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Regina Nachacz

Wesoły Nowy Rok
 
Już Nowy Rok na świecie
po śniegu dziarsko kroczy,
niestraszne mu zamiecie,
przymyka na to oczy.
 

Czesław Piotr Kondraciuk

Miś satrapa

Za górami, za morzami,
gdzieś daleko w leśnej głuszy, 
rządził srogi Miś – satrapa, 
co miał bardzo duże uszy. 

Słuch ci on miał doskonały, 
węch i wzrok w najlepszej formie, 
więc zwierzęta się go bały 
i kłaniały się pokornie. 

Za najmniejszy znak sprzeciwu 
władca karał swych poddanych, 
przy czym głośno pomrukiwał 
w każdy wieczór, każdy ranek. 

Żadnych ustępstw nie uznawał, 
ciągle gderał i narzekał. 
Tak minęło czasu kawał –
leśny elektorat czekał.

A Miś różne miał kaprysy.
Rozkazując swym poddanym,
żeby wreszcie zrozumieli,
kto podwładnym, a kto panem... 

– Ty mi grzybki, a ty miodzik,
ty owoce mi przyniesiesz… 
– Skąd brać? – Mnie to nie obchodzi – 
musi by porządek w lesie! 

Tak mijały dni, miesiące, 
życie biegło wciąż od nowa, 
aż pojawił się na łące 
Żubr ogromny – tęga głowa! 

Widząc, że są wszyscy smutni, 
spytał lisa, w czym tkwi sprawa. 
– Rządzi nami Miś-okrutnik.
Nikczemnością nas napawa… 

Żubr podumał, grzebnął nogą 
i zaryczał poprzez chrapy: 
– Żadne cuda nie pomogą, 
trzeba sprawę wziąć w swe łapy! 

Że był Żubrem z tęgą głową – 
tak historia leśna niesie – 
rzecz rozstrzygnął pokojowo
i nastała radość w lesie. 

Żubra na króla wybrano, 
bo tak zwykle w bajkach bywa. 

Można go zobaczyć rano, 
jak królewską głową kiwa… 

Rys. Grześ Kowara, lat 6

Cieszy się każdą chwilą,
a jego serce śpiewa,
wesołe dni umilą
rok cały, bo tak trzeba!

Rys.  Jaś Stachnik 
nauczycielka Magda Rojek; 
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Sędziszowie Małopolskim



Nina Opic 

Jak krasnal Filip chciał tańczyć  
z bałwankiem

Krasnal Filip mieszkał w lesie. Nadeszła zima i za bardzo nie miał co robić; wie-
wiórka Renia dawno już zasnęła w swojej dziupli w starej sośnie, jeż Tuptuś zagrzebał się 
w stertę liści i też spał. Nawet ciągle kumkająca żaba Tekla gdzieś też zasnęła. Kompletnie 
nie było z kim się bawić, ani z kim porozmawiać. Pewnego dnia spadł śnieg. Biały puch 
pokrył pola, drogi, lasy i miasta. Któregoś dnia dzieci z pobliskiej szkoły ulepiły bałwana.

– Niech stoi blisko lasu, to będzie miał najlepsze miejsce – powiedziała Ola. 
– Ale będzie mu trochę smutno – półgłosem rzekł Kacper.
– Coś ty, przecież będą przylatywać do niego leśne ptaki i opowiadać leśne historie 

– broniła swego zdania Ola.
 – Tak, tak, Ola ma rację – przy-

taknął jej młodszy braciszek Mikołaj.
I tak bałwanek stał sobie przy 

lesie. Patrzył na zielone choinki, cza-
sem na padający śnieg i było mu na-
prawdę smutno, bo rzadko ktoś go 
odwiedzał. Pewnego dnia przyszedł 
do niego krasnal Filip w swej czerwo-
nej czapeczce z żółtym pomponem. 
Stanął chwilę i patrzył z ciekawością 
na bałwanka, którego wcześniej tu 
nie widział.

– Kto ty jesteś? – zapytał.
– Jestem bałwankiem, ulepiły mnie dzieci i zostawiły.
– Oj, to chyba strasznie ci smutno tak samemu tu stać i nic nie robić. A co byś chciał 

zrobić?
– Bo ja wiem, może potańczyć, bo nigdy jeszcze nie tańczyłem.
– Nie jestem najlepszym tancerzem, ale możemy spróbować – rzekł Filip.
Filip wyciągnął ręce do bałwanka, ale jemu właśnie wypadły jego gałązkowe ręce. 

Włożył szybko gałązki z powrotem, ale wtedy odpadły węgielkowe guziki z białego bał-
wankowego ubranka. Filip znów poprawił.

– Wiesz co, chyba nic z tego tańczenia nie wyjdzie – powiedział ze smutkiem bał-
wanek.

