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Pluszak

Kot Bonifacy,  
folia animacyjna z dekoracją ze zbiorów Muzeum Dobranocek



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

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Na podwórku

Majem, Majem majowym
zakwitł kasztan za progiem.
Zakwitł sobie cichutko,
rósł przez lata wolniutko.

Pod kasztanem jest ławka,
a przy ławce huśtawka.
Na huśtawce wiatr usiadł,
pewnie zmęczyć się musiał.

Na drewnianej ławeczce 
babcia siedzi chwileczkę.
Otuliła się szalem,
pogadała z kasztanem.

Wszystkich z okna widziałam – 
Babcię, wiatr i kasztana,
i huśtawkę, na której
kiedyś huśtałam Ulę.

Czesław Piotr Kondraciuk

Bociani klekot
 Alicji, Adamowi i Anastazji Sztembisom

Do swych gniazd już przyleciały
stęsknione bociany
i wesoło klekotały
przez calutki ranek.

Echo niosło ptasi klekot
daleko w przestworza,
zima uciekła rzeką
w popłochu do morza.

W słońce bystro spoglądały
na pół senne bazie
i w ten sposób bardzo chciały
swą radość wyrazić.

Rys. Lenka Kawa, lat 4

Czesław Piotr Kondraciuk

Majowy galimatias

Aż drży w posadach
leśna estrada,
dziś koncertuje
ptasia plejada.
Kogóż tam nie ma?  
– samiutkie sławy:
sławetna wilga
i kos rudawy,
para słowicza
ciągnąca trele,
sójka, co tylko 
ozorem miele,

malutki czyżyk
z koloraturą,
szczygieł ze swoją
dziwną naturą,
dzięcioł, co takty 
dziobem wydzwania – 
krzyczą i wrzeszczą 
od dnia zarania.
A Maj zdziwiony
biega po lesie,
chce wszystko schwytać,
co echo niesie.

Rys. Julia Brzuszek

Rys. Hania Dziedzic

Rys. Julia Filak



Nina Opic

DLA MAMY PIOSENKA, DLA MAMY

Niedobry czas teraz nastąpił. Zły wirus zabrał nam tak wiele rzeczy: wyjazd do 
babci, pójście do szkoły, spotkania z koleżankami i kolegami, szaleństwa na placu zabaw. 
Ale był ktoś zawsze z nami – to Mama! 

– Niedługo będzie Dzień Matki i musimy 
coś dać mamie – powiedziała Zuzia do swojej 
młodszej siostrzyczki Zosi.

– Musimy. Tylko co?
– Zobaczmy, co mamy w  swoich szufla-

dach, i może coś miłego z tego wyjdzie.
Dziewczynki szybko zabrały się za prze-

szukiwanie swoich szuflad i wyciąganie z nich 
różnych „skarbów”. Czego tam nie było! Piórka 
ptasie przywiezione kiedyś z wyprawy do lasu, 
kamyki z  górskich potoków, a  nawet wesołe 
bilety wstępu do wesołego miasteczka. I  oczywiście: dużo, dużo kurzu... Siostrzyczki 
stwierdziły, że nic z tych rzeczy nie nadaje się na niecodzienny prezent dla mamy. Laurek 
mama miała całe pudełko, to nie będą robić kolejnych. Minął jeden dzień, drugi, trzeci, 
zbliżał się Dzień Matki, a pomysłu na prezent jak nie było, tak nie było...

– Wiesz co, zrobimy dla mamy domowe przedstawienie! Zaśpiewamy, zatańczymy 
i mocno wycałujemy mamę – oznajmiła stanowczym głosem Zuzia.

– A ja mam pomysł! Przebierzmy się w sukienki naszej mamy i ubierzmy jej buciki 
– odpowiedziała Zosia.

– Nie jest to za dobry pomysł, ale może być.
Jak postanowiły, tak zrobiły. W Dniu Matki zaprosiły rodziców do pokoju, na ho-

norowym miejscu na kanapie posadziły mamę, a tata trzymający wysoko w rękach prze-
ścieradło niczym kurtynę kontrolował sytuację. No i  zaczęło się przedstawienie. Były 
piosenki, tańce i dużo, dużo buziaków dla mamy. I nawet się nie gniewała, że jej córeczki 
przedziwnie wyglądały w jej sukienkach, a małe nóżki tak jakoś dziwnie ruszały się w za 
dużych butach. Mama dostała nawet zdjęcie własnoręcznie ułożonej przez dziewczynki 
kompozycji szufladowych skarbów. Zobaczcie sami! 

