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Kadr filmowy z serialu „Mały Pingwin Pik-Pok”. Archiwum własne Tadeusza Wilkosza.
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



Alicja Ungeheuer-Gołąb

Zimowy spacer

Idziemy na spacer,
ja, siostra i brat.
Zaraz zobaczymy, 
jaki piękny świat.

Niedaleko w polu łąki ośnieżone 
ukrywają w ziemi kiełki traw zielone.

Idziemy na spacer, 
ja, siostra i brat.
Już widzimy w dali
mrozem skuty trakt.

Niedaleko w lesie w liściach zakopana
śpi rodzina jeży i zajączka mała.

Wracamy do domu,
ja, siostra i brat.
Opowiemy mamie,
jaki piękny świat.

Las namalujemy na kartonie białym,
łąkę, jeże, drzewa i nasz spacer cały. 

Rys. Nadia Kondracka

Czesław Piotr Kondraciuk 

Zarozumiały luty

Luty się rozpędził
na zimowej grudzie:
– Jestem najważniejszy! –
krzyczał i marudził. 

Błysnął białym zębem,
złą iskierką w oku,
uruchomił wiatry,
przyspieszając kroku.

Tak pędził przez pola
i mocą się chlubił,
że swoje dwa dzionki
w tym pośpiechu zgubił.

Rys. Antoni Gotfryd 

Rysunki dzieci z kl. 1c, wychowawczyni Magdalena Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie



Nina Opic
NIEZWYKŁY OBRAZEK

Wszyscy wiemy, że w szufladach można czasem odnaleźć przeróżne skarby: jakiś ka-
myk, zasuszony kwiatek, starą gumkę do mazania, połamane kredki, zapomniany lizak, 
a także kartki z obrazkami. Natalka tuż przed swoimi urodzinami znalazła w szufladzie 
swego biurka kilka kartek z niedokończonymi obrazkami. To znaczy, coś tam było na-
rysowane, ale nie pomalowane, albo tylko jakieś linie i kropki, z których ma powstać 
obrazek. Łatwizna.

Dziewczynka bardzo lubiła las i wszystko, co 
z nim związane, dlatego jej uwagę od razu przy-
kuł zarys jakiegoś zwierzątka. Po połączeniu li-
nii powstał lisek. 

– Ale ty jesteś ładny – powiedziała Natalka.
– Jesteś bardzo miła.
– To ty mówisz?
– Tak, tylko jeśli ktoś tak ciepło o mnie po-

myśli jak ty. A może ubierzesz mnie w kolorowe 
liście? – zapytał lisek, podnosząc w górę łebek.

– Ale przecież liski nie mają ubrania z  list-
ków – mówiła Natalka, biorąc jednak do ręki 
kolorowe kredki.

– Ojej, nie marudź tak, bo jest mi zimno – 
prosił lisek.

– A  może ozdobię ciebie białym śniegiem. 
Patrz, lisku, jak dużo go za oknem – przekony-
wała liska Natalka. 

Lisek nie dał się przekonać. Chciał przypomnieć sobie las, w którym się wychował 
i  który tak bardzo kochał. Pamiętał wąskie liście paproci, kolorowe liście jesiennych 
buków, dębów, brzóz i właśnie otoczony nimi chciał być na tym obrazku.

Natalka uśmiechnęła się do kartki papieru z  zarysami liska. Wzięła więc do ręki 
kolorowe kredki, przypomniała sobie kolor różnych leśnych liści i szybko ubrała liska 
w kolorowe listki. Lisek był bardzo zadowolony. Obrazek powiesiła sobie nad biurkiem, 
by móc często na niego patrzeć, i była pewna, że bardzo często lisek uśmiecha się do niej. 
Sami zobaczcie, jaki ładny powstał ten niezwykły obrazek.

Rys. Natalka Janowska, lat 9

Ewa Drapała

Srebrna zima

Srebrne gwiazdki z nieba lecą, 
skrzą się w słońcu, mienią, świecą,  
jakby anioł gubił skrzydła,
jak puszysta piana z mydła,
albo broda krasnoludka – 
taka miękka i malutka.
Srebrne płozy lśnią u sanek
Ani i jej koleżanek.

