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bajka 
o niezwykłej marysi 

Jakiś czas temu, kiedy nie było jeszcze komputerów, żyła sobie mała dziewczynka 
o imieniu Marysia. Marysia nie była jednak zwykłym dzieckiem, tak jak wszyscy myśle-
li. Miała ona bowiem niezwykły dar – potrafiła rozmawiać ze zwierzętami. 

Pewnego dnia mama Marysi postanowiła zabrać ją na wycieczkę. Nie chciała powie-
dzieć, dokąd jadą, gdyż miała to być niespodzianka. Marysia chodziła zniecierpliwiona, 
więc spytała w końcu swoją mamę:
- Mamusiu kochana, gdzie jedziemy dzisiaj z rana?
- Dziś czeka Cię wielka przygoda, a jak będziesz grzeczna, to w domu będzie nagroda.

Marysia wsiadła grzecznie do samochodu i razem z mamą ruszyły w drogę. Jazda nie 
była długa, lecz dziewczynka cały czas zastanawiała się, dokąd jadą. Nagle przez szybę 
zobaczyła wielki napis: ZOO. Dziewczynka była bardzo szczęśliwa, ponieważ wiedzia-
ła, że pozna historię dzikich zwierząt z dalekich krajów. Gdy przeszły przez bramę, 
Marysia podbiegła do pierwszego zwierzęcia, jakim był lew i powiedziała:
- Ty jesteś lew, wielki i groźny zwierz!
- Mylisz się moja droga, jam niegroźna jest… osoba.
- A więc po co ci te kły?
- Zaraz… ty rozumiesz, co ja mówię ci?
- Oczywiście, jestem taka, że rozumiem każdego zwierzaka.
- A więc jestem królem zwierząt i mieszkam w Afryce, a Afryka jest wielka i dzika! Na 
spacery wychodziłem, lecz zwierzętom się dziwiłem, bo każdy boi się lwa, a to przecież 
ja! Jestem taki większy kot, który robi dużo psot. 

Lew odszedł na bok, a Marysia poszła dalej i spotkała żyrafę. Miała ona piękną i dłu-
gą szyję, całą w małe łatki. Marysia zdziwiona zawołała:
- Ale ty masz długą szyję… długo się ją myje?
- Twoje pytanie przyprawia mnie o… śmianie!
- A więc po co ci tak długa szyja?
- Hmm… Lubię bardzo liście drzew, na śniadanie sobie zjeść, no i cześć! 
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Marysia pożegnała się z żyrafą, wzięła mamę za rękę i poszły w stronę małp. Dziew-
czynka podeszła bliżej i zobaczyła, jak zwierzątka skaczą, fikają koziołki i huśtają się 
na lianach. Małpki już wiedziały, że Marysia rozumie ich mowę i szybko jedna z nich 
powiedziała:
- Mam na imię Psotek i robię wiele głupotek, lubię bawić się z bratem, on jest mym 
kamratem. Lubię wisieć na ogonku i opalać się na słonku. 

Marysia zaczęła się śmiać, a jej mama nie wiedziała dlaczego, ponieważ dziewczyn-
ka nikomu nie powiedziała, że rozumie zwierzęta, ze strachu, że utraci ten niezwykły 
dar. Chwilę później ujrzała wielkiego szarego słonia. Podbiegła do niego i zapytała:
- Słoniu drogi, dlaczego twój nos sięga podłogi?
- Taki nos ma wiele zalet i nie dziw się wcale, bo dzięki niemu umyję się cały, a inne 
zwierzęta też tak by chciały. 
- A takie uszy nie przeszkadzają? Może nawet pod nogi wpadają?
- W takie upalne dni uszy pomagają mi… schłodzić się i zrobić wiatr, jak chcesz to po-
każę jak.

I w tym momencie słoń zaczął machać uszami, aż paniom obok pospadały kapelusze 
z głów. Marysia uśmiechnęła się i pomachała słoniowi na do widzenia. Dzień zbliżał 
się ku końcowi, więc mama powiedziała, że trzeba już wracać, bo tato czeka w domu 
z jeszcze jedną niespodzianką. Marysia uprosiła, żeby jeszcze pójść i zobaczyć wilki. 
Podeszły i dziewczynka rzekła:
- Szarobure, białe, rude ma tu któryś jakąś budę?
- Nie, Marysiu, śpimy w lesie, gdzie wśród drzew się echo niesie. 
- Chętnie bym tu pozostała, waszych historii posłuchała, lecz muszę do domu wrócić, 
butki z nóżek zrzucić. Tam niespodzianka na mnie czeka, a tu czas ucieka.
Gdy dojechały do domu, tatuś wyszedł dziewczynce naprzeciw i pyta:
- Jak tam było w ZOO?
- Tato, tato zwierząt jest tam mnóstwo! Były wilki i żyrafa, słoń ogromny jak nasza sza-
fa, była też małpka o imieniu Psotek i taki wielki niegroźny kotek. 

Po tych słowach tato zabrał Marysię do pokoju, gdzie na środku leżało wielkie, ró-
żowe pudełko. Dziewczynka szybko otworzyła pakunek, z którego wyskoczył mały, 
puszysty piesek. Marysia ze szczęścia nie mogła nic powiedzieć, gdyż zawsze o takim 
marzyła. Piesek polizał ją po uszku. Marysia odskoczyła ze śmiechem na ustach i po-
wiedziała:
- To jest Astro, co ma obrożę ciasną!

- A skąd wiesz ze ciasna, skoro to jest jego własna?
- Bo Astro mi to powiedział i to że w pudełku długo siedział.
- Czy chcesz Marysiu powiedzieć mi, że ty rozumiesz, co to zwierzę mówi ci?

I takim oto sposobem rodzice dowiedzieli się o niezwykłym darze, jaki posiadała ich 
córka. Wbrew obawom dziecka, dar wcale nie zniknął.
                            

Magdalena i Sylwester Stefanowski – rodzice
Maria Stefanowska – córka
Antoniów, Gmina Radomyśl nad Sanem, powiat stalowowolski
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Liski 
i tajemnicze drzwi

Nadeszło lato i wszystkie zwie-
rzęta w lesie bardzo się z tego 
cieszyły. Rodzina lisów, która 
mieszkała w norce pod wielkim 
dębem, postanowiła zrobić sobie 
wycieczkę. Rodzice chcieli też po-
kazać las swojej małej lisiczce, na 
którą wołali Kitka. Dla Kitki była 
to pierwsza, dłuższa wyprawa 
i z radości aż przebierała łapka-
mi, aby poznać najmniejsze i naj-
ciekawsze zakątki lasu.
- Mamo, możemy już iść, muszę 
koniecznie odkryć nowe rośliny 
albo owady i poszukać odpowied-
niej pajęczyny do mojej kolekcji... 
- Odrobinę cierpliwości, moja 
droga – przerwała jej mama 
i wręczyła Kitce opaskę z żółtych 
kwiatów, które zakładały na wiel-
kie, puszyste kity. 

Na czele wyprawy szedł tata, 
za nim mama, a na końcu Kitka. 
Szli dłuższą już chwilę, minęli kil-
ka bardzo starych drzew i znaleź-
li się na skraju lasu, przy którym 
płynął strumyk. Wszyscy spryt-
nie przeskoczyli pień drzewa 

i skacząc po kamieniach w strumyku znaleźli się na łące, pełnej kwiatów. Nagle uwagę 
Kitki zwróciło coś tak niezwykłego, że aż zamarła w bezruchu. Rodzice szybko zorien-
towali się, co się stało. Kilka metrów przed nimi latał motyl, ale nie taki zwykły, lecz 
przepiękny, kolory skrzydeł były tak intensywne, że w promieniach słońca  błyszczały 
niczym najcenniejszy diament. Liski zastanawiały się, skąd wziął się ten motyl, bo ni-
gdy o takim nie słyszały. Postanowiły cichutko i delikatnie podążać za tym niezwykłym 
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stworzeniem. 
Po pewnym czasie zatrzymali się przed ogromnym żywopłotem, pośrodku którego 

była stare i wielkie drzwi. Motyl przefrunął ponad żywopłotem i zniknął. Liski nie mo-
gły przez niego przeskoczyć, a klamka była za wysoko, więc i otworzyć furty nie miały 
jak.
- Musimy zawrócić – powiedział tata.
- O nie, tam musi być coś ciekawego – krzyknęła Kitka.
- Niech pomyślę… – tata ruszył wzdłuż muru.
- Wymyśliłam – krzyknęła znów Kitka. - Zróbmy piramidę! W górę, szybko, łapcie mnie 
– pośpieszała.

Tata lis z mamą podnieśli Kitkę, która nacisnęła klamkę i drzwi się otworzyły. Po-
mysł się sprawdził. Gdy przesunęli drzwi, od razu zobaczyli tęczowe wodospady. Jed-
nogłośnie stwierdzili, że to dobre miejsce na rodzinny piknik. Tato lis szybko wrócił 
do strumyka, nałapał kilka rybek i zaniósł je rodzinie. Odpoczywając i podziwiając tę 
niezwykłą krainę, dostrzegli przy jednym z wodospadów tęczowe jednorożce: mamę, 
tatę i dwójkę dzieci. 
- Witajcie, przyszliśmy tutaj na odpoczynek, zapraszamy was na piknik – powiedział 
tata lis ponieważ chciał poznać mieszkańców tego miejsca i dowiedzieć się czegoś wię-
cej o nim.
- Miło was poznać, już dawno nie widzieliśmy lisów w tej okolicy – odpowiedziały 
razem jednorożce. Rodziny się zaprzyjaźniły. Później jednorożce zaprosiły liski do 
wspólnej zabawy na trampolinie z chmurek. Takiej radości i skoków nie widzieli dotąd 
ani mieszkańcy tęczowej krainy, ani przybysze ze starego lasu. 