Regina Nachacz

Majowy ogródek

W babcinym ogródku
rosną cudne kwiaty.
Zrywam po cichutku
stokrotki ukradkiem!

Żółte tulipany
będą dla mamusi,
bukiecik różany 
na stole być musi!

Konwalie zaniosę
do starej kapliczki,
szczerym serca głosem
uproszę łask licznych!

Rys. Lena Sierżęga, lat 5, opiekunka  Jolanta 
Bobeł; Gminne Przedszkole w Malawie

Rys. Zuzia Kłasik, lat 7



PO PROSTU KOCI ŚWIAT 

Podobno ludzie dzielą się na wielbicieli psów i kotów. Ale są także sym-
patycy obu gatunków, w domach których nie sprawdza się powiedzenie „żyć 
jak pies z kotem”, a ich pupile żyją w zgodzie, a nawet przyjaźni. W bajko-
wym świecie temat kotów jest dość popularny. Wszyscy znają: eleganckiego 
kota w butach, Klakiera – pomocnika Gargamela ze „Smerfów”, Toma pró-
bującego przechytrzyć sprytną mysz z animacji „Tom and Jerry”, Sylwestra usiłującego upolo-
wać kanarka z „Przygód Sylwestra i Tweety” czy kochającego się objadać Garfielda. W Polsce 
zdecydowanie najbardziej znanymi kotami z dobranocki są Filemon i Bonifacy. Przygody 
małego, ciekawego świata Filemona i dorosłego, nieco mrukowatego Bonifacego można po-

znać, czytając książkę „Przygody Kota 
Filemona” autorstwa Marka Nejma-
na i  Sławomira Grabowskiego, a  także 
oglądając telewizyjny serial rysunkowy 
zrealizowany w  Studiu Małych Form 
Filmowych SE-MA-FOR w Łodzi. Sym-
patyczny biały kotek mieszka na wsi 
w  chałupie dobrodusznych właścicieli: 
Babci i  Dziadka. Filemon lubi psocić, 
wszędzie musi zajrzeć, wszystkiego do-
tknąć i z tego powodu często ma kłopo-
ty. Radą i  pomocą w  tarapatach służy 
mu kocur Bonifacy, uwielbiający spać 
na zapiecku. Jest bardzo leniwy, a jego 
drzemki nie są w  stanie przerwać na-
wet harcujące po izbie myszy. 

Pierwsza seria pt. „Dziwny Świat Kota Filemona” powstała w latach 1972–1974 i liczyła 
trzynaście 8-minutowych odcinków. Scenariusz napisali Marek Nejman i  Irena Sobańska, 
a poszczególne części wyreżyserowali: Ludwik Kronic, Alina Kotowska, Wacław Fedak, Ry-
szard Szymczak i  Ireneusz Czesny. Głosu filmowym bohaterom użyczyła Teresa Sawicka. 
Druga 26-odcinkowa seria powstała w latach 1977–1981 nosi tytuł „Przygody Kota Filemo-
na”. Autorem scenariusza jest Marek Nejman, a narratorem Barbara Marszałek. Serial reży-
serowali: Zbigniew Czernelecki, Alina Kotowska, Wacław Fedak, Ludwik Kronic, Ireneusz 
Czesny i Andrzej Piliczewski. W sumie wyprodukowano 39 odcinków serialu o sympatycz-
nych kotach. Autorem muzyki i kompozytorem piosenki z czołówki jest Piotr Marczewski. 
Któż nie pamięta wpadającej w ucho piosenki: „Szare, bure lub pstrokate wszystkie koty za 
pan brat. Mają drogi swe i płoty po prostu koci świat, po prostu koci świat…”.

W 1991 roku powstał pełnometrażowy film „Filemon i Przyjaciele”, do którego projekty 
plastyczne stworzył Tadeusz Baranowski, wybitny twórca komiksów. 

Zrealizowano także dwa 25-minutowe filmy przedstawiające wielkanocne i bożonaro-
dzeniowe obyczaje: „Gwiazdka Kota Filemona” z 1995 roku i „Kocia Wielkanoc” z 1997 roku.