– Mam pomysł! Ty stój w miejscu, a ja będę tańczył wokół ciebie. Możesz do mnie 
machać gałązkami i uśmiechać się; tylko nie za bardzo, żeby nie spadł ci z głowy garn-
kowy kapelusz.

I tak w lesie rozpoczął się taniec krasnala Filipa z wesołym bałwankiem. Musicie 
koniecznie ich poszukać i razem z nimi wesoło zatańczyć.

Rys. Maja Korchowiec, lat 9



Jeden z autorów 
Misia Uszatka

W  kalendarzu wydarzeń kulturalnych Muzeum Do-
branocek w  styczniu widnieje szczególny dzień – data 
setnej rocznicy urodzin jednego z autorów Misia Uszatka, 
Zbigniewa Rychlickiego. Taki jubileusz nie zdarza się na 
co dzień i  wypada go szczególnie uczcić. Twórca ten jest 
mi szczególnie bliski, ponieważ Miś Uszatek jest jednym 
z  moich ulubionych bohaterów, a  sam artysta urodził się 
17 stycznia 1922 roku w Orzechówce niedaleko Rzeszowa, 
wsi położonej w  województwie podkarpackim, powiecie 
brzozowskim, gminie Jasienica Rosielna. 

Zbigniew Rychlicki był jednym z najwybitniejszych pol-
skich artystów. Był grafikiem, scenografem, a  także uzna-
nym plakacistą. Stworzył ilustracje do wielu wydawnictw 
dla dzieci oraz starszych czytelników m.in. „Od rzeczy do 
rzeczy” autorstwa Wandy Chotomskiej, „Proszę słonia” Lu-
dwika Jerzego Kerna, „Plastusiowy pamiętnik” Marii Kow-
nackiej, „Podróże Guliwera” Jonathana Swifta czy „Tajem-
nicza wyspa” Juliusza Verne’a. Był autorem opracowania 
graficznego czasopisma dla najmłodszych „Miś”, na którym 
wychowywały się pokolenia Polaków. Stworzył plastyczną 
postać Misia Uszatka oraz jego przyjaciół: Prosiaczka, Kró-
liczków, Zajączka i Pieska Kruczka. Stworzył ilustracje do 
całej serii książek o przygodach misia z oklapniętym usz-
kiem: „Przygody i wędrówki Misia Uszatka”, „Nowi przy-
jaciele Misia Uszatka”, „Gromadka Misia Uszatka”, „Bajki 
Misia Uszatka”, „Zaczarowane kółko Misia Uszatka”. 

Przez ponad trzy dekady pracował jako naczelny grafik 
w Instytucie Wydawniczym Nasza Księgarnia. Był także twórcą projektów okładek popularnej 
serii książkowej dla młodzieży Biblioteka Młodych. Artysta zaprojektował też postaci bohate-
rów oraz scenografię do lalkowego serialu animowanego „Miś Uszatek” realizowanego w latach 
1975–1987 w Studiu Małych Form Filmowych SE-MA-FOR w Łodzi.

Laureat ponad 20 krajowych i zagranicznych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody im. Hansa 
Christiana Andersena w dziedzinie ilustracji (1982), nagrody za wybitne osiągnięcia artystycz-
ne, przyznawanej przez jury Międzynarodowego Komitetu do spraw Książki dla Dzieci i Mło-
dzieży (IBBY). Kawaler Orderu Uśmiechu – międzynarodowego odznaczenia nadawanego 
za działania przynoszące dzieciom radość. Zbigniew Rychlicki zmarł 10 września 1989 roku 
w Bratysławie. 

W ramach uroczystości jubileuszowych realizowanych z inicjatywy Fundacji Czarna Górka 
w Jasienicy Rosielnej planowana jest m.in. wystawa przygotowana przez Muzeum Dobranocek, 
prezentująca ilustracje artysty publikowane w  czasopiśmie „Miś”, okolicznościowy konkurs 
plastyczny oraz spotkanie w siedzibie muzeum przybliżające dorobek artysty.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Muzeum Dobranocek 
ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. + 48 748 36 51
www.muzeumdobranocek.pl 

Plansze z ilustracją z książki „Przy-
gody Misia Uszatka”. Zbiory Muzeum 
Dobranocek w Rzeszowie



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

Teatr Maska
Spektakle w styczniu i lutym 2022
• Zaginiony świat
• O mniejszych braciszkach św. Franciszka
• Hachiko
• Statek Noego
• Kajtuś Czarodziej
• Bambusowa Księżniczka
• Brzydkie Kaczątko

Marta Guśniowska 

O MNIEJSZYCH BRACISZKACH ŚW. FRANCISZKA

Reżyseria Jacek Popławski, sce-
nografia Pavel Hubička, muzyka 
Pavel Helebrand, asystent reż. Ma-
ciej Owczarek. Obsada: Anna Ku-
kułowicz (Klara), Maciej Owcza-
rek (Franciszek), Małgorzata 
Szczyrek/Natalia Zduń (Aniołek 
– rola dublowana)