Rys. Blanka Wróbel, kl. 1c, wychowawczyni 
Magdalena Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25 
w Rzeszowie



MAŁY PINGWIN PIK-POK
Zima kojarzy się z chłodem, śniegiem pokrywającym wszystko wo-

kół białą pierzynką i soplami zwisającymi z dachów domów oraz dzieć-
mi lepiącymi bałwana. Za oknem nareszcie zimowa aura, więc warto 
wspomnieć o bohaterze pochodzącym z krainy śniegu.

Pik-Pok to bohater wymyślony przez Adama Bahdaja – twórcę zna-
nego z powieści dla dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy książka „Mały pingwin Pik-Pok” 
z  ilustracjami Jerzego Flisaka ukazała się w 1969 roku nakładem wydawnictwa Nasza 
Księgarnia. Opisuje zabawne przygody sympatycznego i niezwykle pomysłowego pin-
gwinka, który marzy o podróżowaniu. 

Główny bohater mieszkał na Wyspie Śniegowych Burz i prowadził życie charakte-
rystyczne dla swego gatunku. Wypływał w morze, dbał o pożywne posiłki składające 
się z okolicznych ryb, by utrzymać dobrą formę spacerował aleją między Lodową Górą 
a  Kamieniem Rozbitków. Pewnego dnia w  Zatoce Śmiejącego się Wieloryba spotkał 
dziką kaczkę Kwi-Kwe, która opowiedziała mu sporo ciekawych rzeczy o świecie. Pod 

wpływem tych powieści zamarzył, by 
go zwiedzić i  poznać zapach fiołków 
oraz śpiew słowików. Okazja trafiła się 
niebawem, gdy na jego wyspie wylądo-
wał samolot i udało mu się po kryjomu 
dostać na jego pokład. Na lotnisku po-
witała go córka pilota o imieniu Kasia, 
ucieszona wizytą niespodziewanego 

gościa, któremu zaproponowała mieszkanie w lodówce. Łakomy pingwinek połasił się 
na szprotki, które połknął wraz z puszką i kulinarna przygoda zakończyła się niestraw-
nością, wizytą u lekarza oraz ścisłą dietą. Po wielu przygodach Mały Pingwin Pik-Pok 
zatęsknił za Wyspą Śniegowych Burz i postanowił wrócić do domu. 

Na kanwie książki Adama Bahdaja powstał scenariusz filmu lalkowego, zrealizowa-
nego w latach 1989–1992 w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi. Zre-
alizowano dwadzieścia sześć 9-minutowych odcinków. Kierownikiem artystycznym se-
rialu został wybitny twórca, reżyser, scenarzysta i scenograf Tadeusz Wilkosz. Autorami 
scenariusza byli: Tadeusz Wilkosz i Anna Lewkowska, zaś narratorem i interpretatorem 
dialogów: Joanna Stasiewicz. Muzykę do serialu skomponował Piotr Hertel. Każda z po-
dróży dostarcza Pik-Pokowi niezapomnianych wrażeń i nowych przyjaciół.

W kolekcji Muzeum Dobranocek w Rzeszowie mamy oryginalne projekty postaci 
i scenografii z filmu, a także bogatą kolekcję lalek filmowych z serialu, pochodzących 
z  różnych odcinków animacji. Oprócz głównego bohatera są też postaci drugoplano-
we: pingwin Nicpoń, Kasia i jej Tato, Dziewczynka, Chłopiec, Polarnik, Pies, Eskimos, 
Niedźwiedź i Orka. Są także bardzo rzadkie małe lalki Pingwina Pik-Poka i Nicponia, 
które służyły do realizacji dalekich planów. Dzięki pracom konserwatorskim wykona-
nym przez samego reżysera lalki filmowe wyglądają jak nowe.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Lalki filmowe z serii „Mały pingwin Pik-Pok”



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

Maska nadal ze swą działalnością artystyczną 
w przestrzeni internetowej. Propozycje online 
można zatem znaleźć w sieci w ramach projek-
tu „Mask@ w sieci”.

Alicja w Krainie Czarów
reż. Gabriel Gietzky
Zapraszamy w  podróż przez świat 
niczym nieograniczonej wyobraź-
ni, w  którym przewodnikiem będzie 
Alicja – bohaterka wymyślonej przez 
Lewisa Carrolla historii, od lat inspi-
rującej artystów na całym świecie i od-
czytywanej wciąż na nowo. 