1 czerwca 2011 roku przed Muzeum Kinematografii odsłonięto pomnik Kota Filemona 
i Bonifacego. Bonifacy zwykle wylegiwał się na zapiecku, a Filemon biegał po izbie – tym ra-
zem jest na odwrót – Filemona można podziwiać na zapiecku, a Bonifacego można obejrzeć 
z bliska, pogłaskać i zrobić sobie z nim zdjęcie.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie 

Babcia, Dziadek i kot Filemon, 
folia animacyjna ze zbiorów Muzeum Dobranocek



TEATR MASKA

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

NADAL W SIECI
Nadal w Masce wszystkie spektakle oraz Fe-

stiwal Źródła Pamięci Szajna – Grotowski – Kan-
tor, a także tegoroczny majowy Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 
zostały anulowane do odwołania. Ale artyści nie 
odpoczywają i przygotowują kolejne trzy premie-
ry: „Arszenik” w reż. Marcina Bikowskiego, „Kaj-
tuś Czarodziej” w reż. Przemysława Jaszczaka i „Alicja w Krainie Czarów” – adaptacja 
i reżyseria Gabriel Gietzky. 

Nadal też poprzez kontakt internetowy teatr może zagościć u  każdego z  nas 
w domu. Teatr Mask@ w sieci – Słuchowiska dla Młodych Widzów są bowiem prezen-
towane od wtorku do piątku o godz. 18.00. Aktorzy Teatru Maska czytają bajki pięknie 
udźwiękowione. Słuchowiska mają swoją premierę na Facebooku Teatru Maska i są do 
odsłuchu na teatralnym kanale YouTube.

Rączka mała na zabawki, 
a tu pędzą już do ławki.
Dziś nauczę Cię kółeczka –
wyjmij kredki z pudełeczka.

Magdalena Miąsik

KOŁO, TRÓJKĄT I PROSTOKĄT
Mając na uwadze, iż w tym roku obchodzimy rok matematyczny, napisałam wiersz edu-

kacyjny pt. „Koło, trójkąt i prostokąt”. Można go wykorzystać na zajęciach. W tym projekcie są 
bowiem wskazówki, jak nauczyć dziecko rysować… Bo  celem tego działania i zabawy zarazem 
jest rozwijanie zdolności plastycznych i matematycznych dzieci.

Rys. Monika Pawliszak

Rys. Monika Pawliszak

Obraz sama namalujesz.
– Ja? Nie umiem! – Chodź, spróbujesz,
wcale nie jest to tak trudne.
Wierz, nie będzie wcale nudne…

Krzywe kółka to jest chmurka.
Z tego koła będzie górka.
– Dużo takich narysuje 
i z radości podskakuje.



Łatwe jest żółte słoneczko!
Zachęcone z rana dziecko…
Te patyczki to promienie,
które oświetlają Ziemię. Rączkę Pani podtrzymuje

i dziewczynka już maluje...
Powstał duży sznur korali 
– Pani tylko Krysię chwali.

Biały, czarny i czerwony 
– będzie śliczny, kolorowy...  

Rysujemy teraz kwiatki.
Z małych kółek śliczne płatki.
Długi patyk, dwa listeczki, 
wkoło zielone kreseczki.

Z kółek motyl, pszczoła, mucha, 
która brzęczy wprost do ucha!
A w obłokach lecą ptaszki,
albo raczej dzikie kaczki.

Z dwóch patyczków w krzyż złożone,
lekko bokiem przechylone.
Odlatują w ciepłe kraje –
rysunek się ładny staje…

Wyczarujesz też bałwanka –
zimą świetna to zabawa.
Stawiamy koła pionowo,
będzie bałwan, daje słowo!

Nos, guziki, oczy –
dumnie bałwan kroczy.
Zamiast ręki jest łopata,
druga śnieg wkoło zamiata.

Bałwankowa jest rodzinka –
rysowania tylko chwilka...

Teraz będzie już trudniejsze 
i kółeczka mniejsze, większe.
Duża głowa, oczy, buzia –
coraz pewniej rączką rusza...

Teraz rysujemy brzuszek.
– Co brakuje? – Jeszcze nóżek!
Ręce, uszy dorysuje
na brązowo pomaluje.

Jaki piękny bury miś!
Krysia rysuje – od dziś!

Ilustracje: Krysia Poręba, lat 5, opiekunka Magdalena Miąsik; Państwowe 
Przedszkole Muzyczne nr 14 w Rzeszowie 



Czesław Piotr Kondraciuk
RUDA KITKA I SKRZAT DOBRUSZEK

Ruda Kitka nerwowo przecierała zaspane oczy. Wiosenne promienie słońca wdarły się nagle 
do jej dziupli, nie pozwalając na dalsze kontynuowanie snu.  

– Czyżbym zaspała? – zamruczała mocno zdziwiona, gdyż nigdy jej się to nie zdarzało. Cały 
las żył już wiosną. Dorodne sosny pachniały wonną żywicą, a dąb, w którym zamieszkała, szy-
kował się do pączkowania. Ostrożnie wyjrzała na 
zewnątrz. Słońce było już bardzo wysoko, a dookoła 
wystawiały swe buzie niebieskookie fiołki.

