej trujące gatunki. 

Pan Marek zaprezentował również wiersz J. Brzechwy pt. „Grzyby” z użyciem sylwet 
poszczególnych grzybów. Dziękujemy ekspertom spotkania. Panowie Marek Mróz i Ma-
teusz Radko swoimi opowieściami przybliżyli nam problematykę bezpiecznego grzybo-
brania.

Jadwiga KAWA

Rys. Zuzia Fluda



URODZINOWY ROK
W  Muzeum Dobranocek w  Rzeszowie zawsze coś ciekawego się dzieje, ale 

ten rok jest wyjątkowo bogaty w wydarzenia. Największym wyzwaniem była mo-
dernizacja ekspozycji stałej oraz organizacja jubileuszu. Z  okazji dziesięciolecia 
muzeum zrealizowało wyjątkowe przedsięwzięcie, które swoim zasięgiem objęło 
wiele szkół, przedszkoli i instytucji, a przede wszystkim ośrodków rehabilitacyjno-
-edukacyjno-wychowawczych w regionie i poza jego granicami. 

W ramach projektu „10/10 – cykl dostępnych wydarzeń na 10. urodziny Muzeum Dobranocek 
w Rzeszowie” od maja do końca października w siedzibie instytucji oraz w miejscu zamieszkania 
beneficjentów odbyło się wiele dostępnych wydarzeń, twórczych spotkań oraz warsztatów integra-
cyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz hucznej 
imprezy urodzinowej ze spotkaniem autorskim z reżyserem filmowym, pokazem muzycznym, pro-
jekcjami i wieloma atrakcjami dla gości zrealizowaliśmy:
•	 10 bajkowych bohaterów – cykl warsztatów w formie zabaw i konkursów, na których uczestnicy 

poznali najpopularniejsze bajkowe postaci, wzięli udział w konkursach z wiedzy o dobranoc-
kach oraz obejrzeli projekcje animacji;

•	 Przyjaciel na 10-tkę – integracyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci, których celem było przybliże-
nie świata osób z niepełnosprawnościami i uwrażliwienie na ich potrzeby;

•	 Zaczarowane pozytywki – integracyjne warsztaty artystyczne skierowane do osób pełnospraw-
nych i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Uczestnicy warsztatów za sprawą „czarodziej-
skiego ołówka” w postaci penfrienda – rejestratora i czytnika dźwięku wykorzystywanego dla 
osób niewidomych oraz materiałów plastycznych – tworzyli niepowtarzalne pozytywki z nagra-
nymi przez siebie odgłosami bohaterów dobranocek „zamieszkujących” muzeum;

•	 Bajkowe terapie – cykl integracyjnych warsztatów bajkoterapii, z wykorzystaniem tekstów ba-
jek, adekwatnych do wieku i problemów, z którymi borykają się uczestnicy. Celem warsztatów 
było wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie zdolności społecznych, komunikacyj-
nych oraz umiejętności rozwiązywania problemów;

•	 Urodzinowa kartka – 3-dniowe integracyjne warsztaty animacji, na których pod opieką profe-
sjonalisty ze szkoły filmowej uczestnicy pełnosprawni i z niepełnosprawnością stworzyli animo-
waną kartkę urodzinową z okazji 10-lecia powstania Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.

Zorganizowaliśmy także premierę filmu „Urodzinowa kartka” – we współpracy z  Zespołem 
Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, rzeszowską edycję 7. Festiwalu Kultury bez Barier, 
którego liderem jest Fundacja Kultury bez Barier oraz pomogliśmy spełnić marzenie 13-letniego 
Tomka z Wrocławia – podopiecznego Fundacji Mam Marzenie.

W ramach urodzinowego projektu przeprowadziliśmy także konkurs plastyczny Laurka na 10 
urodziny na najpiękniejszą pracę plastyczną przedstawiającą ulubionego bohatera z bajki z wystawą 
pokonkursową w Muzeum Dobranocek oraz Bajkowym Prywatnym Przedszkolu w Jaśle.

