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Pluszak

Scena ze spektaklu Biruta i tajemnica Rzeki
Teatr Maska w Rzeszowie
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Regina Nachacz

Noworoczna nowina
 
Za oknami mały Roczek
wesoły od rana,
razem z nim po śniegu kroczę – 
parka roześmiana!
 
Ptaszek śpiewa piosnkę rzewną,
wtórują anioły.
Grzesiu, w tym roku na pewno
przechodzisz do szkoły!

Rys. Emilia Paulukiewicz

Rys. Maja Borek, lat 5, opiekunka Andżelika 
Tereszkiewicz; Gminne Przedszkole w Malawie

Iwona Maraszka

Wycieczka bałwanków

Cztery małe bałwanki
wybrały się z tatą
na sanki.
Tata nie sprawdził trasy,
tylko zawołał:
– Do sanek, bobasy!

Dotarli do bliskiej górki
i zaczął się zjazd
„na pazurki”.

Oj! Co się potem stało!
Słów tu naprawdę
za mało!

Pierwszy bałwanek
zgubił szaliczek.
Drugi gałązką dostał
w nos prztyczek.
Trzeciemu spadł z łebka
kapelusz-garnuszek.
Czwartego rozbolał brzuszek!

U stóp górki wiła się rzeczka
i tu się skończyła wycieczka!

Rodzinka bałwanków z brzękiem
wpadła nagle w przeręblę!

Na szczęście trzy zwinne bobry
wpadły na pomysł dobry!
Wyjęły bałwanki z wody
za nosy,
choć darły się w niebogłosy!

Teraz, za karę, tata bałwanek
stoi w ogrodzie.
I musi bobasów
doglądać co dzień.
Bo mama bałwanków
rzekła mu pa!
I cały urlop spędzi w spa!



Nina Opic

Krasnalkowe opowieści

Czy ktoś wie, co w zimie robią krasnale? Niektóre śpią gdzieś w ciepłych dziuplach 
leśnych drzew, niektóre naprawiają swoje czapeczki, kubraczki, które jesienne wiatry 
trochę podarły, niektóre wysiewają jakieś nasionka, aby te zakwitły wiosną wokół leśnej 
chatki. Krasnal Nikodem chce wam opowiedzieć o pewnej leśnej chatce, ukrytej gdzieś 
w jakimś nieznanym lesie. Było to miejsce, gdzie mieszała Pani Leśna Kucharka i Kra-
snoludki. 
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Uczestnicy Leśnej Chatki

Pewnego dnia Sowa przyniosła wiadomość, że do chatki przybędą nieznani goście. 
No i się zaczęło: zjawił się Leśny Kronikarz, opisujący wszystko w leśnej kronice, nagle 
zagubiony Piłkarz, który spóźnił się na swój mecz i za karę miał pomagać Kronikarzowi 
w  pisaniu. Wbiegła Królewna Śnieżka z  serduszkiem dobroci, Rybak, co zgubił złotą 
rybkę spełniającą życzenia, tajemnicza Malarka z niecodziennym pomarańczowym ob-
razem, Listonosz, który przyniósł złotą choinkę, powiedział:

– Ja już nie mam siły chodzić po lesie, ale wiem, że jest taki dzień, kiedy ludzie 
otrzymują listy z dobrymi wiadomościami. 

Czarodziej od rana tak bardzo chciał coś zaczarować, ale nie miał kogo ani co za-
czarować i patrząc na niespodziewaną grupę przyjaciół, powiedział:

– Niech każdy z was ma taki las i taką leśną chatkę. Przyjaźni moc rozjaśni noc, gdy 
jest przyjazna chatka.

Leśna Kucharka upiekła szybko pierniczki i zapanował taki uroczysty nastrój...
To wszystko wydarzyło się naprawdę w Rzeszowskim Domu Kultury – Filia Biała, 

było to bowiem debiutanckie przedstawienie Studia Aktorskiego Leśna Chatka, które 
prowadzi Nina Opic, wyżej podpisana.



PRZYWOŁUJĄ 
WSPOMNIENIA

W kolekcji Muzeum Dobranocek w Rzeszowie oprócz bezcennych przedmiotów związa-
nych z produkcją filmów animowanych znajdują się także liczne przedmioty codziennego użyt-
ku. Te z pozoru zwyczajne rzeczy posiadają niebywałą moc – przywołują wspomnienia. 

Wśród nich wielką rolę odgrywają szklane, porcelanowe i ceramiczne naczynia: filiżanki, 
szklanki, kubki, talerzyki, zestawy naczyń, figurki bajkowych postaci, a nawet ozdoby choinko-

we z wizerunkami bohaterów wieczorynek. Niektóre z nich 
– jak bombki choinkowe z Jackiem i Agatką czy Gąską Bal-
binką – pochodzą sprzed ponad pół wieku i budzą podziw 
zwiedzających i radość, że przetrwały w nienaruszonym sta-
nie i można je podziwiać w rzeszowskim muzeum. 