Gdy powoli słoneczko chowało się za górami, liski i jednorożce pożegnały się, ale 
obiecały, że będą się odwiedzać. W domu lisiczka narysowała motyla i jednorożce przy 
wodospadzie, ponieważ postanowiła, że od dzisiaj będzie prowadzić dziennik małego 
odkrywcy. Kitka, zasypiając w łóżeczku, stwierdziła, że była to najlepsza wycieczka 
w jej życiu i już nie mogła się doczekać, kiedy rodzice zabiorą ją na kolejne odkrywanie 
nowych miejsc. 

Agnieszka Mendel - mama
Klara Mendel - córka
Pruchnik, Gmina Pruchnik, powiat jarosławski

Magiczna ściana          

Nie tak dawno temu, lecz zaledwie wczoraj, nie za górami i lasami, ale w małej miej-
scowości, w zwyczajnym domu z ogródkiem wydarzyło się coś niezwykłego. Pewna 
mała dziewczynka o imieniu Helenka tak jak co dzień wróciła po szkole do domu. Była 
bardzo zmęczona, więc postanowiła chwilkę odpocząć. Położyła się na kanapie i za-
mknęła oczy. Nagle usłyszała dziwne odgłosy, a na jednej ze ścian zobaczyła wirujące, 
kolorowe światełka. Zaciekawiona dziewczynka szybko podbiegła do tęczowej ściany 
i gdy chciała jej dotknąć, jej oczom ukazał się niesamowity widok. Zobaczyła bajeczną, 
kolorową, nieznaną krainę. Szybko zorientowała się, że jest po drugiej stronie wirują-
cej ściany. Wszystko wokół było cudowne, ale jej uwagę najbardziej przykuł ogromny, 
kolorowy pałac. Obok niego rosły wysokie drzewa, krzewy i pięknie pachnące kwiaty. 
W górze latały barwne motyle i różnego rodzaju ptaki, których śpiew był tak rado-
sny, że nawet przestraszona Helenka poczuła się szczęśliwa. Jeszcze nigdy w życiu nie 
widziała czegoś tak wspaniałego. W oddali dostrzegła także niewielki strumyk, a po 
jego drugiej stronie małą, skromną chatkę. Wokół niej było równie pięknie i radośnie, 
a w dodatku rosło tam mnóstwo marchewek.

W pewnej chwili dziewczynka usłyszała dziwny odgłos. Zdawało jej się że ktoś pła-
cze, ale nikogo w pobliżu nie dostrzegła. Podeszła bliżej niezwykłego pałacu i nagle 
zobaczyła małego, smutnego królika, siedzącego pod jednym z drzew. Mimo obaw po-
deszła do niego i zapytała:
- Kim jesteś?
- Mam na imię Maurycy i mieszkam w tym domu – odpowiedział zaskoczony królik.
- Co się stało, dlaczego płaczesz?? Przecież tu jest tak cudownie.

Maurycy opowiedział  Helence swoją smutną historię. Kiedyś mieszkał ze swoimi 
rodzicami i starszym bratem Leonem po drugiej stronie lasu. Wiedli szczęśliwe i spo-
kojne życie. Utrzymywali się z uprawy marchewek. Maurycy lubił swoje wygodne 
i beztroskie życie, wolał się bawić i leniuchować niż uczciwie pracować. Jego starszy 
brat natomiast był bardzo uczynnym królikiem, gotowym w każdej sytuacji pomagać 
innym. Od rana do wieczora pracował na rodzinnej plantacji.

Pewnego dnia, gdy Leon i Maurycy dorośli, rodzice postanowili podarować każdemu 
z nich osobny dom. Nie wiedzieli jednak jak mają rozdzielić majątek między synów, 
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ponieważ posiadali niewielką, skromną chatkę nad strumykiem oraz ogromny, boga-
to urządzony pałac. Przygotowali więc dla nich zadanie, które polegało na zasianiu 
w doniczce marchewki i pielęgnowaniu jej przez miesiąc. Po tym czasie mieli zdecydo-
wać komu jaki dom podarować, a wszystko miało zależeć od tego, czyja roślina będzie 
dorodniejsza. Leon od razu wziął się do pracy, szybko przygotował potrzebne rzeczy 
i posiał marchewkę. Każdego dnia jej doglądał, podlewał, wystawiał na słońce a nawet 
z nią rozmawiał.  Maurycy natomiast nie przyłożył się do zadania. Posiał co prawda 
nasiona, podlał je nawet raz czy dwa, ale na tym koniec.

Minął miesiąc. Zbliżał się dzień prezentacji. Roślina Leona urosła duża i piękna. Mar-
chewka Maurycego natomiast, która nie miała dość wody i światła była bardzo mizerna 
i zwiędnięta. Młodszy z braci wcale się tym nie przejmował. Wymyślił bowiem chytry 
plan. Ostatniej nocy zakradł się do pokoju brata i podmienił doniczki. Następnego dnia 
rodzice nie mogli uwierzyć własnym oczom, ale mimo to musieli zgodnie z obietnicą 
oddać bogatszy dom właścicielowi dorodniejszej marchewki. Leon doskonale wiedział, 
co się stało, ale z pokorą przyjął decyzję rodziców.  Bracia zamieszkali w swoich do-
mach. Młodszy z braci, choć na to nie zasłużył, dostał piękny pałac, a starszy – biedną, 
sypiącą się chatkę. W niedługim czasie jednak uboga chatka, dzięki wielkiemu wysił-
kowi Leona, stała się także piękna i bardzo przytulna. Wokół niej powstała mała plan-
tacja marchewek, piękny sad i wspaniały ogród. Leon, mimo że został pokrzywdzony, 
był szczęśliwy, założył rodzinę i miał mnóstwo przyjaciół. Maurycy natomiast nie był 
zadowolony. Został zupełnie sam. Wszyscy go opuścili, gdy wyszło na jaw, jakiego do-
puścił się oszustwa. Był samotny i zgorzkniały. Żałował, że nie postępował uczciwie, 
ale było już za późno.
- Znasz już całą moją historię. Jestem bardzo samotny, oddałbym wszystko, by cofnąć 
czas. Zrozumiałem, że nieważne jest to, ile się posiada, ale to, by mieć z kim to wszystko 
dzielić. Teraz wiem też, że tylko uczciwą pracą człowiek może się naprawdę wzbogacić, 
oszustwa prędzej czy później wyjdą na jaw – szepnął smutno królik.
- Nie martw się. Na pewno jak szczerze przeprosisz swoich bliskich, to ci wybaczą i bę-
dzie jak dawniej. Przecież każdy może popełnić błąd i od Ciebie tylko zależy, czy bę-
dziesz umiał go naprawić – próbowała pocieszać go Helenka.
- Pomożesz mi? Pójdziesz ze mną do mojego brata? – zapytał z nadzieją Maurycy.
- Nie mogę, przepraszam muszę już wracać do domu, ale na pewno sam sobie poradzisz 
– odpowiedziała dziewczynka. Właśnie w tej chwili zdała sobie sprawę, że zrobiło się 
późno i zapadał już zmrok. Nie miała pojęcia, jak wrócić do domu. Aż tu nagle jedno 
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z pobliskich drzew zaczęło wirować kolorami tęczy, zupełnie jak ściana w jej salonie. 
Podbiegła do niego i w tej samej chwili usłyszała głos swojej mamy:
- Córciu, obudź się, obiad już gotowy.

Okazało się, że cała ta magiczna kraina, piękny pałac i królik Maurycy to był tylko 
sen… Ale czy na pewno??? Helenka nauczyła się wiele bardzo ważnych zasad życio-
wych. Na zawsze zapamięta historię królika Maurycego.
  

Monika i Marcin Sapa – rodzice
Weronika Sapa – córka
Kąkolówka, Gmina Błażowa, powiat rzeszowski

Gniazdo sroczki
Był koniec kwietnia. Bardzo szary, deszczowy poranek. Dookoła rozciągała się mgła, 

pokrywając korony drzew. W krzaczastych zaroślach w odludnym miejscu,  znajdowa-
ło się na wierzchołku drzewa gniazdko. Przykryte było daszkiem z luźno splecionych 
gałązek. Wewnątrz było ulepione z błota i gliny, mnóstwa piór, trawy i liści. W głę-
bi leżały cztery jajka z niebieskimi odcieniami. Nagle jedno z nich zaczęło się ruszać. 
Skorupka pękła, ze środka wyjrzała mokra główka z dziubkiem i parą błyszczących 
czarnych oczu. To była sroczka, której jako pierwszej udało się uwolnić ze skorupki. 
Jeszcze była mokra i miała posklejane piórka, gdy z kolejnych jajeczek wyłaniały się 
małe główki. Były bardzo ładne, choć trochę przerażone, bo nic nie widziały. Do gniaz-
da przyleciały dwa duże ptaki z czarno-białymi piórkami. To ptasi rodzice. Do małych 
dzióbków znosili najlepsze kąski, a młode zjadały wszystko, co rodzice im dawali.

Mijały dni, a w gniazdku została tylko jedna malutka ptaszynka. Jej piórka były już 
barwne i świecące. Świetnie umiała robić pii-pii-pii, ale była sama. Miała wiele szczę-
ścia, ponieważ reszta zginęła z powodu chorób. Jedno z nich zostało pożarte przez dra-
pieżnika, mimo iż gniazdko było dobrze zamaskowane. Była zbyt mała, aby wszystko 
pamiętać. Sroczka zastanawiała się, dlaczego nikt do niej nie przylatuje? Była bardzo 
głodna…

Wieczorem rozległ się szum, huk, nadeszły ciemne chmury. Drzewo zaczęło się prze-
chylać od wiatru, gniazdko spadło z ogromnej wysokości prosto na liście na ziemi. Wy-
dawało się, że ptaszek nie przeżył, ale gniazdo było tak dobrze zbudowane, że się nie 
rozleciało. Sroczka zziębnięta, trochę oszołomiona próbowała się wydostać z gniazdka. 
Gdy udało się jej wyswobodzić, na niebie zaświeciło słońce. Zapanowała cisza, a za la-
sem pojawiła się piękna kolorowa tęcza. Jej widok był tak śliczny, że młodziutka srocz-
ka zaczęła podskakiwać, by przez zarośla ujrzeć jak najwięcej. Nawet się nie spostrze-
gła, jak zaczęła się unosić, coraz wyżej i wyżej. Była bardzo szczęśliwa, bo nauczyła 
się latać. Gdy tak latała, zapomniała o najważniejszym, że jest sama. Wylądowała na 
ziemi i bardzo płakała, zastanawiając się, gdzie są jej rodzice. Głód jej doskwierał co-
raz bardziej… Zaczęła szukać pożywienia. Smakowała wszystkiego: owadów, pająków 
i robaków.