Spektakl przygotowany z myślą o najmłodszych widzach. Twórcy przyglądają się zachwy-
towi, z jakim św. Franciszek odbierał świat i jego wdzięczności za każde najmniejsze na-
wet stworzenie. Podkreślają, że wiara, radość życia, chęć niesienia pomocy i dzielenia się 
swoim szczęściem to cechy, które warto rozwijać. Warto także odnaleźć w sobie dziecięcą 
gotowość do zachwycenia się najzwyklejszymi sprawami i rozwijać wrażliwość.
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Iwona Maraszka

RÓŻYCZKA I SMOK KOLCZATY

To jest bajka całkiem nowa
o Różyczce z Kwiatuszkowa,
maleńkiej, skrzydlatej dziewczynce.
Po prostu ślicznej elfince.

Wszystko miała różane,
domek i małe mebelki
w saloniku niewielkim,
sukienki ze wzorem w różyczki,
nawet różane guziczki.
Z różaną konewką od rana
bardzo zapracowana.

Tak żyła owa istotka,
miniaturowa i słodka.
Elf Tulipan zakochał się bez pamięci
i długi wiersz jej poświęcił.
Potem poprosił o rączkę
i kupił kwiatową obrączkę.

Lecz...

Tuż za rogatką miasta
dziwaczny zamek wyrastał.



Najeżony kolcami,
z ostów sześcioma bramami.
Mieszkał w nim smok Kolczaty,
ponury i bardzo bogaty.
Wszędzie miał kolce złote,
także złote pazury,
nie pomijając fryzury.
Nawet na łbie ten smok
miał cudny, złoty kok.

Pewnego ranka lecąc przelotem
nad Kwiatuszkowem,
dojrzał Różyczkę, zaryczał olśniony
i już w sekundę był zadurzony!
– Cóż to za cudo? Jakiż klejnocik!
Natychmiast całą bym ją ozłocił!

Wydobył siatkę na motyle
i szybko elfinkę złowił za chwilę.

Trzymając ostrożnie
cenną zdobycz w łapach,
struchlałej Różyczce
tak do ucha sapał:
– Róże mają kolce,
ja mam kolce też,
pokochasz mnie na pewno,
już ty o tym wiesz!

Przeleciał prędko
nad wielkim mokradłem
i zamknął maleństwo
w wieży przed zwierciadłem.

– To lustro – ostrzegł ją Kolczaty –
ma niezwykłą moc,
będę widział, co robisz
dzień cały i calutką noc!
Proszę tu nie beczeć,
nie namyślać długo,
nie zechcesz być żoną,
to zostaniesz sługą!

Zatrzasnął biedactwo
zamkiem na trzy spusty
i zarządził na obiad
gar tłustej kapusty.
Wszędobylska sroka,
widząc co się święci,
wysłała elfom telegram.

Cytuję z pamięci:
„Różyczkę pochwycił
Kolczaty w pazury
i zamknął w swym zamku
strasznym, czarno-burym.
Ratujcie elfinkę
z łap tego dziwadła!

Sroka, co to z pieca
niejednego jadła”.

Tulipan ze zgrozy
zrobił się zielony
i w kółko powtarzał:
– Nie będę mieć żony!

Na szczęście elfa
przybiegł pocieszyć
dobry przyjaciel –
Waleczny Mieczyk. 
– Oto przed tobą kładę
niezwykle ostrą szpadę.
Wbij Kolczatemu pod żebro,
zginie bestia na pewno!

Mlecz zaś przyniósł mu napar.
– Będzie smok po nim chrapał.
Ty uwolnisz Różyczkę.
O! I już po wszystkim!

Tylko Powój pokręcił głową:
– Nie wygląda to różowo!

Skrzydlaty, zwinny Tulipan
świetnie wyprawie sprostał,
niepostrzeżenie i szybko
do zamczyska się dostał.

Wleciał do sali, gdzie smok
ze smakiem przy stole
zjadał pulpety w rosole.

Elfik zakradł się cicho
i wlał mu napar na łychę.
Kolczaty przełknął, po czym
zaledwie ziewnął – Aaaach!
Niż dziś idzie na pewno... 

– Och! Ty kolczasty ośle,
teraz ciął będę na oślep! –
syknął wściekły Tulipan,



wyjąwszy ostrą szpadę.
– Jestem odwagi przykładem!

– Au! – wrzasnął smok oburzony –
Coś mnie ugryzło w pupę,
zaraz to packą zatłukę!
Teraz ukłuło mnie w nos,
wymierzę cosiowi cios!

