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Pluszak

Scena ze spektaklu „Alicja w Krainie Czarów” 
w Teatrze Maska w Rzeszowie
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Iwona Maraszka

Żabi skok w bajkowy rok

Znacie żabkę Taplaciapkę?
Otóż żabka miała babkę.
Jak często istota leciwa,
babka była całkiem siwa.

Nosiła sweter stary
i grube okulary.
Do tego kulała troszkę
i miała dziurawą pończoszkę.

Płakała Taplaciapka:
– I po co mi taka babka?
Aż nagle żaba stara 
zniknęła gdzieś w szuwarach.
Zrobiła wielki skok
w niezwykły, bajkowy rok.
Przyniosła stamtąd historyjki,
wiersze i wierszyki
do nowej Żabiej Kroniki.
A kuma Emilka dodała 
rysunków kilka.

Teraz mówi Taplaciapka:
– Fajna ta moja babka! 

Regina Nachacz

Noworoczna 
nowina
 
Już Nowy Rok na świecie,
ptaszek ptaszkowi plecie,
dzień dłuższy, słonko świeci,
na pole wyszły dzieci.
 
Brykają przy bałwanie,
z górki szusują sanie,
śnieg prószy, zima woła,
bajkowo dookoła.
 
I tak jest rok po roku,
nie tylko w Białymstoku,
wyśpiewują ptaszkowie,
niechaj każdy się dowie!

Rys. Mateusz Żołynia, lat 3, opiekunka Edyta Murjas; 
Gminne Przedszkole w Malawie

Ilustracje Iwony Maraszki



Nina Opic

Nowi rzeszowscy aktorzy

W Rzeszowskim Domu Kultury są już nowi aktorzy i to bardzo mali. Studio Ak-
torskie „Krasnale” liczy w  tej chwili ośmioro dzieci i  są one w  wieku 5–8 lat. Jestem 
reżyserem tych „Krasnali” i  z  największą przyjemnością jeździłam na ulicę Dębicką 
w Przybyszówce, aby wspólnie przeżywać teatralną przygodę. Najpierw było przeczy-
tanie scenariusza, następnie dopasowanie ról i cotygodniowe próby. Z radością patrzy-
łam, jak dzieci przyswajają sobie tajniki dykcji, emisji głosu, ruchu scenicznego, a przede 
wszystkim, jak radzą sobie z oddechem w chwili wypowiadania tekstu. 

„Opowieści leśnej treści” nabierały rozmachu. Któregoś dnia mały Hubercik po-
wiedział, że chciałby coś 
jeszcze więcej mówić, 
a  prawie pięcioletni Ig-
naś potrafił wytrwać na 
zajęciach prawie dwie 
godziny... I tak nadszedł 
dzień występu. W grud-
niową zimową niedzielę 
stanęli na wysokości za-
dania i  licznie przyby-
łym gościom pokazali 
cały swój kunszt sztuki 
aktorskiej w pierwszym 
w  życiu publicznym 
występie na prawdziwej 
scenie... 

Co tam się nie działo! Roztańczona Ania – motylek tańczyła i czekała na ważny 
dzień, krasnale (Kuba, Hubert, Ignaś) wypytywali ją o ten taniec, a Hubercik głośno na-
woływał: – Tylko mów prawdę! – Wróżki (Zosia i Justynka) tańczyły na leśnej polanie, 
wołając czarodzieja (Roman), aby wyjaśnił to całe zamieszanie, ale i on nie wiedział, co 
się dzieje. Dopiero Zimowa Wróżka (w tej roli byłam ja) naprowadziła wszystkich do 
piosenki: „Jest taki dzień” i do świątecznych z serca płynących życzeń. A to wszystko 
dokładnie zapisał w kronice leśny kronikarz – Karol. 

Przed nami chwila odpoczynku i praca nad nowym scenariuszem. Pozdrawiamy 
wszystkich miłośników teatru!

Od redakcji „Pluszaka”
Nina Opic zdobyła statuetkę Wolontariusz  Roku 2022. Wyróżnienie to zostało przyznane za 
wieloletnią charytatywną pracę z teatrzykiem w Osiedlowym Klubie „Krak” w Rzeszowie. 
Gratulujemy!