– No tak... Przespałam najpiękniejszy moment... 
– mruczała niezadowolona, prychając na gapiącą się 
sójkę. Spłoszony ptak zdążył jeszcze wykrzyczeć kilka 
epitetów pod jej adresem, kryjąc się w leśnych gąsz-
czach.

– Takie nie mają nic do roboty tylko się gapią 
i gapią – gderała, wracając do swojej kryjówki. Do-
brze wiedziała, że powodem jej złego humoru jest 
głód. Postanowiła więc sprawdzić swoją spiżarnię. 
Była pusta! Zniknęły bukwy, nasiona szyszek, sma-
kowite orzechy, żołędzie. To prawda, że często się 
budziła, korzystając z  nagromadzonych wiktuałów. Ale żeby nic nie zostało? Co tam! Przecież 
ma jeszcze w różnych schowkach awaryjne zapasy, pomyślała i szybko zbiegła na dół. Pod dębem 
wygrzewał się w słońcu Skrzat Dobruszek, który pod potężnymi korzeniami okazałego dębu miał 
swoje skromne mieszkanko. Widząc zbiegającą sąsiadkę, zawołał:

– Witam, witam! Co za pośpiech. Chyba że zaspaliśmy. – Kitka była wściekła. Machnęła tyl-
ko puszystym ogonem, znikając za konarami drzew.

– Leć sobie, leć, wariatko – odparował z przeką-
sem, oddając się całkowicie błogiemu leniuchowaniu.

Gdzieś w  pobliżu wrzeszczały sroki, uwijając 
się przy budowie gniazda, a czerwonogłowy dzięcioł 
walił swym ostrym dziobem w  korę pnia, szukając 
upragnionych smakołyków. On też był niesamowicie 
głodny.

Kitka długo nie wracała. Dobruszek uśmie-
chał się pod sumiastym wąsem, mając nadzieję, że 
wygłodniała wiewiórka i tak do niego przyjdzie. On 
jeden znał jej zmyślne kryjówki awaryjnych zapasów 
i wiedział, które z nich zostały już splądrowane przez 
innych głodomorów. Tylko jedna była nietknięta. Ale czy Kitka ją odnajdzie... Wiewiórki bardzo 
często zapominają, gdzie ukryły dodatkowe, awaryjne zapasy.

Kitka wróciła późno bardzo zawiedziona i głodna. Wszędzie zastała pustki. Może jednak nie 
wszystkie schowki sprawdziła?

Dobruszek wskazał jej jedno miejsce, które nie zostało splądrowane, a o którym jego sąsiad-
ka całkowicie zapomniała. Na szczęście było nietknięte. Z powodzeniem mogła zaspokoić głód, 
odzyskując dobry humor i samopoczucie. Zrozumiała, że z takimi sąsiadami należy żyć w zgodzie, 
a zgoda to najlepszy budowniczy dobrych stosunków i przyjaźni. 

Koniec

Rys. Lenka Król 

Rys. Zuzia Fluda
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Regina Nachacz

Urodziny św. Jana Pawła II
Obchodzimy setne urodziny
świętego Jana Pawła II,
z polskiej ziemi Karola Wojtyły.
Ukochanego Ojca Świętego!

Modlimy się żarliwie do Ciebie
i dziękujemy za wstawiennictwo.
Dobrze, Papieżu, że mieszkasz w Niebie,
bo możesz dzieciom uprosić wszystko!

Rys. Jagoda Szydełko, 
lat 3, opiekunka 
Kamila Wota

Rysunki wykonały dzieci 
z Gminnego Przedszkola 
w Malawie

Rys. Weronika Szokało, 
lat 5, opiekunka Alfreda 
Rogalska

Rys. Anastazja Hozer, lat 5, 
opiekunka Paulina Kwiatek-Buż

Rys. Bartosz Jerszów, 
lat 5, opiekunka 
Magdalena Dziobak

Rys. Tymon Frańczak, 
lat 4, opiekunka Jolanta 
Bobeł

Rys. Zuzanna Cisek, 
lat 4, opiekunka 
Marzena Skrzekut

Rys. Hanna Przytuła, lat 6, 
opiekunka Renata Michna

Rys. Daniel Szarek, lat 6, 
opiekunka Marzena Patyna

Rys. Alicja Koc, lat 6, opiekunka 
Agnieszka Kuczma

Rys. Kacper Kataniak, 
lat 6, opiekunka, 
Małgorzata Kruczek

Rys. Marika 
Dobrzańska, lat 3, 
opiekunka Teresa 
Lampart-Halaburda