Kolejne dni mijały szybko. Z drobnej ptaszynki przemieniała się w pięknego ptaka 
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o smukłej sylwetce i długim ogonie z charakterystycznym czarno-białym upie-
rzeniem. Głowa, dziób, skrzydła, tył ciała i ogon miała czarny, a brzuch oraz boki 
pozostawały białe. Przepięknie wyglądała, jej piórka były zdrowe i lśniące.

Nieopodal lasu rozpościerały się łąki, a dalej – obszary posiane ziarnem zbóż. 
Miała się czym żywić, ale była ostrożna i zachowywała czujność. Pewnego razu, 
po deszczowych dniach, znów pojawiło się słońce. Sroczka usłyszała skrzeczą-
ce kek-kek-czak-czak. Był to głośny, dość ochryple brzmiący okrzyk. Bardzo ją 
zaciekawił, poleciała tam, skąd dźwięk się wydobywał. Zauważyła stado ogrom-
nych ptaków, wyglądających tak samo jak ona. Zatrzymała się obok nich, a wszy-
scy na nią spojrzeli. Od tego czasu trzymała się z nimi w stadzie i stała się dużo 
odważniejsza. Nie spała, gdzie popadnie i nie bała się , że coś złego się jej stanie.

Przyszedł dzień, gdzie wszystkie sroki w stadzie próbowały dostać  się po żni-
wach do gospodarza, aby nazbierać ziaren zbóż, które powylatywały z worków 
na podwórku. Koło stodoły stała złota miska, z której kotki piły mleko. Gdy skoń-
czyły, wszystkie ptaszyska były ciekawe, co tam się świeci. Jednak ta nie rozu-
miała, co oni wyprawiają, ponieważ ten blask tak strasznie raził w oczy, że zgu-
biła się w locie i wylądowała na workach ze zbożem… Nie chciała nawet patrzeć 
na tę miskę, bo trafiła w takie miejsce, że wolała się tutaj oddać rozkoszy jedze-
nia. W pewnym momencie wpadł gospodarz, rozgonił wszystkie zainteresowane 
sroki, więc urządziła sobie drzemkę, ponieważ  była tak najedzona, że musiała 
odpocząć. Śmiejąc się z wszystkiego, zasnęła… Sen nie trwał jednak długo, bo znów 
rozległ się przeraźliwy krzyk, ujadanie psów. Szybko zerwała się do ucieczki. O mały 
włos nie zginęła złapana przez kocura od gospodarza. Znów została sama…

Poleciała w miejsce, gdzie czuła się bezpieczna i mogła sobie popłakać. Jej płacz prze-
rwała wrona, która przyleciała do niej, pytając co się stało. Ta opowiedziała jej wszyst-
ko, że jak była mała, ogromna burza zniszczyła jej gniazdo, które spadło na ziemię i od 
tamtej pory nie może znaleźć swoich rodziców i jest samotna. Gdy tak rozmawiały, 
znów zaczął padać deszcz, rozpętała się burza. Wrona zabrała ją do swojego gniazdka 
koło lasku i tam przeczekały burzę. Gdy wyszły znów, pojawiła się tęcza. Sroczka bar-
dzo się ucieszyła, ponieważ wiedziała, że od tego momentu odmieni się jej życie. Dla 
niej tęcza oznaczała szczęście i radość. I tak też było, gdy latała z radości, zauważyła, 
że niedaleko znajduje się piękne gniazdko. Zaciekawiona poleciała, a w nim odnalazła 
pisklaki, które dopiero co się wykluły ze skorupek. Zaczęła się nim interesować bo 
nikt do tego gniazdka nie wlatywał. Pomyślała, że podleci i popatrzy do nich. Zrozu-

miała, iż zostały same i nie maja co jeść. Przyniosła im robaków, różnych owadów, aby 
tylko nie były głodne. Gdy była w środku w gniazdku z małymi pisklątkami, wleciały 
dwa ogromne ptaki. Nie wierzyła własnym oczom: byli to jej mama i tata. Rodzice opo-
wiedzieli jej, co się stało podczas burzy. Gdy poszukiwali jedzenia dla siebie i dla niej, 
zaczął podać rzęsisty deszcz. Schowali się na pobliskiej gałęzi. Jednak gdy wrócili, nie 
znaleźli ani gniazdka, ani swojej córki. Bardzo rozpaczali…

Od tej pory sroczka pomagała opiekować się młodszym  rodzeństwem i cieszyła się 
z obecności rodziców. Szczęśliwa żyła ze swoja rodziną. A na końcu lasku nad wierz-
chołkami drzew pojawiła się tęcza. Swoim blaskiem oświetlała gniazdko całej rodziny.

Paulina Sroka - mama
Nikola Sroka – córka
Jaśliska, gmina Jaśliska, powiat krośnieński
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Bułka z masłem
Dawno, dawno temu a może nie tak dawno, mieszkańcy pewnej lodówki zbudowali 

sobie zjeżdżalnię. 
Pewnie się zastanawiacie, jak to zrobili… Otóż ostatnio, jedna z półek trochę się 

przechyliła i nikt jeszcze tego nie zauważył, a może nikt nie chciał zauważyć? Zjeżdżały 
i wspinały się tam i z powrotem: szynka, sery, mleko, masło, pomidory, a nawet bułka. 
Chwila, chwila, co robi bułka w lodówce?  Nieważne.

Wszyscy bawili się świetnie, ale tylko przez chwilę, bo zaraz znudziło się im wspina-
nie i zjeżdżanie.
- To nudne! – rzekł pomidor.
Zareagował na to ser biały:
- Zorganizujmy zawody!
- Kto pierwszy zjedzie! – dodał ser żółty.

Wszystkim pomysł bardzo się spodobał. Czekają już na starcie: ser żółty i biały, 
szynka, dwa ketchupy (łagodny i ostry), masło, margaryna, trzy parówki, bułka, mleko 
i musztarda. Jako sędzia zasiada sałata. 
- Każdy zawodnik do startu gotowy?... Start!

W jednym momencie wszyscy zjechali z pochyłej półki. Lecz nie ma zwycięzcy, równi 
na starcie, równi na mecie… Ser żółty już by wygrał, ale wpadł w dziurę jak na sygnał, 
może by mleko wygrało, gdyby się zaraz po starcie całe nie rozlało, może i masło duże 
by szanse na wygraną miało, gdyby tylko slalomem nie jechało.
- Dobra, dobra… – rzekła musztarda. - Jeszcze raz, powtórka! – musztarda wiedziała, 
że w prawdziwym sporcie czasami zdarzają się powtórki. Skąd o tym wiedziała? Bo 
czasami, gdy tato robił kanapki na mecz zapominał schować musztardę z powrotem do 
lodówki i oglądała z nim telewizję.
- Gotowi do startu?... Start! – krzyknęła sałata i wszyscy zjechali w dół.

Masło znowu jechało slalomem. Ślamazarna bułka nie wiedziała, jak je wyprzedzić, 
choć się starała to nie zdążyła, w powietrzu przekoziołkowała i na maśle wylądowała. 
Dzięki bułce masło zaczęło jechać prosto i pędem, szybko wszystkich wyprzedzili. Wy-
grali! Jak po maśle, by rzec można.
Aż tu nagle otwiera się lodówka.
- Kochanie! – woła mama. - W lodówce spadła półka, trzeba ją naprawić. 

Anna i Paweł Łobaza - rodzice
Daria Łobaza – córka
Krosno, Gmina Krosno, powiat krośnieński
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MARZENIE 
KASZTANA 

MARKA
Dawno, dawno temu za górami za la-

sami, za siedmioma rzekami, w odległym 
mieście Łańcucie, w zamkowym parku 
na ogromnym kasztanowcu mieszkał 
kasztan Marek. Był owocem raczej śred-
niej wielkości. Wyglądem nie odbiegał 
od swoich kasztanowych braci i sióstr. 
Był koloru brązowego i miał białą głów-
kę. Na cieniutkich nóżkach nosił żółte 
buciki, a na kasztanowej główce nie-
bieski kapelusik. Z kolczastej skorupki, 
w której wyrósł zrobił kasztankomobil 
– mały pojazd na kołach z żołędziowych 
czapeczek, którym jeździł w odwiedziny 
do swoich braci i sióstr po drugiej stro-
nie kasztanowca.

Kasztan Marek całymi godzinami ob-
serwował alejki zamkowego parku. Po-
nieważ mieszkał na najwyższej gałęzi 
drzewa, miał doskonały widok na całą 
okolicę, aż po same mury parku. Marzył o tym, aby kiedyś zobaczyć świat za murem. 
Ciekawiło go skąd przybywają roześmiane gromadki dzieci.

