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Iwona Maraszka

Pajęczyny Kociubiny
                                                     
Pewna pajęczyca,
zwana Kociubiną,
bardzo lubi w zimie
drzemać pod pierzyną.

Ale już od marca,
nie rób takiej miny,
rozpoczyna pranie 
szarej pajęczyny.

Uzbierała ją skrzętnie
przy ścianie za szafą,
dla domowych krasnali
hamaki na lato.

Stworzyć takie cuda
to rzecz pracochłonna.
Pomagały jej dzieci:
syn Cuptuś i córeczka Donna.

Chociaż jeden pajączek
nie tak jeszcze duży,
drugi całkiem mały,
to przez wiele tygodni
tkały, tkały, tkały…

Pani Kociubina 
niezbyt urodziwa
i dlatego przed ludźmi
po kątach się skrywa.

Kto by przecież lubił,
gdyby też na jego widok
ktoś uciekał z wrzaskiem
i natychmiast łapał
za największą packę?

A gdy już nadchodzą
wiosenne porządki
ciężkie mają życie
kudłate pająki!
                                                                    
Mądra Kociubina  
przednówkiem zawczasu 
wyjechała z dziećmi
do wielkiego lasu.

Uprzędą tam na pewno
wspaniały plac zabaw:
huśtawki, zjeżdżalnie
i wielką batutę,
żeby miały skrzaciki
naprawdę sto uciech!

Ilustracje Emilia Paulukiewicz



Nina Opic
Powrót Felka

Felek był najmłodszym bocianim dzieckiem, które wykluło się w gnieździe przy ko-
ściele. Gdy jego rodzeństwo już zaczynało próby latania, to on stał nieporadnie w gnieź-
dzie i tylko im się przyglądał. 

– No, Felek, rozprostuj 
skrzydła. Teraz zacznij nimi ma-
chać – mówił stojący w  gnieź-
dzie jego ojciec, bocian Florian.

W końcu i  jemu udało się 
wzbić w  powietrze. Może nie 
był to mistrzowski lot, ale za-
wsze kilka razy poszybował nad 
gniazdem, kościołem i  najbliż-
szymi domami. 

– Już za tydzień wybiera-
my się, jak co roku, w  daleką 
podróż do Afryki – zaklekotał na bocianim sierpniowym sejmiku wujek Bolek.

Był to starszy już bocian, który wielokrotnie był szefem bocianich afrykańskich wę-
drówek... No i za jakiś czas wszystkie bociany zebrały się po raz ostatni na łące pod lasem 
i stopniowo odrywały się od ziemi, klekotały i szybowały w powietrzu do ciepłych kra-
jów. Felek jako ostatni wzbił się w powietrze, bo ciągle jeszcze nie za dobrze radził sobie 
ze zmianą kierunku lotu, ale otoczony kochającą bocianią rodziną nie zostawał w tyle...

Minęło wiele czasu, przyszła jesień, która malowała kolorowo liście drzew i snuła 
welony mgieł wśród traw, za nią przyszła zima i dała dzieciom krótkie chwile zabaw na 
śniegu i pomału zbliżała się wiosna. Tu i ówdzie z ziemi wychylały się nieśmiało pierw-
sze wiosenne kwiaty, pszczoły rozpoczynały wiosenne obloty okolicy, a  ptaki zaczęły 
szukać miejsc na gniazda. Brakowało tylko bocianów, ale i one któregoś dnia zaczęły 
nadlatywać. Wszyscy ich wypatrywali...

– Nie ma Felka – martwiły się dzieci i bały się, czy przyleci. Był przecież trochę 
mniejszy od pozostałych bocianów. 

– Patrzcie, patrzcie, to nadlatuje nasz Felek! 
– Pokonał tak wiele kilometrów, aby wszystkim pokazać, że jak się bardzo czegoś 

chce, to można to osiągnąć!

Rys. Kacper Dudek, lat 8



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

Katarzyna Lubas

DOBRANOCKA  
Z PLUSZAKIEM

Trudno uwierzyć, ale Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie 
współpracuje z  „Pluszakiem” już 14 lat. 22 marca 2023 r. przypada rocznica otwarcia 
instytucji. Od 2009 roku na jego łamach pojawiały się najpopularniejsze postaci z polskich 
i zagranicznych bajek oraz sylwetki wybitnych twórców animacji dla dzieci. 

Na pierwsze urodziny na okładce pojawiła się ogromna pluszowa lalka Misia Uszatka, 
który w szkolnej ławce rodem z serialu „Plastusiowy pamiętnik” pozował do pamiątkowych 
zdjęć. W  drugą rocznicę urodzin czasopismo zrelacjonowało otwarcie nowej siedziby 
przy ulicy Mickiewicza 13, do której przeprowadziliśmy się z  lokalu przy Słowackiego 8. 
W otwarciu uczestniczył Tadeusz Wilkosz – legenda polskiej animacji, reżyser, scenarzysta 
i  scenograf, wybitny twórca filmów lalkowych, m.in. seriali „Przygody Misia Colargola” 
„Mały pingwin Pik-Pok”, „Trzy Misie”. Od tego czasu rozpoczęła się wyjątkowa współpraca, 
której owocem były dwie niezwykłe wystawy: „Kraina lalek Tadeusza Wilkosza” i „Colargol 
to właśnie ja”, rozwój kolekcji oraz wieloletnie prace konserwatorskie, dzięki którym wiele 
naszych lalek wygląda tak, jakby dopiero co zeszły z planu filmowego. 