O mniejszych braciszkach św. Franciszka
reż. Jacek Popławski

Spektakl przygotowany z myślą o najmłodszych widzach. Twórcy przyglądają się zachwy-
towi, z jakim św. Franciszek odbierał świat i jego wdzięczność za każde, najmniejsze nawet 
stworzenie. Podkreślają, że wiara, radość życia, chęć niesienia pomocy i dzielenia się swo-
im szczęściem to cechy, które warto rozwijać. 
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Regina Nachacz

Przy karmniku
 
Siedzą ptaszki na drzewie
i ćwierkają do siebie: 
słoneczko dziś przygrzewa,
Michałek przyniósł chleba,
Martynka proso sypie
przeciwko ptasiej grypie.
Mamy zapas słoninki
od babuni Malinki,
mimo mroźnej pogody
dziadek niesie jagody. 
Cudnie jest na tym świecie,
ile było serc? Wiecie? Rys: Martynka Rzeźwicka, lat 7



Bogusława Maślanka
W DALEKIEJ KRAINIE
Baju, baju, baju…  
W dalekiej krainie
żył raz smok okrutny.
Znane jego imię.

Żyli też królowie w zamku na Wawelu
i wojny też były, drogi przyjacielu.

Może mi się śniło? Może prawdą było?
Lecz tradycje świadczą, że tak się zdarzyło.

Baju, baju, baju… 
W dalekim Krakowie
żył raz Smok Wawelski,
tak mówią dziadkowie.

Był tam też krakowiak, była krakowianka,
czapka z pawim piórem i kwiaty do wianka.

Nad szeroką Wisłą wszystko to widziano,
gdzie Lajkonik tańczył i gdzie hejnał grano.

A w Toruniu mieście przepyszne pierniki.
I na Górnym Śląsku w kopalni górnicy.

Byli też górale, tańce z ciupagami
i piękne góralki, wszystkie z warkoczami.

Gdy wyleciał z gniazda orzeł bardzo biały,
to Piastów stolicę trąby ogłaszały.

Gdy hejnał mariacki w Krakowie zagrano,
to sławną stolicą Kraków już uznano.

Gdy Syrenka z Wisły raz się wynurzyła,
to nową stolicę Polska znów nabyła.

Poloneza czas zacząć – zawsze ogłaszano,
gdy Polski granice znowu odzyskiwano.

Polki i oberki do rana tańczono,
mazurki, kujawiaki też wszystkich uczono.

W Bałtyku bursztyny, a w Tatrach owieczki,
bociany na dachach i  koniec bajeczki.

Nadesłany z Florydy w styczniu 2021 roku

Rys. Kuba Olesiewicz

Rys. Klara Korytko

Rysunki dzieci z kl. 1c, wychowawczyni Magdalena Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Czesław Piotr Kondraciuk
Opowiedz mi bajkę

Opowiedz mi bajkę, mamo,
taką cudną, na dobranoc.
Ty tak pięknie opowiadasz,
że szybciutko w sen zapadam. 
– Baju, baju, baju, baj –
piękny jest bajkowy kraj.
Są rycerze, straszne smoki,
skrzat Dobraszek modrooki.
I kot, który kulą miotał,
a był taki mizerota…
W bajkach cuda się zdarzają,
o nich ci opowiem, Maju.



Czesław Piotr Kondraciuk
SKRZAT DOBRASZEK

Odkąd wielki duch lasu Łozimir I objął patronat nad leśną społecznością, zwolniony z obo-
wiązków skrzat Dobraszek mógł wreszcie w spokoju odpoczywać po wieloletnich trudach niesienia 
pomocy wszystkim leśnym podopiecznym. Wylegując się pod dębem, próbował przypomnieć sobie 
wszystkie ważniejsze wydarzenia, z którymi przez wiele lat miał do czynienia. Było ich przecież tak 
dużo, że niektóre z nich całkowicie rozpłynęły się w pamięci i nie można ich było uporządkować.