Występ „Opowieści leśnej treści” odbył się 18 grudnia 2022 roku w Przybyszówce 
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Muzeum Dobranocek 
ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. + 48 748 36 51
www.muzeumdobranocek.pl 

Kiwaczek

W  Muzeum Dobranocek niezwykłą sym-
patią uczestników zajęć edukacyjnych cieszy się 
Kiwaczek. Choć niewiele dzieci kojarzy bohatera tej niezwykle zabawnej animacji, to 
wszystkie uśmiechają się na widok jego wielkich oczu i uszu, puchatego futerka i bardzo 
cieszą, kiedy nasza maskotka śpiewa, kiwając głową.

Чебурашка – Czieburaszka, w Polsce znany jako Kiwaczek, to sympatyczny, nieco 
roztargniony futrzak, niewiadomego pochodzenia, podobny do misia z wielkimi usza-
mi, który dziwnym zrządzeniem losu trafia w transporcie pomarańczy do Związku Ra-
dzieckiego. Film pokazuje wartość przyjaźni i  z  humorem przedstawia poszukiwanie 

przez Kiwaczka swojego 
miejsca w życiu, w ówczes- 
nej, trudnej rzeczywistości. 

Seria składa się z czte-
rech części: Krokodyl Giena 
(Крокодил Гена) zrealizo-
wany w 1969 roku, Kiwaczek 
(Чебурашка) z  roku 1971, 
Szapoklak (Шапокляк) 
z roku 1974 i Kiwaczek idzie 
do szkoły (Чебурашка идет 
в школу) nakręcony w 1983 
roku. 

Wszystkie odcinki 
filmu powstały w  studiu 
Sojuzmultfilm w  reżyserii 

Romana Kaczanowa. Autorami scenariusza byli Edward Uspieński i Roman Kaczanow. 
Muzykę skomponowali Michaił Ziw i Władimir Szainski, a teksty piosenek napisał Alek-
sandr Timofiejewski.

W  pierwszej części poznajemy Krokodyla Gienę, pracującego w  ogrodzie, który 
nudne życie urozmaica sobie puszczaniem baniek mydlanych fajką. By znaleźć przyja-
ciół, krokodyl rozwiesza ogłoszenie, na które odpowiada Kiwaczek. Ze spotkania z Kro-
kodylem Gieną rodzi się szczera przyjaźń, do ich grona dołączają inni i z entuzjazmem 
budują Dom Przyjaźni. Zakończenia dzieła próbuje uniemożliwić Szapoklak – złośliwa 
staruszka nosząca w torebce tresowanego szczura, uwielbiająca niewybredne żarty, po-
siadająca rzadką u starszych pań umiejętność celnego strzelania z procy.

Zachęcam do przeczytania książki i  obejrzenia filmów o  przygodach Kiwaczka 
i jego przyjaciół, a także zapraszam do odwiedzin w Muzeum Dobranocek, gdzie można 
obejrzeć pamiątki związane z tą wyjątkową postacią.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie 

Karta pocztowa okolicznościowa z Kiwaczkiem i Gieną. Zbiory Muzeum 
Dobranocek w Rzeszowie



Teatr Maska
Spektakle w styczniu i lutym 2023
• Opowieść wigilijna
• Alicja w Krainie Czarów
• Statek Noego
• Arszenik
• Czterej muzykanci z Bremy
• Księżycowe opowieści
• Hachiko
• Ballady i romanse
• Brzydkie kaczątko

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
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Aleksandra Zielińska

KSIĘŻYCOWE OPOWIEŚCI (musical)
Reżyseria Tomasz Kaczorowski, scenografia Marta Ożóg, muzyka Miłosz Sienkiewicz. Ob-

sada: Anna Kukułowicz, Anna Złomańczuk, Jadwiga Domka, Natalia Zduń, Kamil Dobrowolski, 
Bogusław Michałek.