Pewnego wakacyjnego dnia, postanowił spełnić swoje marzenie. Wsiadł do kasztan-
komobila i z podmuchem letniego wiatru popędził w dół drzewa i dalej alejką prosto 
do bramy zamkowego parku. Żołędziowe kółeczka tak się rozpędziły, że kasztan Marek 
wypadł jak z procy przez bramę wprost pod nogi siostrzyczek: Lenki i Martynki, które 

spacerowały chodnikiem. Wtedy młodsza Lenka krzyknęła:
- Jaki śmieszny, zielony jeżyk! 
- To nie jeżyk – powiedziała starsza Martynka i delikatnie podniosła pojazd. Zobacz, to 
mały, śliczny kasztanek! Jaki lśniący! Weźmiemy go do domu i będziemy się nim bawić. 
Możemy udawać, że to zaginiony, kolczasty klejnot z królewskiej korony. Będziemy go 
chować, a reszta dzieci z podwórka, będzie musiała go szukać z pomocą tajemniczej 
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Bajka o kreciku 
Stanisławku

- Dziadku, dziadku, opowiedz mi bajkę na dobranoc!
- No dobrze, idź się szybko umyj, przebierz w piżamę i powiedz, jak będziesz gotowa.
- Dziadku, dziadku, już jestem gotowa!
- Ułóż  się zatem wygodnie w łóżeczku! Zaczynamy….

Działo się to w lesie. Las był bardzo, bardzo duży i żyło w nim wiele zwierząt. Zwie-
rzęta były przeróżne i małe, i duże, i ciche, i głośne, przyjazne, a niektóre także niezbyt 
towarzyskie. Jednym z mieszkańców lasu był  krecik, który żył sobie w tunelu wydrą-
żonym pod ziemią na polanie, znajdującej się w środku lasu. Miał na imię Stanisław. 
Słynął w całym lesie ze swojej dobroci i chęci pomagania innym zwierzątkom – wszyst-
kim, którzy byli w potrzebie, bez wyjątku. Zwierzęta bardzo go lubiły, dlatego nazywa-
ły go Stanisławek. Jego domek był pełen przeszkód, a to dlatego że drzewa miały mnó-
stwo korzeni rozchodzących się pod ziemią we wszystkie strony. Nie przeszkadzało to 
jednak krecikowi, nauczył się już z tym żyć. Bardzo kochał swój dom i nie wyobrażał 
sobie mieszkania w innym miejscu. Domek był dosyć duży, mieścił wiele tuneli oraz 
trzy kopce, przez które krecik wchodził do swojego domku i wychodził z niego.

Pewnego dnia Stanisławek wybrał się na spacer. Postanowił pochodzić trochę po 
lesie i porozmawiać z przyjaciółmi. Musiał ubrać mocne przyciemniane okulary, bo 
strasznie go raziło słońce, przywykł do ciemności, mieszkając pod ziemią. Wszyscy 
myślą, że krety są ślepe, ale Stanisławek potrafił dostrzec dużo więcej niż inni.

Spacerując po lesie, usłyszał jakiś płacz. Zatrzymał się i zaczął nasłuchiwać. Szloch 
dobiegał zza dużego dębu, który rósł nieopodal. Krecik pobiegł szybko w tamtym kie-
runku, a gdy dotarł na miejsce, jego oczom ukazała się płacząca żabka. Miała na imię 
Żaneta – krecik znał ją dobrze, bo często spotykali się nad strumykiem, gdy chodził 
tam pić wodę. Okazało się, że Żaneta miała złamaną nóżkę, bo skacząc sobie wesoło, 
niefortunnie naskoczyła na grubą gałąź i uszkodziła nogę. Krecik nie namyślał się dłu-
go, szybko pomógł podnieść się koleżance i zaniósł ja do gabinetu starego bobra, który 
leczył leśne zwierzątka. 

mapy, którą razem narysujemy!
Po powrocie do domu siostry ukryły swoje znalezisko pod doniczką przy ogrodowej 

altance i zajęły się rysowaniem mapy ukrytego skarbu. Tymczasem kasztanek Marek 
bezskutecznie próbował wydostać się spod doniczki. Nie tak wyobrażał sobie świat 
za murem zamkowego parku. Było tu ciasno i ciemno. Nie było nikogo, z kim moż-
na by było porozmawiać. Żadnego kasztanowego brata ani siostry ani nawet kuzyna 
żołędzia. Zatęsknił za wiszeniem na gałęzi kasztanowca, obserwowaniem tętniącego 
życiem parku i wycieczkami kasztankomobilkiem po rozłożystych gałęziach kaszta-
nowca. Zasmucony zasnął. Obudziły go krzyki dzieci. To Lenka i Martynka wraz z przy-
jaciółmi z podwórka bawili się w poszukiwanie kolczastego klejnotu. Impreza trwała 
w najlepsze, kiedy mama dziewczynek zawołała wszystkich na lody. Rozbawione dzie-
ci  pobiegły do domu i zapomniały o ukrytym kasztanku.

Mijały dni, tygodnie, miesiące. Przyszła jesień, a po niej mroźna zima. Kasztanek Ma-
rek wtulony w ziemię pod doniczką, zapadł w głęboki, zimowy sen. Dopiero na wiosnę 
obudził go śpiew skowronka. Ale co to!? Doniczka zniknęła, a Marek wraz  z nadej-
ściem wiosny bardzo się zmienił: z małego kasztanka w małą zieloną roślinkę. Zapuścił 
korzonki i urosły mu liczne gałązki. Teraz był kasztanowcem Markiem.

Siostrzyczki zrobiły mu mały płotek z gałązek i sumiennie podlewały. Pod koniec 
lata sięgał już kolan Lenki! Kasztanowiec Marek rósł i rósł, co roku był wyższy. Przerósł 
płotek, altankę i nawet dom dziewczynek. Po kilku latach, altanka w cieniu kasztano-
wych liści była ulubionym miejscem zabawy dla dzieci z całego osiedla, a sam kaszta-
nowiec Marek doczekał dnia, kiedy spełniło się jego marzenie! Teraz, gdy był wyższy 
od najwyższego domu na osiedlu widział całą okolicę. Mógł obserwować życie okolicz-
nych mieszkańców, zabawy dzieci. Był również schronieniem dla okolicznych ptaków 
i wiewiórek.

Przygodę sprzed lat przypomina Markowi kasztankomobilek - kolczasty pojazd któ-
ry oddał kiedyś polnej myszce. Zwierzątko do dzisiaj przemierza nim długie, rozłoży-
ste gałęzie kasztanowca...

Patrycja i Szymon Sroczyk – rodzice
Karolina Sroczyk – córka
Sokołów Małopolski, Gmina Sokołów Małopolski, powiat rzeszowski
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Gdy dotarli na miejsce, okazało się, że bóbr ma duży kłopot, bo odpadła mu klamka 
od drzwi i nie może ich otworzyć. Krecik jednak znalazł na to radę – miał duże do-
świadczenie w naprawach różnych rzeczy, bardzo lubił majsterkować w swoim dom-
ku. Poprosił więc o kilka narzędzi i gdy je otrzymał od bobra, w kilka minut naprawił 
klamkę. Bóbr był bardzo wdzięczny za pomoc, dlatego gdy założył żabce gips na nogę, 
nie przyjął zapłaty za swoją usługę. Był szczęśliwy, że mógł się odwdzięczyć Stanisław-
kowi. 
Wracając od lekarza leśnych zwierząt, krecik napotkał grupę smutnych mrówek. 
- Co się stało? Dlaczego jesteście takie zmartwione? – zapytał.
- Mamy wielki kłopot. W okolicy pojawił się jakiś dziwny zwierzak, który lubi zjadać 
mrówki.
- Jak wygląda?
- Jest ogromny, ma gęstą, szarą sierść, duży ogon oraz małą głowę z długim nosem. Jak 
tylko nas widzi, to natychmiast goni.
- To mi wygląda na mrówkojada! – krzyknął Stanisławek.
- No właśnie! – odparły mrówki. - On nas chce zjeść. Boimy się!
- Spokojnie – powiedział krecik. - Porozmawiam z nim.

Jak obiecał, tak zrobił. Odszukał mrówkojada i rozmówił się z nim. Mrówkojad na 
szczęście zrozumiał, że krzywdzi innych i obiecał, że odtąd będzie zjadał tylko owoce 
leśne oraz inne roślinki. Dobrą wiadomość krecik szybko przekazał mrówkom, które 
były mu bardzo wdzięczne za pomoc.

Ponieważ było już bardzo późno, Stanisławek postanowił wracać do swojego dom-
ku. Szedł więc sobie przez las, wesoło podśpiewując i nagle stanął jak wryty. Mocno się 
przestraszył, bo zobaczył stado dzikich świń, które ryły w ziemi i zbliżały się powoli 
w kierunku jego domku. Przez chwilę nie wiedział, co ma robić, ale znał dziki i wie-
dział, że one nie słuchają nikogo i robią, co chcą. Rozmowa z nimi nie miała sensu. 
Czasu nie było za dużo, więc postanowił skorzystać z pomocy przyjaciół. Zagwizdał 
bardzo głośno – dzikie świnie podniosły głowy, ale tylko na krótko i dalej zajęły się 
ryciem w ziemi. Gwizd usłyszały również inne leśne zwierzęta i zorientowały się, że 
krecik jest w potrzebie. Bez wahania pobiegły w jego kierunku. Było ich bardzo dużo, 
nawet żabka Żaneta kuśtykała z nogą w gipsie.
Stanisławek krzyknął:
- Przyjaciele, musimy zatrzymać dzikie świnie, bo mi za chwilę zniszczą domek. Jest 
nas bardzo dużo, trzeba jak najszybciej odstraszyć je, aby przeniosły się w inną część 
lasu.
- Już się robi, kreciku! – odpowiedziały zwierzęta i wszystkie głośno krzycząc, ruszyły 
w kierunku dzików. Na końcu całej grupy podskakiwała kulejąca żabka Żaneta, robiąc 
dużo hałasu. Dzikie świnie tak się wystraszyły, że uciekły w popłochu. Domek krecika 
został uratowany!

Dobroć Stanisławka w stosunku do innych zwierząt wróciła do niego ze zdwojoną 
siłą. Zawsze warto pomagać, bo dzięki temu sprawiamy radość tym, którzy są smutni 
i zmartwieni. Gdy sami znajdziemy się w potrzebie, będziemy mogli liczyć na to, że 
otrzymamy wsparcie od innych.