– Stary już jestem – rozmyślał zapatrzony 
w migocące promyki wiosennego słońca. – Pora 
na zasłużony odpoczynek – stwierdzał, gładząc 
siwiejącą brodę. Zasłuchany w ptasi świergot zu-
pełnie zapomniał, że już od kilku dni prawie nic 
nie jadł i był po prostu głodny. Już miał wyru-
szyć na poszukiwanie swoich smakołyków, gdy 
nagle usłyszał znajome prychnięcie i  delikatny 
głosik sąsiadki:

– Jak długo można leniuchować? – zapytała, 
wachlując się puszystą kitką. – Bez pracy puste 
życie, a ty leżysz i leżysz...

– A  co ci do tego? – odburknął skrzat. – 
Wszak jestem już w  stanie spoczynku. Mam 
prawo nic nie robić…

– Niby prawda – stwierdziła rozmówczyni. – 
Masz do tego prawo, ale jedzonko samo do ciebie nie przyjdzie. Trzeba je zdobyć – szybko dodała, 
patrząc filuternie na mrugające oczka sąsiada.

– Ma rację – pomyślał skrzat, słysząc jak jego żołądek aż piszczy z głodu.
Rozleniwiony skrzat mimo uporczywego głodu nie bardzo chciał opuszczać swoje legowisko. 

Po sąsiadce nie było już śladu, a jemu, staremu weteranowi było zwyczajnie głupio. Patrząc upar-
cie przed siebie, zauważył, że dziupla na drżącej topoli, zamieszkana dotychczas przez dzięcioła 
Czerwoną Czapeczkę, wydawała się być zupełnie pusta, a do niedawna tętniło w niej życie. Czyżby 
przegapił sprawę? Mieszkający w niej dzięcioł zawsze był bardzo aktywny, a od kilku dni zupełnie 
zamilkł… Nie była to rzecz normalna i należało to sprawdzić.

Odżyły stare nawyki. Dobraszek poczuł potrzebę działania. Natychmiast pomyślał o pani Sójce. 
Zawsze uczynna i pomocna w każdej sytuacji. Często z jej pomocy korzystał. Postanowił więc ją 
odszukać, lecz ta jakby rozpłynęła się w powietrzu. Wiedział, że łatwo nie będzie, jednak nie dawał 
za wygraną. 

Znalazł ją po kilku godzinach. Była zdyszana i zupełnie rozkojarzona. Podobno godziła rodzinę 
srok z siwą wroną. Usłyszawszy relację skrzata, natychmiast postanowiła działać. Okazało się, że 
dzięcioł poważnie zachorował i od kilku dni nie opuszczał swojej siedziby. Było z nim bardzo źle. 
Należało natychmiast podjąć leczenie. Wysoka temperatura, brak przytomności, wyraźnie wskazy-
wały, że jest poważnie chory.

I tu bardzo pomocną okazała się Ruda Kitka wykonująca zalecane masaże, a pani Sójka skrzęt-
nie zbierała lecznicze nektary z różnych ziół i jako niezła ich znawczyni niosła obolałemu ptakowi 
pomoc. 

Po tygodniu nieustannej kuracji dzięcioł był zdrów jak ryba. Od razu ochoczo zabrał się do 
swoich codziennych zajęć. Z zapałem zaglądał pod korę chorych drzew i wybierał smakowite larwy 
oraz inne robactwo. Krzykliwa Sójka ogłaszała wszem wobec swoje lekarskie osiągnięcia, a skrzat 
Dobraszek zamiast wylegiwać się na słońcu, błądził po leśnych ostępach, szukając nowych, atrak-
cyjnych zdarzeń. Wreszcie zrozumiał, że nawet bardzo malutki epizodzik w udzielonej pomocy 
innym daje więcej satysfakcji niż bezczynne leniuchowanie. Uwaga Rudej Kitki stała się mottem do 
dalszego działania skrzata Dobraszka. 

Rys. Helena Przywara, kl. 1c, wychowawczyni 
Magdalena Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25 
w Rzeszowie
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STYLOWY BAŁWANEK

To są rzeczy niesłychane,
na podwórku czeka sam
niebieściutki pan Bałwanek
i pilnuje naszych bram!

Ref.
Niebieski Bałwanek,
tańczy pani z panem!
Bałwanek niebieski,
tańczą koty, pieski!

Przywdział kolor tak dla żartu,
znudził mu się biały ton,
chociaż gruby jest obżartuch,
wesolutki jak to on!
 
Ref. Niebieski Bałwanek…

Rys. Grześ Kowara, lat 5


