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Alicja Ungeheuer-Gołąb

Zobacz

Zobacz – 
lato otwiera drzwi – 
zagościła koniczyna na podwórzu.
Czerwiec kwitnie
i niedługo tak jak wy
spakujemy plecaki do podróży.

Zobacz – 
ziemia jak gwiazda lśni,
pachnie jaśmin i maciejka liliowa.
Czerwiec kwitnie,
będą jasne, ciepłe dni,
a przed nami nowa przygoda.

Rys. Kornelia Kuczma, lat 5, opiekunka Małgorzata Kruczek; Gminne 
Przedszkole w Malawie

W kole, solo
oraz w parach
tańczą żaby
w dziwnych, ciemnych
okularach.

Osobliwe to zjawisko
dało do myślenia
wszystkim gościom
zaproszonym na doroczny,
wakacyjny bal nad stawem,
który słuszną zdobył sławę. 

– Okulary? 
Po co żabom te dodatki?
Rozumiemy, modne szmatki,
buty, szale i korale!
Rozumiemy – tańce w parach,
ale żeby w okularach!

Czy w te żaby 
piorun trzasnął?
Przecież słońce
prawie zaszło!

Zachrzęściły oburzone
lśniące ważki,
małe rybki
i trzy zwinne traszki.

A ślimaki nawet
pokazały rogi,
choć im nikt tu nie obiecał
sera na pierogi.

Swoje bzyki i fanfary
dołączyły też komary,
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wyciągając przy tym
wniosek bardzo prędki:
Na wieczornym balu
bawią żaby agentki!

Żabka śmieszka
ze śmiechu nie mogła 
złapać oddechu!

– Ależ z was są puste głowy,
dzisiaj miał być bal maskowy! 
 
 
 
 

 
 

Iwona Maraszka

Bal nad stawem



Nina Opic

Marzenia krasnala

Było to w pewną czerwcową niedzielę. Wzięłam plecak, 
dobre buty i wybrałam się na całodzienną wycieczkę do lasu. 
Było pięknie; na błękitnym niebie świeciło słońce, wiał le-
ciutki wietrzyk, a w lesie był przyjemny chłodek. Gdy do-
szłam do małej leśnej polanki, postanowiłam zrobić sobie 
chwilowy odpoczynek. Rozłożyłam na trawie kocyk i wy-
ciągnęłam z plecaka jedzenie. Już miałam ugryźć kawałek 
jabłka, gdy nagle usłyszałam:

– A mogłabyś mnie poczęstować jabłkiem? Bardzo lubię 
jabłka, a ostatnio nikt mi żadnego nie podarował. 

Zatrzęsłam się ze strachu. Byłam sama, nikogo przy 
mnie nie było. Ostrożnie rozejrzałam się wokół. I wtedy zo-
baczyłam najprawdziwszego krasnala! Miał żółtą krasnalko-
wą czapeczkę, niebieską bluzeczkę i zielone spodenki, a do 
tego małe śmieszne okulary na nosie...

– No co się tak gapisz i gapisz? Nigdy nie widziałaś kra-
snala?

– Ty naprawdę jesteś krasnalem? – zapytałam po chwili.
– Oczywiście i mieszkam w tym lesie już ponad dwieście lat. No to co, dasz mi jabłko czy nie?
– Ależ proszę – powiedziałam i wyciągnęłam do niego drżącą ze strachu rękę.
– Dziękuję, to było moje pierwsze marzenie.
– A jakie są inne twoje marzenia? – zapytałam, patrząc z uwagą na stojącego przy mnie kra-

snala.
– Za parę dni będą wakacje. Dzieci będą podróżować po górach, lasach, pojadą też nad morze 

albo nad jeziora. To jest świat zwierząt i... krasnali. Bardzo, bardzo prosimy nie hałasować, nie 
straszyć zwierząt, nie palić ognisk w lasach i – co jest ogromnie ważne – nie śmiecić. I to są moje 
największe marzenia. Czy mogłabyś to przekazać dzieciom?

– Obiecuję. Będę o tym przypominać wszystkim dzieciom, a nawet napiszę o tym. Każdy to 
przeczyta i myślę, że twoje marzenia spełnią się.

Chciałam jeszcze zadać tyle pytań krasnalkowi, ale go nigdzie nie było. Ale i tak trzeba spełnić 
jego marzenia!

Rys. Ola Marszałek, lat 10

Regina Nachacz
Boży chleb
 
Na pszenicznym łanie za chatką
kąkol kłania się bławatkom.
Szumią kłosy o dobrych chlebach,
ojciec kosi dary nieba!
 
Matka ubiera, wiąże snopka,
dzieci ustawiają w kopkach.
Razem odmawiają pacierze,
a dobry Anioł ich strzeże! 