Do realizacji warsztatów i zajęć edukacyjnych zostały opracowane i wykonane pomoce dosto-
sowane do specjalnych potrzeb beneficjentów, wspomagające rozwijanie zdolności sensorycznych, 
zachęcające do nauki poprzez twórczą aktywność i zabawę oraz aktywnego udziału. Dzięki nim 
prowadzone zajęcia były atrakcyjne dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych zarówno z niepełno 
sprawnościami, jak i pełnosprawnych: kopie lalek filmowych do poznawania sensorycznego, repro-
dukcje tyflograficzne kadrów filmowych oraz makieta planu filmowego.

Przedsięwzięcie zrealizowaliśmy w  partnerstwie z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Rzeszowie, Bajkowym Prywatnym Przedszkolem w Jaśle, Fundacją Podaruj Miłość w Boguchwa-
le, Fundacją Kultury bez Barier w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowym dla 
Niesłyszących „Surdostal” w Stalowej Woli w ramach programu Kultura Dostępna, którego celem 



jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona 
odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Serdecznie zapraszam do zwiedzania nowej wystawy stałej „Dobranocki z dawnych lat”, wy-
stawy czasowej „Storyboard czyli scenopis obrazkowy” oraz podziwiania prac laureatów konkursu 
plastycznego.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Zofia Nowak, l. 10 – II 
m., kat. 4–8

Oliwia Debrzak, l. 8 – II m., kat. 1–3 Hubert Denasiewicz, 
l. 17, wyróżnienie

Justyna Segiet, l. 5 – 
I m., kat. przedszkolna

Julia Olejasz, l. 13 – I m., kat. 4–8 Piotr Kapustka, l. 6 – III 
m., kat. przedszkolna

Katarzyna Głód, l. 10 – III m., kat. 4–8 Oscar Mika, l. 7 – III 
m., kat. 1–3

Miłosz Binkowicz, l. 6 – II m., kat. 
przedszkolna

Laurka na 10. urodziny



TEATR MASKA
spektakle w listopadzie i grudniu 2019
 y Czerwony Kapturek (scena Kacperek)
 y Hachiko 
 y Akademia Pana Kleksa
 y Nina i Paul
 y Najmniejszy samolot na świecie
 y #chybanieja (dla młodzieży i dorosłych)
 y Zorro
 y Opowieść wigilijna
 y O mniejszych braciszkach św. Franciszka
 y Wystarczy być 

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. (17) 86 26 808, 86 25 717, 

faks (17) 86 22 407
www.teatrmaska.pl

e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Biuro Organizacji Widowni:

tel. (17) 85 01 360, 85 20 614, 85 01 365

ZORRO
dla dzieci od lat 7
Scenariusz Dariusz Czajkowski, reżyseria Arkadiusz Klucznik, 
scenografia Mariusz Napierała. 

Wszędzie tam, gdzie zło próbuje zatriumfować nad dobrem, 
pojawia się nie wiadomo skąd Zorro – zamaskowany mściciel, 
który walczy w imieniu biednych i pokrzywdzonych ludzi. Kim 
jednak jest tajemniczy bohater? Czyją twarz osłania czarna ma-
ska? To najpilniej strzeżona tajemnica…

DZIEŃ PATRONA 
I TWÓRCZY KONKURS
Prace plastyczne dzieci z  grupy OA (wychowawczynie: Krystyna 

Hus, Marta Ciura) i  OB (wychowawczynie: Renata Muller, Marlena 
Kuzdro) z Punktu Przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Rze-
szowie z okazji obchodzonego w listopadzie Dnia Patrona Szkoły płk. 
Łukasza Cieplińskiego.

Konkurs „Warzywne cudaczki” zorganizowany w  celu twórczego 
spędzenia czasu rodzica z dzieckiem – Punkt Przedszkolny w Szkole 
Podstawowej nr 28 w Rzeszowie (organizatorki: Paulina Dzięcioł, Jo-
anna Pasternak, Marlena Kuzdro).