Te niezwykłe pamiątki minionych czasów ze znanych 
manufaktur, fabryk szkła i  wytwórców naczyń ceramicz-
nych, a także współczesne wyroby sztuki użytkowej można 
podziwiać na nowej wystawie czasowej „Szkło i  ceramika 
w zbiorach Muzeum Dobranocek” od 15 lutego do 20 maja 
2022 roku. Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest adiunkt 
Jakub Czaja, który miał ciężki orzech do zgryzienia przy wy-
borze najciekawszych eksponatów z bogatej w szklane i cera-
miczne przedmioty kolekcji muzealnej. 

Zwiedzający będą mieli możliwość obejrzeć niezwykle ciekawy zbiór przedmiotów ozdo-
bionych wizerunkami postaci z zarówno polskich, jak i zagranicznych wieczorynek. Na eks-
pozycji zaprezentowanych zostanie ponad 120 
obiektów, m.in. kultowe szklanki „musztar-
dówki” z wizerunkiem Misia Colargola, Rum-
cajsa, Kaczora Donalda czy Wilka i  Zająca, 
serwisy porcelanowe, liczne filiżanki, literatki, 
skarbonki, figurki ceramiczne, a nawet ozdoby 
choinkowe. Większość z  tych eksponatów nie 
była dotąd prezentowana publicznie. Zainte-
resowani będą mogli także poznać proces po-
wstawania takich szklanych cudeniek. 

Wystawa jest świetnym powodem do wio-
sennych porządków – przeglądnięcia kredensów, witryn i kuchennych szafek w poszukiwa-
niu szklanych i ceramicznych przedmiotów ozdobionych wizerunkami postaci z dobranocek. 
Muzeum prowadzi całoroczną zbiórkę eksponatów. Będziemy niezwykle wdzięczni za wkład 

w rozwój naszej kolekcji. Ofiaro-
dawcy mogą liczyć na bezpłatne 
zwiedzanie, a najciekawsze obiek-
ty znajdą miejsce na wystawie.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek 

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

Zestaw podwieczorkowy z Bolkiem i Lolkiem 

Figurki ceramiczne bohaterów wieczorynek



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 lutym i marcu 2022
• Zaginiony świat
• Kajtuś Czarodziej
• Statek Nowego
• Bambusowa Księżniczka
• O mniejszych braciszkach św. Franciszka
• Biruta i tajemnica Rzeki
• Hachiko

Katarzyna Matwiejczuk

BIRUTA I TAJEMNICA RZEKI
Reżyseria Przemysław Jaszczak, scenografia Marta Ożóg, muzyka Urszula 
Chrzanowska, teksty piosenek Katarzyna Matwiejczuk, reżyseria światła Krzysztof 
Jawniak. Obsada: Natalia Zduń, Anna Złomańczuk, Kamil Dobrowolski, Tomasz 
Kuliberda, Bogusław Michałek.

Baśń z  elementami mitologii bałtyjskiej. W  wiosce 
chlubiącej się tytułem najspokojniejszej na świecie 
zaczynają dziać się niepokojące rzeczy: jedzenie nabiera 
gorzkiego smaku, dzieci zaczynają chorować, zwierzęta 
są osowiałe. Zdaje się, że tajemnicza trucizna przenika 
wodę, którą piją mieszkańcy wioski, podlewają swoje 
ogrody warzywne i poją zwierzęta. W wiosce mieszka od 
niedawna Biruta, wiedźma, a  może po prostu samotna 
kobieta, która rozmawia ze zwierzętami i  z  żywiołami. 
Wyruszcie wraz z  Birutą w  wędrówkę poprzez świat 
pierwotnych żywiołów. Odkryjmy razem tajemnicę Rzeki!
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Regina Nachacz

Tata Grzesia
 
Mój Tata jest pomarańczowy
i przykładem największej głowy.
Co zamierzy, realizuje,
dom marzeń obmyśla, tak czuję!
 
Ma najpiękniejszy plan na życie,
do pracy wstaje już o świecie,
świat pomalował na tęczowo,
cud na tej ziemi, daję słowo!
 
 

Rys. Grześ Kowara, lat 6



Małgorzata Żurecka

Krzyś i zgubiony miś (1)

W dzień wolny od pracy rodzice nie musieli się spieszyć, a Krzyś mógł dłużej spać i nie 
musiał iść do przedszkola. A jednak już z rana mama prosiła:

– Krzysiu, wstawaj, śniadanie gotowe!
Z  kuchni dolatywały smakowite zapachy grzanek, kakao i  jajecznicy, i  słychać było, jak 

tata podśpiewuje, pomagając mamie przy śniadaniu. Krzyś, pomimo zachęcających zapachów 
i dźwięków dobiegających z kuchni, nie bardzo miał ochotę wstawać. Naciągnął kołdrę na gło-
wę, przytulając pluszowego brązowego misia z  zielonymi uszkami, którego podarowała mu 
babcia. Wspólnie z babcią nazwali go Maniek, na cześć dziadka Mariana, który, jak żartowała 
babcia, podobny był do tego misia.