Bajkowy świat
Z  radością informuję, że nasza instytucja jest 

w trakcie realizacji wyjątkowego projektu pt. „Bajkowy 
Świat z Funduszami Europejskimi – cykl integracyjnych wydarzeń, warsztatów twórczych i zajęć 
edukacyjnych w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie”. Przedsięwzięcie ma na celu integrację oraz 
ułatwienie dostępu do życia kulturalnego i społecznego, poznanie kultury polskiej i ukraińskiej 
oraz historii europejskiej animacji dla dzieci. W ramach projektu realizowanego dzięki Funduszom 
Europejskim zaplanowaliśmy dla dzieci, rodzin oraz grup zorganizowanych z Polski i Ukrainy 
miesiąc bajkowych atrakcji: dostępnych, różnorodnych wydarzeń kulturalnych i spotkań z posta-

ciami z dobranocek, które przystosowaliśmy 
do potrzeb naszych beneficjentów –  dzieci 
i  dorosłych, zarówno z  niepełnosprawno-
ściami, jak i pełnosprawnych. Do współpracy 
zaprosiliśmy artystów z Polski i Ukrainy, by 
uczestnicy poznali sztukę i tradycję obu na-
rodów. 

Przygotowaliśmy twórcze warsztaty i za-
jęcia: „Colargol to właśnie ja”, „Wianki dla 
Makowej Panienki”, „Błyskotki Panny Mi-
gotki”, „Lalki motanki”, „Miś – potrzebny jest 
dziś”, „Plastelinusie”, „Jak rysunek wprawić 
w ruch”, „Z zamkniętymi oczami”, „Niezwy-
kły świat pacynek” oraz „Magiczna mozaika”. 

Ważnym aspektem projektu jest promowanie wartości, jakie niosą dobranocki, takich jak przyjaźń, 
miłość, uczciwość, tradycja, szacunek, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność, równość, piękno 
i ochrona przyrody, kultura i dobre maniery, dlatego przygotowaliśmy także cykl pięciu zajęć edu-
kacyjnych o wartościach pt. „Dobre strony dobranocki”. Uczestnicy spotkań, na które przygoto-
waliśmy wiele pomocy, zabawek i urządzeń interaktywnych oraz udogodnień, mają okazję zdobyć 
wiedzę poprzez twórczą aktywność i zabawę.

Zorganizowaliśmy także pokazy filmów animowanych: programy ukraińskich animacji dla 
dzieci oraz dla dorosłych przygotowane przez Festiwal Linoleum w Kijowie, a także prezentacje 
animacji z Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O! Pla –  The Best Of O! Pla z najnowszej 
edycji festiwalu: O! Pla do Przedszkola oraz O! Pla do Szkoły. 

Wszystkim warsztatom artystycznym, zajęciom edukacyjnym oraz pokazom filmowym to-
warzyszy zwiedzanie muzeum z przewodnikiem i tłumaczem języka ukraińskiego oraz projekcje 
dobranocek. Dodatkowymi atrakcjami są: wystawa planszowa „Klasyka europejskiej animacji” 
prezentująca najpopularniejszych bohaterów polskich i zagranicznych animacji oraz ekspozycja 
czasowa „Kubuś Puchatek i przyjaciele”. Wystawy opracowane są w językach: polskim, ukraińskim 
oraz angielskim.

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 

Zdjęcia z warsztatów w muzeum i oprowadzania gości przez dy-
rektor Katarzynę Lubas



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 czerwcu 2022
• Kajtuś Czarodziej
• Hachiko
• Biruta i tajemnica Rzeki
• Czterej muzykanci z Bremy
• Brzydkie kaczątko
• Pradawne drzewo (premiera 25.06.2022 r.)

Aleksandra Zielińska

KSIĘŻYCOWE 
OPOWIEŚCI (musical)
Reżyseria Tomasz Kaczorowski, scenografia 
Marta Ożóg, muzyka Miłosz Sienkiewicz. 
Obsada: Anna Kukułowicz, Anna Złomań-
czuk, Jadwiga Domka, Natalia Zduń, Kamil 
Dobrowolski, Bogusław Michałek.

Nastoletnia wampirka Mina ze swoją 
kilkusetletnią babcią Baronową po raz ko-
lejny muszą uciekać z miejsca, które zdą-
żyło stać się ich domem. Szukają nowego 
schronienia, gdzie ludzie nie będą zagrażać 
ich egzystencji i na nie polować. Ciągle się 
ukrywają. Wszędzie czują się obce i inne. 
Trafiają do pełnej legend Transylwanii, gdzie na przekór swoim obawom, przeżyją przygodę życia, 
uratują las, schronienie dla wszystkich szukających spokoju i wyciszenia. Poznają prawdziwych 
przyjaciół, którzy pomogą oswoić im najgorsze potwory z księżycowych opowieści... 