Elfik podskoczył raz
i wziął nóżki za pas.
Drżąc, stanął przed Powojem:
– Na nic wysiłki moje!

Powój się dumnie wyprężył:
– I po cóż czas mitrężyć?
Głowę mam nie od parady, 
to mojej posłuchaj rady:
– Daleko nad Smoczym Jeziorem
ma willę smoczyca Matrona,
nosi złote grzebienie,
a na pazurach pierścienie.
I choć Matrona jest matroną,
bardzo pragnie być żoną.

Tu Powój elfowi zlecił
napisać poniższy bilecik:
„Szanowna Smoczyco Matrono!
Możesz natychmiast być żoną,
czeka na Ciebie Kolczaty,
smok sławny i przebogaty.
Zapraszam uniżenie
na randkę w ostów cieniu.
Na łaskawość Twą liczę –
cichy, skromny wielbiciel”.

Smok też otrzymał nowinę:
„Ktoś dzisiaj do Ciebie przypłynie.
A kto? Zobaczysz sam,
czekaj przy czwartej z bram”.

Matrona włożyła złotą pelerynę
i złotem przybrała czuprynę.
Zalśniła u bramy ogniście,
otworzył jej smok osobiście.

Popatrzył krytycznie spod oka,
i z boku, i trochę z wysoka...
Hm... mruknął:

Gruba i niezbyt ponętna,
ale taka majętna...
Widać też i niemłoda,
lecz cóż to za przeszkoda?
Żar złota żar w sercu rozpala,
moja kochana lala!
Nie waham się już dłużej,
przecież mam pierścień duży!

– Ach! Droga smoczyco Matrono!
Czy będziesz moją żoną? 
– Będę, kochany Kolczatku, 
szybko szukajmy świadków!

Matrona odpłynęła do willi
nad Smoczym Jeziorem,
by powrócić z kuframi
jeszcze przed wieczorem.

Kolczaty tymczasem
podążył na wieżę,
spojrzał na Różyczkę…
Sam sobie nie wierzę!
Po co mi takie chuchro?
Byle wiatr może ją zdmuchnąć.
I ten jej biedny świat różany...
Nie jestem już zakochany!
Niech wraca tam, gdzie chce,
przecież nie życzę jej źle!

Po tych stanowczych słowach
odwiózł elfinkę do Kwiatuszkowa.

Dobrze się wszystko skończyło,
żyją szczęśliwie i miło:
Tulipan z Różyczką,
Kolczaty z Matroną.
Każdy ze świetnie dobraną żoną!

Nie będę już pisać wiele,
widziałam smocze wesele,
gdzie smok po torcie z wiśniami i mango
zatańczył z żoną ogniste tango.

Wiem też, że Kolczaty
za namową Matrony
pomaga kwiatowej mieścinie
i wszędzie z tego słynie.

Rysunki Emilii 
Paulukiewicz



35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 4/210, www.naszdom.rzeszow.pl, rzeszow@wbxstudio.pl
Redaktor naczelny – Jerzy Maślanka (602 377 303)
Redaktor prowadzący – Ryszard Zatorski (507 004 026), red. tech. Grzegorz Wójtowicz
Współpraca: Alicja Ungeheuer-Gołąb, Katarzyna Lubas, Czesław P. Kondraciuk,  
Nina Opic, Regina Nachacz, Renata Kątnik, Magda Rojek

Słowa: Regina Nachacz, muzyka: Renata Kątnik

Już wieczór

4
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Już wieczór z pierwszą gwiazdką
zaprasza do stołów,
już oświetlone miasto
gada po kryjomu.

Ref.
Witaj Jezu, Boże nasz!
Ty zbawienie ludziom dasz.

Już choinka ubrana
w kolorowe cacka,
już kręci się od rana
dziatwa zawadiacka.

Ref. Witaj Jezu, Boże nasz…
 
Już rodzi się Dziecina
na sianku w stajence,
już zgoda jest w rodzinach
z nadzieją i sercem.

Ref. Witaj Jezu, Boże nasz…

Już na ziemi pasterze,
aniołowie w Niebie,
już cuda głoszą szczerze
dla świata, dla ciebie.

Ref. Witaj Jezu, Boże nasz…

Już Maryja usnęła
przy wiernym Józefie,
już, Bóg dokonał dzieła
narodom w potrzebie.

Ref. Witaj Jezu, Boże nasz…

Rys. Grześ Kowara, lat 6

Rys. Grześ Kowara, lat 6

Regina Nachacz

Urodziny przyjaciela
 
Kogo Grześ do serca tuli?
Najmilszego przyjaciela!
Pies łaciaty, wabi Buli,
jego wierność onieśmiela.

Na pamiątkę znajomości
wymalował portret psiny,
dzieło już w salonie gości,
razem spędzą urodziny.
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