– Krzysiu, wstawaj – powtórzyła mama. Musimy zrobić zakupy, a później pojedziemy od-
wiedzić babcię, dla niej też zrobimy sprawunki, aby nie musiała ich dźwigać, przecież wiesz, że 
nie ma samochodu i boli ją kolano.

Kiedy Krzyś usłyszał, że pojadą do babci, natychmiast przestał marudzić ze wstawaniem. 
Uwielbiał odwiedzać babcię, zwłaszcza że świetnie się razem bawili. Podreptał grzecznie do 
łazienki, a potem, jeszcze w piżamce, wspólnie z mamą i tatą zjadł pyszne śniadanie.

– Krzysiu, przygotowałam dla ciebie ubrania, ubierz się i nakarm chomika, jedzenie dla 
niego znajdziesz w kuchni. Ja posprzątam po śniadaniu – oznajmiła mama.

– Mamusiu, a czy mogę zabrać ze sobą Mańka? – zapytał Krzyś.
– Ależ oczywiście synku, zabierz go, tylko nie zgub, bo to przecież prezent od babci.
– Ależ mamusiu, Maniek nie jest taki mały, niełatwo go zgubić, a zresztą, będę go pilno-

wał! Schowam go do swojego plecaczka. Aha, 
wezmę jeszcze ze sobą kredki, narysuję babci 
ładny rysunek.

– Ubieraj się szybko, kochanie, bo im szyb-
ciej zrobimy zakupy, tym więcej czasu spędzimy 
u babci.

Krzyś szybko się ubrał, spakował pleca-
czek i zadowolony z siebie stanął przed mamą 
z okrzykiem: 

– Gotowe!
– Świetnie, synku! Ale czy nakarmiłeś cho-

mika?
– Oj, jeszcze nie…
– No, to jak to? Ty masz pełny brzuszek, 

a on widziałam, jak biega głodny po klatce, nie-
cierpliwie poruszając noskiem.

Krzyś nakarmił chomika liściem sałaty i  drobno pokrojonymi kolorowymi warzywami, 
śmiał się przy tym głośno, widząc jak chomik błyskawicznie pochłania jedzenie.

Tata z wielkimi torbami na zakupy stanął przy drzwiach i nawoływał rodzinkę:
– Hej, kochani, żwawo, wychodzimy!
I już po chwili byli gotowi do wyjścia. Tata zamknął drzwi mieszkania na klucz, po czym 

udali się na parking, gdzie stał ich samochód. A gdy już wszyscy siedzieli wygodnie w samo-
chodzie, mama zdecydowała:

– Zrobimy zakupy w pobliskim markecie, tak będzie najszybciej.
cdn.

Rys. Zuzia Ziobro, nauczycielka Magda Rojek; 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Małopol-
skim



Iwona Maraszka

Kasztanowe ludziki

Mówiąc między nami,
fajnie się bawić klockami.
Mila i Malwinka same
zbudowały zamek.

Zamek dla malutkich lal,
będą miały piękne miejsce
na niezwykły bal.

Nagle z półki, gdzie stały
kasztanowe ludziki,
usłyszały ni szlochy,
ni piskliwe krzyki:

– Jejku! Nikt nie wie,
że my, kasztanowe ludki,
mamy żywot bardzo krótki!
Do następnej zimy
całkiem się pomarszczymy,
potem zeschniemy na groszek,
aż zostanie z nas w końcu
brązowiutki proszek!

Jejku! Bardzo nam żal!
Nigdy nie pójdziemy
nawet na taki najmniejszy,
malutki, cudny bal dla lal!

Emilka z radości aż klasnęła w ręce:
– Maleńkie ludziki,
nie płaczcie już więcej!
Zapraszamy was na bale,
urządzone doskonale!
Musicie wiedzieć kochani –
tancerze mile widziani!

Łatwo je było zachęcić,
bo miały ukryty talencik.
Znały wszyściutkie tańce,
nawet największe łamańce.

Zniknęły gdzieś zmarszczki
i wszystkie zmartwienia,
bo czasem też taniec
spełnia marzenia!

Warto szczerze powiedzieć,
co nam w duszy gra.
I o tym właśnie jest bajeczka ta!

Rys. Emilia Paulukiewicz

Grześ Kowara 

Wierszyk  
o drzewie
 
Dawno, dawno temu
rosło piękne drzewo.
I było szczęśliwe
 
Koniec wierszyka

Malował Grześ Kowara, lat 6
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LUTY OBUTY

Dziatwa lepi bałwanka,
szusuje na sankach,
luty przytula dzieci,
wesoło czas leci!

Ref.
Luty, luty, obuty,
ciepło jemu i nam!
Luty, luty, obuty,
z dzieciakami, nie sam!
 

3
4

Już od rana zabawa
śnieżnobiała, klawa,
do wieczora brykanie
i tak już zostanie!

Ref. Luty, luty, obuty…

Rys. Dorota Nowak, lat 4, opiekunka Izabela Stasiak; Gminne Przedszkole w Malawie
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