PRADAWNE DRZEWO
Premiera spektaklu odbędzie się w ramach festiwalu Wschód Kultury –Europejski Stadion Kultury 2022.

Scenariusz i reżyseria Honorata Mierzejewska-Mikosza, scenografia Joanna Jaśko-Sroka, 
muzyka Pavel Helebrand. Obsada: Anna Kukułowicz, Ewa Mrówczyńska, Joanna Pruś.

„Pradawne drzewo” powstało z inspiracji mitologią słowiańską. To teatralne zaproszenie do 
poszukiwań Początku, snucia opowieści i przyjrzenia się bliżej życiu nadzwyczajnego drzewa, któ-
re jest świadkiem wielu wydarzeń.

W trakcie spektaklu aktorki są przewodnikami po świecie Natury. Łagodnie, za pomocą ge-
stu, ruchu i śpiewu budują opowieść o początku świata. Widzowie są zatem świadkami narodzin 
nieba, gwiazd, słońca (Swaróg), zjawisk przyrody (takich jak burze i pioruny – Perun czy wiatru 
– Strzybóg); śledzą wyznaczenie kierunków świata (Świętowit). A wszystko to dzieje się wokół 
leciwego, poczciwego dębu...

Tradycje i elementy kultury ludowej zaprezentowane zostaną w nowoczesnej odsłonie, opo-
wiedzianej bogatymi środkami teatru formy.



Regina Nachacz
Rajskie wakacje

Dzieci, już mamy lato, 
wakacje gorące! 
Z dziadkami, mamą, tatą 
pozdrawiamy słońce,
lasy, góry i morze, 
jaskinie, jeziora. 
Dziękujemy ci, Boże, 
za naukę wczoraj!
Jeszcze wielu łask bożych 
na jutro potrzeba – 
Dobry Anioł dołoży 
kawałeczek Nieba! Rys. Oliwia Kwarta, lat 3, opiekunka Agnieszka Kuczma; Gminne 

Przedszkole w Malawie

Rys. Anna Witowska, lat 5, opiekunka Andżelika Te-
reszkiewicz; Gminne Przedszkole w Malawie

Regina Nachacz 
Lala Cioci Ewy
 
Ciocia Ewa z Chicago,
zawołana fryzjerka,
mistrzynią świata, brawo!
Wciąż dookoła zerka!
 
Komu zrobić fryzurę
elegancką z żurnala.
Stoją za córką murem
obie mamy i Lala!
 
Lala też chce być modna,
mieć stylowe warkocze,
od święta i co dnia
chwile życia urocze!
 
Przecież jest małą kotką
wyczuloną na piękno,
miłą, puszystą, słodką.
I przytulaną często!



Dominik Ćwik
Nasz tato

Moi drodzy, moi mili,
doczekaliśmy tej chwili,
tata z pracy już powraca,
zakończona jego praca.
Ale, dziadziu, my nie chcemy,
my do domu nie jedziemy.
Zrób mu kawę, niech zostanie,
niech wypije na kolanie.
Chociaż chwilę dłużej będzie,
bo się zawsze spieszy wszędzie.
W teren wcześnie rano jedzie,
rzadko bywa na obiedzie,
w wieczór wraca, nas całuje
i do późna znów pracuje.
Mama woła: – Hej, kochanie!
Zapomniałeś wziąć śniadanie!
Gosia mówi: – Tato duuuuży!
Szymek: – Żadnej się nie boi burzy!
Mama: – I pomaga nam w rozterce!

Rys. Hanna Bałchan, lat 4,5, opiekunka Andżelika Tereszkiewicz; 
Gminne Przedszkole w Malawie

Dziadziu: – I ma bardzo wielkie serce!
Więc do domu z nim jedziemy,
tam kolację pyszną zjemy.
– Pa, pa, dziadziu, do jutra!

Iwona Czeszejko-Sochacka
SZUKAJ MNIE, KOTKU! 

Wieszaczek drewniany ze starego okna, malowany z miłością do świata zwierząt i baśni.
 Jego tworzenie dało mi ogrom satysfakcji i radości. Do przytulenia 
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Już czekamy na wakacje,
na totalny luz.
Szykujemy się na stację,
w świat odjechać mus!

Ref.
Kocham morze, kocham Bałtyk
i gorącą białą plażę.
Kocham morze, kocham Bałtyk,
osmagane wiatrem twarze!
 

Pojedziemy hen, nad morze,
na gorący piach.
Pobrykamy, dobry Boże,
cudne lato, ach!

Ref. Kocham morze, kocham Bałtyk…
 
Odpoczniemy po nauce,
nabierzemy sił,
każdy powie, tutaj wrócę,
tu, gdziem kiedyś był!
 
Ref. Kocham morze, kocham Bałtyk…

Rys. Zlata Ved’, lat 6, opiekunka Alfreda Rogalska; Gminne Przedszkole w Malawie
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