W 2014 roku obchodziliśmy piąte urodziny, a w marcowym „Pluszaku” ukazała się 
historia Muzeum Dobranocek oraz podsumowanie działalności. 

10. urodziny instytucji w  2019 roku to jubileusz niezwykły. W  tym roku została 
zmodernizowana wystawa stała, na której oprócz wcześniej prezentowanych najcenniejszych 
obiektów pojawiły się także liczne nowe eksponaty pozyskane drogą zakupów i  darów. 
Wystawa zyskała nową oprawę, a muzeum wypiękniało. Ten rok okazał się także niezwykłe 
bogaty w wydarzenia kulturalne nie tylko z oferty muzealnej, ale też z wyjątkowego projektu 
w ramach programu „Kultura dostępna” pt. „10 na 10 – cykl dostępnych wydarzeń na 10. 
urodziny Muzeum Dobranocek w  Rzeszowie”, dofinansowany ze środków Ministerstwa 

Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu 
przedsięwzięciu muzeum obchodziło urodziny aż 
do listopada, a  „Pluszak” opisywał zrealizowane 
wydarzenia. W  następnych latach ukazywały się 
materiały o nowych eksponatach w muzealnej kolekcji, 
kolejnych wystawach i  wydarzeniach, a  bohaterowie 
dobranocek gościli na okładkach naszego ulubionego 
czasopisma. 

W imieniu Dobranockowego Zespołu serdecznie 
dziękuję za te lata współpracy, ogromną życzliwość 
i  udział w  naszej historii. Życzymy także wielu 
czytelników i powodzenia w nowych projektach.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek



Teatr Maska
Spektakle w marcu i kwietniu 2023
• Brzydkie kaczątko
• Pradawne drzewo
• Blaski i cienie 
• Czterej muzykanci z Bremy
• Zaginiony świat
• Statek Noego
• Włosy mamy
• Arszenik
• Księżycowe opowieści 

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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Na podstawie baśni braci Grimm

CZTEREJ MUZYKANCI Z BREMY 
Adaptacja i reżyseria Katarzyna Hora, scenografia Janek Głąb, muzyka Katarzyna Bem. Obsada: 
Anna Kukułowicz, Kamila Olszewska (Anna Złomańczuk), Tomasz Kuliberda, Robert Luszowski, 
Bogusław Michałek, Maciej Owczarek. 

Czterej muzykanci, muzykanci czterej – z nimi zaraz jest weselej! Muzyka pomaga 
wyrażać emocje, wspiera w trudnych momentach, uczy porozumienia i wspaniale łą-
czy, kiedy radość rozpiera serca. Ten spektakl to ciepła opowieść o empatii i przyjaźni. 
O blaskach życia i trudach starości, wobec której tak często bywamy niecierpliwi i bra-
kuje nam dla niej zrozumienia. Jeżeli jednak spróbujemy wejść w czyjeś buty, możemy 
przekonać się o tym, jak niewiele potrzeba, aby dać wsparcie drugiej osobie.

Czterej muzykanci z Bremy



Jadwiga Buczak
Przygody pieska Miśka i jego przyjaciół (1)

Nazywam się Misiek. Jestem niedużym pieskiem rasy szpic. Mam długie białe ku-
dełki i piękny puszysty ogon. W ogóle jestem bardzo piękny i odważny. Mieszkam w blo-
ku na drugim piętrze z dziewczynką Jagusią, Panią i Panem. Z Jagusią się bawię i jest 
wesoło, Pani daje mi jeść, a przed Panem czuję respekt. Z Panem i Jagusią chodzimy na 
długie spacery. Ale opowiem Wam wszystko od początku.

NOWA RODZINA
To wszystko działo się tak szybko. Przyszedł jakiś 

człowiek i zabrał mnie z domu, gdzie miałem swój ko-
cyk i miseczkę.

– Ma na imię Misiek i bardzo lubi herbatę z mle-
kiem.

– Nieprawda – warknąłem ze złością.
– Mam nadzieję, że córeczka pana będzie zadowo-

lona. Moja Kasia ciągle się z nim bawiła i przez to ma złe 
stopnie. Niestety musimy go oddać.

– Akurat, wcale się ze mną nie bawiła – mrukną-
łem pod nosem – ciągnęła mnie za ogon i uszy.

  – To jest twój nowy Pan, pójdziesz do innej 
dziewczynki – moja dotychczasowa Pani była wyraźnie 
ucieszona. – Nareszcie – westchnęła z ulgą.