Anna i Krzysztof Paszyński – rodzice
Weronika Paszyńska – córka
Długie, Gmina Jedlicze, powiat krośnieński 
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Co jest w życiu ważne?
Dawno temu na pewnej polanie stało ogromne drzewo. Było bardzo samotne, ponie-

waż różniło się od innych. Miało o wiele ciemniejszą korę i prawie w ogóle nie rosły na 
nim liście. Jego gałęzie smutno poruszały się na wietrze, odstraszając ptaki. Podróżują-
cy w tych okolicach Albert postanowił odkryć tajemnicę tej potężnej rośliny. Skierował 
zatem swe kroki w kierunku pobliskiej wioski. Gdy dotarł na miejsce, jego oczom uka-
zał się bardzo przygnębiający widok: wszyscy mieszkańcy mieli ponury wyraz twarzy, 
zwieszone głowy i przygarbioną sylwetkę. Gdy go zobaczyli, od razu zaprowadzili do 
króla. Kiedy znaleźli się w zamku, oczy Alberta ujrzały zapłakanego władcę, obok któ-
rego leżały góry zużytych chusteczek. Słudzy opowiedzieli przybyszowi, dlaczego cała 
wioska jest pogrążona w ogromnym smutku: 

,,Wiele lat temu nasze królestwo było najszczęśliwszym miejscem na ziemi – wtedy 
królowa urodziła piękną córeczkę. Król wyprawił wielki bal połączony z chrzcinami 
dziecka. Dano jej na imię Kornelia. Wszystko układało się pomyślnie, dziewczynka ro-
sła, panowało ogólne szczęście. Niestety, pewnego dnia Kornelia, mimo zakazu rodzi-
ców, weszła sama do lasu, nad którym ciążyła klątwa... i ślad po niej zaginął. Wszczęto 
poszukiwania  dziewczynki. Z wielką obawą poszukiwacze zdecydowali się wejść do 
lasu. Udało im się jedynie odszukać fragment sukienki Kornelii leżący obok dziwnie 
wyglądającego drzewa, zdecydowanie różniącego się od innych”.

Albert poruszony tą opowieścią, postanowił, że uratuje księżniczkę. Zapewnił króla, 
że nie spocznie dopóty, dopóki jej nie odnajdzie. Ruszył na niebezpieczną wyprawę. 
Szedł przez las, góry i rzeki, aż napotkał na swej drodze małego niedźwiadka, który 
wpadł w pułapkę kłusowników. Biedny szarpał się, a kleszcze zaciskały się coraz moc-
niej. Albert miał dobre serce i nie mógłby przejść obojętnie. Pomógł misiowi i razem 
udali się na poszukiwanie mamy – niedźwiedzicy. Odnaleźli ją bardzo szybko. Smutna 
szukała swojego synka. Była bardzo wdzięczna mężczyźnie i powiedziała:
- Za twoje bohaterstwo oferuję Ci swoją pomoc.
Albert zastanowił się chwilę, po czym zapytał:
- Czy wiesz może coś na temat tajemniczego drzewa, o którym opowiadają tutejsi 
mieszkańcy?
Pani misiowa odpowiedziała:
- O tak… wszystkie leśne stworzenia doskonale wiedzą, że nie wolno się do niego zbli-
żać!
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Zwierzę zdradziło mu, że na owo drzewo została rzucona klątwa. Dawniej było ono naj-
piękniejszą rośliną w lesie. Niestety było bardzo nieskromne, ciągle wychwalało swo-
je wdzięki i wyśmiewało wszystkich wokół… Najbardziej szydziło z leśnych gnomów, 
które są małymi, niezbyt urodziwymi istotkami o dobrych serduszkach. Nie podobało 
się to tutejszej Magiczarowiedźmicy, która na drzewo rzuciła urok, chcąc je w ten spo-
sób ukarać. Od tamtej pory wszystko, co znajduje się w pobliżu zaczarowanego drzewa 
i jest piękne, zostaje przez nie wchłonięte. 

Albert zrozumiał, że musi spotkać się z Magiczarowiedźmicą i zmartwił się, bo nie 
miał pojęcia, w którą stronę ma się udać. W tym momencie jego oczom ukazał się dziw-
ny widok: niedźwiedzica, która stała przed nim, zaczęła przybierać dziwną postać.
- No nie bądź taki zdziwiony! – zaśmiała się do Alberta. - To ja jestem Magiczarowiedź-
micą i wiem, że człowiek o dobrym sercu, taki jak ty, może odczynić czar rzucony na 
drzewo. Myślę, że dostało już ono swoją nauczkę i miało wystarczająco dużo czasu na 
przemyślenia swojego niestosownego zachowania.

Albert otrzymał buteleczkę z pięknie pachnącym płynem i instrukcję użycia. Wie-
dział, że musi najpierw porozmawiać z drzewem i wybadać, czy żałuje swoich nie-
cnych postępków. Nie musiał obawiać się wchłonięcia, bo nie był zbyt urodziwy. Kiedy 
dotarł na miejsce, zapytał: 
- Drzewo, drzewo czego chcesz, czy o innych stworzeń uczuciach wiesz?
Zdziwione drzewo odpowiedziało:
-Wstydu znam uczucie swoje, chcę już zmienić życie moje, 
dobro czynić własnym słowem i uśmiechem,
by w okolicy odbijało się głośnym echem!

W tym momencie Albert podlał roślinę magicznym eliksirem, a ta dostała drugie 
życie. Liście zaczęły robić się zielone, kora zmieniła barwę, a na gałązkach pojawiły 
się cudnej urody kwiaty o powabnym zapachu. Nagle kora drzewa rozstąpiła się, a ze 
środka pnia wyszła piękna dziewczyna.    
I znowu wielkie szczęście zapanowało w całej okolicy, a wraz z nim ogromna dobroć.
A drzewo? Wabiło wszystkie istoty żyjące wokół głównie po to, żeby opowiadać o waż-
nych wartościach: skromności, wzajemnym szacunku i bezinteresownej pomocy. 
Co z Albertem? Zadowolony wyruszył w dalszą drogę, by dalej ratować i pomagać.

Agnieszka i Dariusz Puchalik – rodzice
Nina Puchalik i Natalia Puchalik – córki
Jaśliska, Gmina Jaśliska, powiat krośnieński

Zaczarowane jabłko
Pewnego dnia ja i cała moja rodzina wybraliśmy się na zakupy. Wyglądały one zupeł-

nie inaczej niż zwykłe, były za darmo…
W piątek po południu wyszłam ze szkoły, zjadłam obiad i odrobiłam lekcje. Nagle 

mama krzyknęła:
- Lenka, chodź, jedziemy na zakupy!
Troszkę się zdziwiłam, bo zazwyczaj na zakupy jeździliśmy w soboty. Ubrałam się ład-
nie i pobiegłam do mamy. 
- Mamo, dziś jest piątek, a nie sobota, dlaczego jedziemy na zakupy dziś, a nie jutro?
- To niespodzianka, sama się przekonasz – powiedziała zagadkowo mama.
Bardzo się ucieszyłam, bo kochałam niespodzianki. Wsiedliśmy do auta wraz z naszym 
psem Rufim. 
- Mamo, dlaczego Rufik jedzie z nami, skoro do sklepów nie wolno wchodzić z psami? 
– pytałam podejrzliwie.

Mama nie odpowiedziała, tylko tajemniczo się uśmiechnęła. Dojechaliśmy do wiel-
kiego sadu, okazało się, że mogliśmy tam zbierać wszystkie owoce, jakie chcieliśmy i to 
za darmo. Wyszłam z auta i zobaczyłam prawie kilometrowe rzędy drzew i krzewów 
owocowych. W pierwszym rosły maliny, w drugim truskawki, w trzecim winogrona, 
w czwartym śliwki, w piątym orzechy, a na samym końcu jabłonie. Mama dała mi ko-
szyk i pobiegłam zbierać jabłka. Nagle… natknęłam się na złote jabłko. Nie było ono ze 
złota, ale całe żółte. Przyciągnęło moją uwagę, więc bez wahania włożyłam je do koszy-
ka. Po dwugodzinnym zbieraniu zapakowaliśmy zapasy do bagażnika, wsiedliśmy do 
auta i odjechaliśmy do domu. W domu rozpakowaliśmy owoce, mama zrobiła kompot 
z malin, jabłek i winogron. Gdy zaczęła kroić żółte jabłko, ono nagle odskoczyło na bok. 
Kiedy mama znowu chciała je pokroić, kolejny raz odskoczyło. Mama myślała, że to jej 
się tylko przywidziało i włożyła owoc z powrotem do koszyka. 

Po paru minutach przyszłam do kuchni i chciałam sobie zjeść jabłuszko, a że zostało 
tylko to żółte, więc wzięłam je do ręki. 
- Szkoda, że nie ma więcej jabłek, zrobiła bardzo dużo kompotu, a pozostałe dała babci! 
– powiedziałam. 
W jednej sekundzie spadło na mnie sto jabłek, było słychać tylko huk. Mama z tatą 
przybiegli do kuchni.
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- Co tu się stało!? – krzyknęli.
Odpowiedziałam, że nie wiem, bo rzeczywiście sama nie wiedziałam, co się wydarzyło. 
Odłożyłam jabłko na miejsce i udałam się do pokoju. Mama oczywiście wykorzystała te 
jabłka w odpowiedni sposób, robiąc zapasy dżemu na cały rok.

Długo nie mogłam zasnąć, zastanawiając się, jak to się mogło stać i doszłam do wnio-
sku, że coś wspólnego ma z tym to żółte jabłko. Nie myliłam się. Przy śniadaniu trzyma-
łam sobie jabłko w dłoni i powiedziałam: „Fajnie by było mieć drugiego psa”.

Nagle patrzę i oczom nie wierzę – mój pies biega z jakimś drugim futrzakiem! Wtedy 
byłam już na sto procent pewna, że moje jabłko ma magiczną moc.