Nastoletnia wampirka Mina ze swoją kilku-
setletnią babcią Baronową po raz kolejny muszą 
uciekać z miejsca, które zdążyło 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, któ-
rzy pomogą oswoić im najgorsze potwory z księży-
cowych opowieści... 

 
Regina Nachacz

Dom Grzesia
 
Oto dom najskrytszych marzeń,
zmalowałem go dla Taty,
po deserze mu pokażę.
W ogródeczku rosną kwiaty!
 
W domu Mama obiad robi,
pyszny kompot i kopytka.
Ryby, które Tato złowił,
usmażonych pełna miska!
 
Domek będzie kolorowy,
najpiękniejszy na tym świecie.
A o innych nie ma mowy!
Co wy na to mi powiecie?

Rys. Grześ Kowara, lat 6



Mogę uratować świat
W Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Przed-

szkole Publiczne nr 22 w Rzeszowie pod hasłem „Ja też mogę uratować świat – jak 
przedszkolaki dbają o środowisko”, komisja artystów plastyków (Piotr Rędziniak, Doro-
ta Kwoka, Aneta Martowska-Topór i Bogdan Topór) oceniła 92 prace z 17 przedszkoli.

Prace nagrodzone: 
1. Antonina Musz, lat 5, Przedszkole Publiczne nr 12, nauczycielki Agata Hetman, 

Magdalena Zielińska; 2. Marta Lorens, lat 5, PP nr 19, nauczycielki Katarzyna Lichota-
-Janusz, Agnieszka Motkowicz; 3. Wiktoria Kwaśny, lat 5, PP nr 33, nauczycielki Bożena 
Dąbek, Sylwia Szpila.

Prace wyróżnione: 
1. Nina Nobis, lat 5, PP nr 33, nauczycielki Bożena Dąbek, Sylwia Szpila; 2. Kinga 

Rys. Nina Nobis

Rys. Kinga Konieczna

Rys. Antonina Musz Rys. Martyna Galant

Rys. Karolina Sopel

Rys. Franciszek Dydek



Konieczna, lat 5, PP nr 39, nauczycielki Justyna Bis, Aneta Bojda-Nalepa; 3. Iga Jędrze-
jec, lat 5, PP nr 22, nauczycielki Paulina Lasota, Monika Siorek.

Prace nagrodzone: 
1. Jan Pustelniak, lat 6, PP nr 39, nauczycielka Sabina Siuba; 2. Michał Motyl, lat 

6, PP nr 12, nauczycielki Magdalena Pająk, Joanna Leśniak; 3. Lena Kamińska, lat 6, PP 
nr 44, nauczycielki Agnieszka Kubrak, Katarzyna Jankowska-Huk.

Prace wyróżnione:
1. Martyna Galant, lat 6, PP nr 37, nauczycielki Anna Kobylińska. Ewelina Piech- 

-Ścibor; 2. Franciszek Dydek, lat 6, PP nr 44, nauczycielki Ewelina Ostrowska, Marzena 
Doniesiewicz; 3. Karolina Sopel, lat 6, PP nr 24, nauczycielka Elwira Siuta.

Nagrodę w kategorii prace przestrzenne otrzymała Lena Szalacha z PP nr 33, na-
uczycielki Bożena Dąbek i Sylwia Szpila; a wyróżnieni: 1. Cezary Wielgos, PP nr 12, na-
uczycielka Anetta Bester; 2. Liliana Szkafarak, PP nr 26, nauczycielka Magdalena Szostek.

Rys. Wiktoria Kwaśny

Rys. Lena Kamińska

Rys. Marta Lorens Rys. Lena Szalacha Rys. Cezary Wielgos Rys. Jan Pustelak

Rys. Iga Jędrzejec

Rys. Michał Motyl
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KONCERT NOWOROCZNY

Ale się uśmiejesz, 
to się właśnie dzieje! 
Śpiewają w głos ptaki 
modny szlagier taki:

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

Ref. 
Co roku Nowy Rok, 
co roku Stary Smok, 
co roku Tercet Srok 
daje koncert, że szok!

Radość niesłychana,
od samego rana 
tańczą wesolutko 
pod słomianą budką!
 
Ref. Co roku Nowy Rok… 