– Inna dziewczynka! Niedobrze!
– Wie pan, myśleliśmy, że to owczarek, a on jest taki mały, nierasowy.
– Owczarek? – Pan się roześmiał. – Przecież to szpic. No, prawie szpic.
Wziął mnie pod pachę i wyszliśmy na ulicę. Było mi niewygodnie, więc zacząłem 

się wiercić i pokazywać swoje zęby. Ale Pan się wcale nie wystraszył. Wreszcie doszliśmy 
na miejsce.

– Mam dla ciebie prezent, córeczko.
Dziewczynka była całkiem mała, a na głowie miała śmieszną kokardę. Na mój wi-

dok wskoczyła na tapczan.
– Piesek! Nie gryzie?
– Nie, to szczeniaczek, ma dopiero cztery miesiące i mleczne ząbki.
– Aha – powoli zeszła z tapczanu. Stałem na podłodze trochę wystraszony. 
Zadomowiłem się jednak szybko. Raz-dwa się zorientowałem, z kim się można ba-

wić, kto daje jeść, a przed kim trzeba czuć respekt. Znacznie dłużej trwało nauczenie 
ludzi, co mi smakuje, a co nie.

– Nie cierpię kartofelków, nie wiecie, że kartofelki szkodzą pieskom? – Delikatnie 
wybierałem je z miski i układałem w równym rzędzie. Opracowałem też metodę wy-
prowadzania się samemu na spacer. Wystarczyło, żeby ktoś wychodził, a ja czmychałem 
między nogami i już byłem na podwórku.

Po mojej pierwszej ucieczce zatrzymałem się na schodach. Muszę zapamiętać dro-
gę, żeby trafić z powrotem. 

Przed blokiem była wysoka trawa. Stanąłem zdezorientowany.
cdn.

Rys. Zosia Wiśniowska, lat 10



Edward Guziakiewicz

Gil

Był raz gil, dryl!, dryl!, dryl!,
co się stroił w cudze piórka.
Ważny był, rył!, rył!, rył!
inne ptaki gnał z podwórka.

Czynił gwar, far!, far!, far!,
łeb wysoko, dziób zadarty.
Ale wnet, het!, het!, het!,
dostał łupnia nie na żarty.

Ptaków gwar, tar!, tar!, tar!,
słychać żywy na podwórku.
Skaczą wraz, raz!, raz!, raz!,
już pospołu w ptasim chórku.

Rys. Hanna Bałchan, lat 5, opiekunka Renata Michna; Gminne Przedszkole 
w Malawie

Regina Nachacz

Grześ Apoloniusz I
 
Układa ciocia wierszyk
dla kochanego Grzesia,
król Apoloniusz Pierwszy
nikogo nie rozśmiesza!

Ref.
Z Apoloniuszem
pokrewne dusze!
Z Apoloniuszem
zatańczyć muszę!

Tą ksywką ważną wielce,
dostojną i światową
wyraża Grzesia serce
pełne miłości słowo!

Ref. Z Apoloniuszem…

Imię rodem z Hellady,
od boga Apollina,
Grześ jedzie rankiem bladym
pobrykać po brzezinach!
 
Ref. Z Apoloniuszem…

Rys. Adam Frańczak, lat 5, opiekunka Izabela 
Stasiak: Gminne Przedszkole w Malawie
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Regina Nachacz
Zawrót głowy
 
Już się kończy zima sroga,
wiosna idzie powolutku,
roztajała śnieżna droga,
bocian chodzi po ogródku!
 
Wyjdą wreszcie grzeczne dzieci
na przyrodę wytęsknioną,
wdzięczne, że im słonko świeci,
uśmiechnięte jak i ono!
 
Jak to miło witać wiosnę,
kwiaty, ptaki kolorowe
i piosenki ich radosne.
Zawrót głowy, jednym słowem!

Rys. Julia Nowak-Twardowska, lat 3, opiekunka Andżelika 
Tereszkiewicz; Gminne Przedszkole w Malawie

Regina Nachacz

Laurka dla Antoniego
 
Warsztat „U Antoniego”
z Komuny Paryskiej – 
ceniony, znany z tego,
ma zalety wszystkie!
 
Nie uświadczysz w powiecie
firmy solidniejszej,
lepszej załogi, wiecie?
Dzieł większych i mniejszych!
 
Życzymy Ci, Antoni,
pod skrzydłem Anieli,
niech Cię dobry Bóg chroni
i w ogródku pieli!

Regina Nachacz
Wodospad
 
To jest jaskinia, a z niej wypływa
woda podziemna, czysta i żywa,
zimna, perlista, uzdrawiająca,
smaczna, przyjazna w promieniach słońca!
 
Bez wody nie ma życia na ziemi
i żaden kosmos tego nie zmieni.
Pilnujmy ładu na tej planecie,
a nie zabraknie nam wody, wiecie?

Rys. Wiktoria Szopa, lat 6, opiekunka Teresa Lampart-Hala-
burda; Gminne Przedszkole w Malawie

Rys. Grześ Kowara, lat 7