Bardzo się ucieszyłam, bo natychmiast pomyślałam o mojej koleżance Klarze, która 
miała nieuleczalną chorobę i nie mogła chodzić. Zabrałam ze sobą jabłko i pobiegłam 
co tchu do jej domu. Słyszałam, jak mama krzyczy: „Dokąd tak pędzisz?”, ale mnie już 
nie było.

Zapukałam do drzwi, otworzyła mama Klary. Moja koleżanka siedziała smutna, wpa-
trzona w okno, marzyła o tym, żeby pobiegać, pojeździć na rowerze czy na rolkach. 
Byłam taka szczęśliwa, a ona patrzyła na mnie jakbym zwariowała. Zapytała cicho, dla-
czego tak się cieszę? Opowiedziałam jej historię zaczarowanego jabłka, nie mogła w to 
uwierzyć. 

Postanowiłyśmy działać! Wypowiedziałam życzenie, trzymając jabłko w dłoni.
- Chcę, żeby Klara mogła znowu wstać z wózka!
Jak myślicie, co się stało? Tak, Klara wstała o własnych siłach! Byłyśmy tak szczęśliwe, 
że nie mogłyśmy w to uwierzyć, zresztą jak wszyscy obecni.

Od tej pory prowadziłyśmy zdrowy i aktywny tryb życia, biegając, pływając, jeżdżąc 
na rowerze. Uprawiałyśmy różne sporty i byłyśmy bardzo wdzięczne mojej mamie za 
to, że zabrała mnie do tego sadu. Wydaje mi się, że ona dobrze wiedziała o tym zacza-
rowanym jabłku. Wiedziała, jak bardzo marzę o tym, żeby Klara mogła chodzić. Czyżby 
moja mama była dobrą wróżką?

A co się stało z jabłkiem, tym zaczarowanym? Leży u nas w szafie i używamy go tylko 
w bardzo poważnych sytuacjach. Podobno magicznych jabłek nie można używać na co 
dzień, bo mogą stracić moc…

Justyna Łątka – mama 
Lena Łątka - córka
Długie, Gmina Jedlicze, powiat krośnieński
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BAJKA O SAMOTNYM 
NIEDŹWIEDZIU

W wielkim, stuletnim lesie żył pewien niedźwiedź. To, co go spotkało w młodości 
odbiło smutne piętno na całym jego dorosłym życiu. W czasie jednej z wędrówek, którą 
odbywał ze swoją matką w poszukiwaniu pożywienia, spotkał człowieka. Przez całe 
swoje dorosłe życie bardzo często wracał do tego momentu. Odtwarzał w pamięci jak 
zdenerwowana mama pchnęła go lekko w zarośla, a sama stanęła na tylnych łapach. 

Ludzie postrzegają tę pozę jako przygotowanie do ataku, jednak wcale 
tak nie jest. Niedźwiedzie mają doskonały węch i słuch, ale ze wzrokiem 
u nich gorzej. Matka nie zdążyła rozpoznać zagrożenia. Nagle rozległ się 
głośny wystrzał. Niedźwiedzica  zatoczyła się niezgrabnie i runęła na 
ziemię. Przerażony niedźwiadek podbiegł do leżącej matki, mając na-
dzieję, że nic złego się nie stało.

Pobożne życzenia misia jednak się nie sprawdziły, niedźwiedzica 
umierała i tylko ostatnim tchnieniem wyszeptała:
- Kochany synku, człowiek mnie śmiertelnie zranił, chociaż nie musiał 
tego robić,  nie zamierzałam go atakować. Ludzie nie muszą zabijać, 
żeby przetrwać jak my. Proszę nigdy nie zabijaj dla przyjemności, roz-
rywki, czy z nienawiści.

  Te ostatnie słowa matki głęboko zapadły w serce niedźwiadka. Ale 
rozpacz po jej stracie sprawiła, że w jego sercu zaczęła jednocześnie 
kiełkować chęć zemsty. Chciał zabić człowieka, niekoniecznie tego kon-
kretnego kłusownika, który zabił jego matkę. Chciał zemścić się na ja-
kimkolwiek przedstawicielu gatunku ludzkiego. Niedźwiedź dorósł  
i zmężniał, lecz nigdy nie opuściło go poczucie straty, napędzała go zaś 
chęć zemsty i nienawiść do ludzi. Często opuszczał las i zbliżał się do 
siedlisk ludzkich w nadziei, że wreszcie spotka się oko w oko ze swoim 
największym wrogiem. Na szczęście ludzi, nigdy mu się to nie udało.

   Pewnego jesiennego poranka niedźwiedź buszował po lesie. Nagle 
usłyszał z oddali ludzkie głosy, dlatego przyczaił się w krzakach.  Po chwili zobaczył 
matkę z córką zbierające grzyby. Wreszcie nadszedł moment zemsty.  W końcu wyrów-
na rachunki i może poczuje ulgę, radość życia, której nigdy nie poznał.   Gwałtownie 
wychylił się zza krzaków i ruszył w stronę ludzi. Przerażona matka z dzieckiem zaczęły 
uciekać.  Nagle dziewczynka potknęła się i upadła. Nie mogła się ruszyć, gdyż jej stopa 
utknęła pod konarem drzewa. Zwierzę było już przy niej i ani matka, ani dziewczyn-
ka nie miały wątpliwości, co do jego zamiarów. Dziecko zaczęło przeraźliwie płakać, 
co jeszcze bardziej rozwścieczyło agresora. Matka biegła w ich kierunku, chociaż była 
pewna, że nie jest w stanie uratować własnego dziecka. Co jednak miała robić? Patrzeć 
na to wszystko z oddali ? Stać się widzem tej tragedii ? Wolała już zginąć jako pierw-
sza w nierównej i zapewne bardzo krótkiej walce. Ale nie zdążyła. Niedźwiedź był już 
przy dziecku,  pochylił się nad nim i rozwarł paszczę żeby rozszarpać ofiarę, gdy nagle 
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Magiczny czas
Zbliżał się czas wakacji. Dla pewnej grupy przyjaciół był to niezwykły czas. Dzieci 

nie mogły doczekać się beztroskich dni, które na nie czekają. Od dłuższego czasu ma-
rzyły o wybrykach, zabawach, o dniach, które będą mogły spędzać ze sobą w Magicznej 
Krainie. Tak czasem żartobliwie nazywali swoją miejscowość, która nosiła nazwę Baj-
kowa Przystań. Położona wśród pagórków, lasów i pięknie kwitnących łąk zachęcała 
do korzystania z jej uroków. Była to dla nich kraina, w której latem, ale też i zimą robiło 
się bardzo pięknie. Każda pora roku zachęcała dzieci do dzikich swawoli na łonie przy-
rody. Czasem marzyły o tym, by mieszkać w wielkim mieście. Też marzyły o wyjściu do 
kina czy na basen lub na plac zabaw, gdzie można było szaleć do woli.  Jednak szybko 
o tym zapominały i urządzały sobie najrozmaitsze zabawy, aby miło i aktywnie spę-
dzać razem czas.

Pewnego dnia do ich malutkiej miejscowości zawitał nowy gość. Był to chłopczyk, 
który – jak się okazało – przyjechał na wakacje. Michał, tak miał na imię, mieszkał 
w Warszawie i przyjechał w odwiedziny do swoich dziadków.

Dzieci były ciekawe nowego kolegi i bardzo chciały się z nim zaprzyjaźnić. Chciały 
również, aby Michał opowiedział im o Warszawie i o tym, jak się mieszka w dużym 
mieście. Jednak chłopiec nie chciał się z nimi bawić, ponieważ uważał, że bieganie cały 
dzień po pagórkach i łąkach to strata czasu. On wolał spędzać czas, oglądając telewizję 
lub grając w przeróżne gry na swoim nowiutkim laptopie, który dostał w prezencie od 
rodziców. Nie interesowały go namowy kolegów na wspólną zabawę. Dzieci nie mogły 
pojąć, jak on może całe dnie przebywać w domu i spędzać czas na głupich grach, za-
miast korzystać z tak pięknego i słonecznego lata.

Po kilku dniach chłopiec, słysząc nieustanny gwar i śmiechy swoich rówieśników, 
postanowił zobaczyć co oni takiego ciekawego robią, że całe dnie spędzają poza do-
mem. Jak potrafią zorganizować sobie czas, skoro poza graniem w gry i oglądaniem 
telewizji nic ciekawego nie ma tutaj do roboty.  Nie wiedział nawet, jak bardzo się mylił 
i jak przyjemny jest czas spędzony w gronie znajomych, którzy mają niezliczone pomy-
sły na zabawę.

Przyjaciele, nie tracąc ani jednego dnia wakacji na leniuchowaniu i siedzeniu w domu, 
spędzali czas razem. Grali w piłkę nożną, czasem w zbijanego lub koszykówkę. Od czasu 

ich spojrzenia spotkały się. Dziewczynka nagle przestała płakać i powiedziała cichym 
głosem: 
- Proszę nie, nie zabijaj mnie.
Niedźwiedź poczuł nagły wstrząs i przypomniał sobie słowa matki:
- Nigdy nie zabijaj dla przyjemności, rozrywki, albo nienawiści.
- Czymże to jest co teraz robię, jeśli nie nienawiścią? I wtedy patrząc w przerażone 
oczy dziecka zdecydował; koniec z tym, koniec z nienawiścią i zemstą! Nie zabiję jej, 
nie zabiję żadnego innego człowieka. Odsunął od dziecka swoje kły i wycofał się. Do 
dziewczynki dobiegła  przerażona i jednocześnie zaskoczona matka. Obie obserwowa-
ły jak niedźwiedź odchodzi, nieśpiesznym krokiem. Na do widzenia jeszcze się obejrzał 
i zniknął za drzewami. Niedźwiedź wreszcie poczuł ulgę. Raz na zawsze zrezygnował 
z zemsty i nienawiści, uczuć, które nie przynoszą niczego dobrego, a tylko wyniszczają. 
Zataczają one często błędne koło. Jeśli ktoś je przerwie, świat stanie się lepszym. Prze-
baczenie dało niedźwiedziowi  wolność i nowe życie.