Czesław Piotr Kondraciuk 
PLANETA ALFA (3)

Co będzie, jak nie wróci na Ziemię? Myśli kłębiły się w głowie. A może go zwyczajnie porwali! 
Myśl straszna zaświtała w głowie. Czuł, jak uginają się pod nim nogi. Tymczasem niebieskooka 
przewodniczka zabrała wystraszonego marzyciela na 
zwiedzanie ośrodka wodno-rekreacyjnego położone-
go nad dużym jeziorem o krystalicznie czystej wodzie. 
Przy pomostach cumowało wiele szykownych jachtów, 
łodzi motorowych, a  te, które pływały, nie wydawały 
żadnych dźwięków. Widząc zdziwienie, przewodnicz-
ka z  uśmiechem wyjaśniła, że na Alfie nie używa się 
paliw płynnych, a łodzie posiadają silniki elektryczne. 
Oczywiście zasilane energią słoneczną. Stąd takie czy-
ste powietrze i woda prawie przejrzysta.

Na przystani wrzało jak w  ulu. Na jednym z  po-
mostów gromadzili się pasjonaci wędkowania w spe-
cjalnie przygotowanych do tego celu strojach. Szymon ze zdziwieniem przetarł oczy. Wśród nich 
dostrzegł znajomą postać. Tak, to był Igor, stryjeczny brat. 

– Co ty tu robisz? – zapytał mile zaskoczony. – Jak się tu znalazłeś? – nalegał. 
– A ty? – usłyszał w zamian. 
– Zabrali mnie z boiska. Nie chciałem, ale oni siłą! 
– Mnie też – brzmiała odpowiedź Igora. – Mnie też wciągnęli do talerza, dzień przed tobą! 

Zaproponowali piękne, dobrze zarybione akweny... Lubię czasem powędkować, więc teraz nada-
rzyła się okazja.

To mówiąc, zaprezentował zaskoczonemu kuzyno-
wi piękny, nowoczesny sprzęt.

– Jeśli chcesz, wsiadaj do pontonu, popłyniemy do 
małej zatoczki, gdzie jest spokojniej, a ryby ponoć bio-
rą na potęgę. 

Szymon zgodził się bez wahania. Płynęli cicho, 
mijając po drodze sporo wędkarskich pontonów. Za-
trzymali się w  niewielkim zakolu, gdzie postanowili 
spróbować szczęścia. Igor wprawnym ruchem śmigał 
spinningiem niczym doświadczony wędkarz. Nauczył 
się od ojca, który czasem zabierał go ze sobą na węd-
karski sport. Ile było rzutów, Szymon nie liczył, ale po ostatnim ich ponton zawirował, a naprężo-
na żyłka brzęczała niczym gitarowa struna. Zacięta ryba parła do przodu, ciągnąc za sobą ponton 
wraz z wystraszonymi wędkarzami. Żarty się skończyły. 

– Igor, tnij żyłkę, ona ciągnie na środek, a tam jest głębia! Mówię ci, tnij! 
– Co ciąć? – usłyszał znajomy głos.
Otworzył oczy. Nad nim pochylała się uśmiechnięta mama, zaskoczona krzykiem syna.
– Miałeś niedobry sen? – spytała. 
– Żebyś wiedziała mamo, co mi się przydarzyło... Wprost niepojęte! 
A może nie był to zwykły sen? Może naprawdę był na innej planecie? Rozmyślał, ciesząc się, 

że jest już na Matce Ziemi wśród swoich... 

Koniec

Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Rys. Marta Stępień 

Rys. Lena Król
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LIŚCIE I WIETRZYK

Sprzeczały się liście jesienne,
które z nich piękniejszy kolor mają,
które najszybciej lecą ku ziemi,
z gałęzi drzew spadając.
 
Żółte mówiły, że są jak słońce,
tylko nie błyszczą tak samo.
Brązowe szeptały, że Matką Ziemią
najbardziej ze wszystkich pachną.
 

Małgorzata Hadław
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Liście i wietrzyk
Renata Kątnik
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Rys. Wiktoria Nycz, opiekunka Renata Kątnik; Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach 

Do jarzębiny się przyrównały
wszystkie listeczki czerwone.
Nagle nadleciał jesienny wietrzyk
i podmuchem liście przegonił.
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