Monika Woś – mama
Amelia Woś – córka
Makowisko, Gmina Jarosław, powiat jarosławski
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do czasu bawili się w chowane-
go, gdyż duża liczba pagórków 
sprzyjała takim zabawom.

Niekiedy z dziewczynami 
urządzali sobie tor przeszkód 
i rywalizowali między sobą, 
która grupa jest lepsza, chłop-
ców czy dziewczyn. W upalne 
dni kąpali się w jeziorze, oczy-
wiście pod opieką dorosłych. 
Wiedzieli już bowiem, że do 
wody mogą jedynie wchodzić, 
gdy ktoś z dorosłych ma na 
nich oko. Wspólnym zabawom 
nie było końca.

Michał zaczął żałować, że 
siedzi sam w domu. Zastana-
wiał się, jak bardzo różni się 
jego dzień od tych, które spę-
dzają jego rówieśnicy. On całe 
dnie jest sam, z nikim się nie 
śmieje i nie wymyśla, jak cie-
kawie można zaplanować sobie dzień. Jego przyjaciele z Warszawy, podobnie jak on, 
większość czasu spędzali na swoich telefonach czy laptopach. Zaczął zazdrościć dzie-
ciom, że potrafią wspólnie się bawić i że są tacy szczęśliwi.

Pewnego dnia postanowił skorzystać z zaproszenia, które dostał od kolegów z Ma-
gicznej Krainy. Dzieci bez namysłu zgodziły się przyjąć Michała do swojego grona, gdyż 
były ciekawe nowego kolegi, który do tej pory wolał być sam.

Z dnia na dzień chłopiec w towarzystwie nowych przyjaciół robił się coraz weselszy. 
Dużo opowiadał im o Warszawie, o jej zabytkach i atrakcjach. Często się uśmiechał, 
chętnie brał udział we wszystkim, co wymyślali jego nowi znajomi. Nieraz wracał do 
domu cały brudny, ale nikogo to nie dziwiło, gdyż niektóre zabawy wymagały ogrom-
nego poświęcenia i zaangażowania. Należało do nich pokonanie toru przeszkód w jak 
najkrótszym czasie, zabawy w piratów lub poszukiwania zaginionego skarbu.

Dziadkowie bardzo się 
cieszyli, że chłopiec jest 
wesoły i przymykali oko na 
brudne lub rozdarte ubra-
nie.

Chłopiec szybko zapo-
mniał o nowiutkim lapto-
pie. Nawet jego rodzice byli 
bardzo zdziwieni, kiedy 
dziadkowie mówili, że chło-
piec nie ma czasu z nimi 
rozmawiać. Prosił tylko, aby 
dziadkowie przekazali im, 
że u niego wszystko świet-
nie. Że dziękuje im za tak 
cudowne wakacje i zadzwo-
ni jak znajdzie czas.

Michał szybko stwierdził, 
że o wiele lepiej jest spę-
dzać czas aktywnie i wesoło 
w gronie przyjaciół. Uznał, 
że telefon i laptop wcale 

szczęścia nie dają. Przyznał, że są to potrzebne urządzenia do komunikowania się ze 
światem i czasem przydatne jako pomoc w nauce. Jednak nie są po to, aby zastąpić 
prawdziwych przyjaciół. Zrozumiał, ile dni stracił, grając samotnie w gry zamknięty 
w swoim pokoju. Wakacje spędzone u dziadków przekonały go nie tylko do aktywnego 
spędzania czasu, ale uświadomiły mu, jak ważni są przyjaciele i czas spędzony razem 
na wspólnych zabawach i wygłupach. Nie mógł się już doczekać kolejnych dni, nie mó-
wiąc o przyszłorocznych wakacjach czy feriach.

Lucyna Morawska – mama
Aleksandra Morawska – córka 
Kańczuga, Gmina Kańczuga, powiat przeworski



38 39

Dumna róża
Dawno temu na pustyni rosły dwa kaktusy: Tadziu i Mnich. Pewnego dnia zdarzył się 

cud – między kaktusami wyrosła czerwona róża. Kaktusy nazwały ją Iskierka. 
Przyjaciele troszczyli się o Iskierkę. Często ją podlewali, ponieważ na pustyni nie 

było wody. Dumna róża bardzo nudziła się wśród pustynnych piasków i kaktusów. Bar-
dzo chciała poznać ludzi i ich świat. 

Pewnego dnia obok miejsca, w którym rosła Iskierka i dwa kaktusy przejeżdżał tu-
rysta. Zrobiło mu się żal pięknej róży. Pomyślał, że kaktusy mogą ja poranić swoimi 
kolcami i postanowił zabrać ją do miasta. Róża była zachwycona tym pomysłem. Miało 
spełnić się jej marzenie o świecie ludzi.

W inny sposób sytuację zrozumiały kaktusy. Tadzio i Mnich myśleli, że mężczyzna 
chce zniszczyć różę. Postanowili jej bronić i Tadzio zranił mężczyznę swoim kolcem. 
Zły turysta odjechał i zostawił różę. 

Iskierka obraziła się na swoich przyjaciół. Była bardzo zła, że przez nich nie mogła 
zrealizować swoich marzeń o pięknym i fascynującym świecie ludzi. Postanowiła, że 
już nigdy więcej nie będzie piła wody, którą dawali jej przyjaciele.

Upał jaki panował na pustyni zabrał Iskierce resztki wody, jaką miała w korzeniach. 
Po dwóch dniach róża zaczęła więdnąć i usychać. Tadzio i Mnich bardzo martwili się 
o przyjaciółkę. Jednak dumna róża miała w nosie ich rady i chęć pomocy. Dopiero kiedy 
jej głowa nie mogła już podnieść się z wyczerpania do słońca, a liście zaczęły opadać, 
Iskierka z wysiłkiem wyszeptała słowa pomocy.

Dwaj przyjaciele zaczęli szybko podlewać dumny kwiat. Niestety zbyt długi brak 
wody spowodował, że róża bardzo powoli odzyskiwała siły. Dopiero pod koniec dnia 
podniosła czerwoną płatkową głowę do góry, liście też powoli zaczęły wznosić się ku 
niebu.

Iskierka głosem słabym z wycieńczenia podziękowała kaktusom i przeprosiła za 
swoje brzydkie zachowanie.

Dwaj przyjaciele uradowali się, że odzyskali przyjaciółkę. Tadzio zrobił obok Iskierki 
małą kałużę, aby mogła zobaczyć, jak pięknie wygląda – po chwilowym zmęczeniu nie 
było już śladu.

Ta historia nauczyła różę, jak ważni są przyjaciele i ich pomocna dłoń. I tak jak wcze-
śniej znów wydarzył się cud. Obok Iskierki, Mnicha i Tadzia wyrosła jeszcze jedna róża. 
Kolor jej płatków był żółty, a nazywała się Jaskierka.

Od tej pory na pustyni można spotkać czterech przyjaciół: dwa pomocne kaktusy 
i dwie piękne róże. Pomimo tego, że łączy ich tylko to, że posiadają kolce, pomagają so-
bie wzajemnie. Tak jest w gronie przyjaciół: nawet gdy różnią się między sobą, zawsze 
sobie pomagają i ratują się w trudnych sytuacjach. 

Ewelina i Jerzy Mikłasz - rodzice
Berenika Mikłasz – córka 
Jodłówka, Gmina Pruchnik, powiat jarosławski
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SMUTEK I MIŁOŚĆ
Była raz bajkowa Kraina; ciemna, ponura, w której nie istniała radość ani kolory. 

Uschnięte drzewa szeleściły szarymi liśćmi. W suchej trawie w ogóle nie rosły kwiaty. 
Ludzie którzy tam mieszkali, byli ciągle smutni, narzekali, zamykali się w swoich do-
mach. A wszystko to działo się, bo w tej Krainie zamieszkał Smutek. Nie wiadomo do-
kładnie  kiedy i skąd przyszedł. Wiadomo, że mieszkał w małej chatce pod lasem i kiedy 
z niej wychodził, bardzo dokuczał mieszkańcom. Mówił przykre słowa, naśmiewał się 
i nigdy się nie uśmiechał. Serce miał zimne jak lód – o ile w ogóle je miał. Mieszkańcy 
go unikali, by nie czuć się jeszcze bardziej nieszczęśliwymi. Zamykali swoje domy, aby 
przypadkiem nie przyszedł do nich Smutek. Nie dbali o przyrodę, przekonani, że to nie 
ma sensu. Dlatego nic nie rosło, drzewa były martwe, a o owocach nie było mowy. Ale 
w Krainie Smutku zdarzyło się coś, co na zawsze wszystko zmieniło. Cóż to było mój 
Przyjacielu? To była mała dziewczynka o imieniu Miłość.

Miłość była piękną, radosną 8 letnią dziewczynką. Mieszkała daleko na peryferiach, 
w małym domku nad czarnym stawem. Jak większość mieszkańców i ona nie mogła 
wychodzić na dwór, by nie spotkać Smutku. Rodzice za wszelką cenę chronili swoje 
dziecko, by zachowało radość, którą przyniosło do domu swoim narodzeniem. Dziew-
czynka napełniała cały dom śpiewem, śmiechem, dobrocią. Im była starsza, tym bar-
dziej kochała ludzi i zwierzęta. Przylatywały do niej zagubione w mroku ptaszki. Rodzi-
ce strzegli swej córeczki, bo bardzo bali się, by Smutek nie zmienił jej śmiechu w płacz. 

Pewnego razu, gdy rodzice zajęci byli przygotowywaniem posiłku i innymi pracami, 
Miłość sama wyszła z domu. Ciekawa świata, poszła na spacer w głąb Krainy. Chciała 
poznać swoich sąsiadów i innych mieszkańców, ale nikt nie chciał Jej otworzyć drzwi 
i wpuścić do środka. Dziewczynka nie rozumiała, dlaczego wszyscy tak się boją. Wresz-
cie poszła do domku pod lasem z nadzieją, że ktoś tam otworzy jej drzwi. Był to domek 
Smutku, ale ona o tym nie wiedziała. Zapukała raz i drugi. Smutek w tym czasie liczył 
dzbany swoich łez, które od lat zbierał i których było bardzo, bardzo dużo. Pukanie go 
tak przestraszyło, że omal nie zbił dzbanu, który trzymał w dłoniach. Zaskoczony pod-
szedł do drzwi i spytał: 
- Kto tam? 
- To ja Miłość, wpuść mnie do środka, chciałabym się z Tobą zaprzyjaźnić - usłyszał. 
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Smutek odpowiedział: 
- Ja nie chcę przyjaźni, dlatego ciebie tutaj nie wpuszczę. Idź sobie stąd, mam dużo 
pracy. 
Ale Miłość była uparta i nie odeszła. 
- Wpuść mnie - prosiła - chcę Ci pomóc. 
Smutek bardzo się zdziwił. Nikt nigdy do niego nie przyszedł, nie zapukał, nie chciał 
w niczym pomóc. Pomyślał: wpuszczę ją i zniszczę jej pomysły. Sprawię, by odeszła 
smutna jak wszyscy. I wpuścił dziewczynkę do środka swego domku. Kiedy Miłość 
weszła do środka, domek zmienił się, stał się kolorowy! Smutek nie mógł uwierzyć 
własnym oczom, ale nadal był zły. Wtedy Miłość pięknym, wesołym, żywym śpiewem 
zapełniła cały dom. Przytuliła Smutek i podbiegła do dzbanów pełnych łez. Smutek 
zaczął krzyczeć: 
- Co robisz?! To moje łzy, nie ruszaj!!! 

Ale Miłość natychmiast chwyciła jeden ze dzbanów za ucho, a drugą ręką złapała za 
rękę Smutek i wybiegła z domku, ciągnąc Smutek i trzymając dzban. Pobiegli do lasu, 
który był tuż obok i przystanęli pod suchym, bezlistnym drzewem umierającym z pra-
gnienia. Miłość przechyliła dzban pełen łez i wszystkie popłynęły do korzeni drzewa. 
Smutek bardzo się zdenerwował, ale nie zdążył nic powiedzieć. Patrzył i nie wierzył 
własnym oczom… Wszystkie gałęzie zaczęły rosnąć i pokrywać małymi zielonymi list-
kami. Było ich coraz więcej i wraz z nimi listków przybywał. Zza chmur wyszły promy-
ki słońca.  Miłość biegała po kolejne dzbany i wylewała łzy pod drzewa, a te szczęśliwe 
zieleniały. Smutek był zachwycony cudem przyrody i oczarowany śpiewem Miłości. 
Z wrażenia zapomniał, że jest smutny i zaczął  się cieszyć i głośno śmiać! Biegał po 
całej Krainie, krzyczał gdy coś pięknego zobaczył. Śmiał się tak głośno, że śmiechem 
zarażał innych. Ludzie wychodzili ze swoich domów, ciekawi, co się dzieje. Ze zdumie-
niem przecierali oczy. Smutek kazał brać ze swojego domu dzbany i podlewać rośliny, 
które rosły, pachniały i zmieniały całą okolicę w kolorowe, wonne ogrody. Ludzie stali 
się szczęśliwi i życzliwi dla siebie, a przede wszystkim uśmiechnięci. Od tego czasu 
Smutek zamienił się w Radość, a cała Kraina zamieniła się w Krainę Radości i Miłości.

Barbara i Robert Łapiński – rodzice
Emilia Łapińska – córka
Sokołów Małopolski, Gmina Sokołów Małopolski, powiat rzeszowski

NAJLEPSI PRZYJACIELE 
Wielki, tajemniczy las nie różnił się od innych jemu podobnych, które pokrywały 

całą bajkową krainę. Jedne drzewa miały liście, inne igły, a wszystkie zieleniły się i  
pięknie  szumiały. Pośrodku lasu, na niewielkiej polanie, stał mały drewniany domek. 
Był śliczny i cieplutki. Pod jego oknami rosły kolorowe, pachnące  kwiaty. Otaczał go 
też ogródeczek z różnymi warzywami i ziołami. To wyjątkowe miejsce zamieszkiwała 
trójka przyjaciół. Niektóre zwierzęta z lasu, jak i pobliskich łąk, trochę naśmiewały 
z tego dziwnego trio. Dlaczego? Ponieważ tymi przyjaciółmi byli: miś Stefan, małpka 
Didżej i pszczółka Gucio. Różnili się od siebie w zasadzie wszystkim. Miś był poważny, 
duży i silny. Małpka wesoła, sprytna i zwinna, a pszczółka, jak zapewne się domyślacie, 
była bardzo malutka i pracowita. Wszyscy dziwili się, jak ta trójka może się przyjaźnić, 
skoro niewiele mają ze sobą wspólnego. Każdy z nich jest inny. Jak mała pszczoła, może 
przyjaźnić się z misiem, jeśli wszyscy wiedzą, że niedźwiedzie podkradają im miód? 
A co ma wspólnego małpa z pszczołą? No właśnie! Co? A jednak, na przekór wszystkie-
mu, cała ta trójka była najlepszymi przyjaciółmi pod słońcem. Mimo tego, że byli różni, 
wszyscy trzej bardzo lubili kwiaty i owoce. A przecież dużo smakołyków mieli w lesie, 
na wyciągniecie łapki. Rosły tam bowiem maliny, poziomki, jagody, grzyby i wiele in-
nych pysznych rzeczy. Przyjaciele nigdy się nie rozstawali, byli nierozłączni.  Całe dnie 
spędzali zawsze razem.  Czy była to zabawa, porządki, praca w ogródeczku, czy też 
robienie zapasów. Rozmawiali ze sobą o wszystkim, śmiali się, żartowali. Nigdy się nie 
kłócili. Gdy pojawiał się jakiś problem, szybko był rozwiązywany, ponieważ zawsze 
mogli na siebie liczyć. Nikomu też nie odmawiali pomocy, gdy ktokolwiek jej potrzebo-
wał. I tak miło i spokojnie mijał czas trójce przyjaciół. 

Po jakimś czasie inne zwierzęta mieszkające w lesie, przestały się naśmiewać z Gucia, 
Stefana i Didżeja. Obserwując ich przez dłuższy czas, doszły do wniosku, że dużego 
misia, wesołą małpkę i malutką pszczołę łączy prawdziwa, szczera i bezinteresowna 
przyjaźń. Nawet trochę im zazdrościły, że zawsze, niezależnie od tego, co się wydarzy 
mają siebie nawzajem, a to najważniejsze. 
- Każdy z nas jest inny!  Dzięki temu wzajemnie się uzupełniamy i możemy się od sie-
bie nauczyć wiele dobrego. Mądre przysłowie mówi: kto znalazł przyjaciela, ten skarb 
znalazł! 
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Któregoś dnia miś, małpka i pszczoła spotkali się na leśnej polance i obdarzyli przy-
jaźnią.  Od tej chwili są bogaci i nie wiedzą, co to samotność.

Barbara i Andrzej Draus – rodzice
Kacper Draus – syn,
Przedbórz, Gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski
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SOWA LIDIA
Była sobie pewna sowa, sowa Lidia, mądra głowa.
Wszystkim zawsze doradzała, dobre rady rozdawała.
W dzień czy w nocy, sowa zawsze do pomocy.
Aż pewnego wtorku z rana, rzecz się stała niesłychana!
Mądra sowa zaginęła, nikt nie wiedział gdzie zniknęła.
Poszukują sowy wszędzie: szpaki, dziki i gołębie.
Nawet lisy oraz jeże mówią zgodnie: „No nie wierzę.

Gdzie jest nasza koleżanka? Wszak szukamy jej od ranka.
Co się stało z mądrą sową?.”
Lecz nikt nie zna odpowiedzi, gdzie ta sowa teraz siedzi.
Pewnie była już zmęczona rozdawaniem dobrych rad
I zechciała odpoczynku, wyruszając sobie w świat.
Teraz wszyscy rozpaczają, że już sowy tu nie mają.
„Trzeba sowie dać odpocząć”- zarządziły razem zgodnie.
Obiecały sobie teraz, że o sowę będą dbały.
„Niech no tylko się pojawi, wróci do nas”- tak mówiły,
„Damy trochę jej odpocząć, bo bez Lidii cóż tu począć.”
Nagle z drzewa coś zleciało, coś co głośno zahuczało
I z impetem się sturlało, wprost na trawę poleciało.
Patrzą wszyscy co to było, co tak nagle się zjawiło.
Toż to sowa ukochana, ta co była tak szukana!
Pewnie spała sobie w ciszy, a tu niemal każdy krzyczy,
Więc się nagle wybudziła i się bardzo wystraszyła.
Chciała lecieć hen do góry, poszybować prosto w chmury,
Lecz w zaspaniu i z przestrachu spadła z drzewa „łapu- capu.”
Całe szczęście, że jest cała i nic sobie nie złamała.
Jakże cieszą się zwierzęta, że jest znowu uśmiechnięta.
Trzeba sobie zapamiętać - odpoczynek to rzecz święta
I nie można w tym przeszkodzić, bo tym gorzej można zrobić.
Pamiętajcie moi mili, byście zawsze się lubili,
A gdy przyjdzie na to czas - pozwolili innym spać.
Bo gdy każdy wypoczęty to jest zdrowy, uśmiechnięty.
Tym morałem się podzielę moi drodzy Przyjaciele.

Dorota Sanchez – mama
Oskar Sanchez – syn
Krościenko Wyżne, Gmina Krościenko Wyżne, powiat krośnieński
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