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Ewa Drapała

Biała wiosna

Mały przebiśnieg wyjrzał dziś z pąka,
wystawił białą główkę do słonka.
Choć trochę śniegu jeszcze zostało,
wszędzie od kwiecia biało i biało…
Chmurki w dal płyną – białe obłoki, 
białe czereśnie, jabłonie, zmroki.
I tylko niebo – chyba to bajka – 
błękitne jak niezapominajka.

Grażyna Repetowska

Wiosna

Już słoneczko mocniej grzeje,
już się budzi z mroku świat,
dając nową nam nadzieję
i tak jest od wielu lat.

Ptaszków śpiew coraz piękniejszy,
magia treli wciąż pobrzmiewa,
śpiewa duży i najmniejszy
siedzący na szczycie drzewa.

„Gniazdko nam budować trzeba” –
skrzeczy pan Srok do małżonki.
„Wiem, Kochanie, wiem, potrzeba,
bo już coraz dłuższe dzionki.

Jeszcze przeczekajmy burze,
krzyki i ludzkie działanie,
oddajmy swój hołd Naturze
i nic złego się nie stanie!

Potem, gdy ucichnie w koło,
na spokojnie i w radości
zbudujemy gniazdko nasze,
spokój w sercach nam zagości.

I znów sobie zaskrzeczymy
naszą piękną pieśń o świcie,
naturze się odwdzięczymy
za dobre, poczciwe życie!

Rys. Julia Filak

Rys. Zuzia Fluda



Nina Opic

Dzień dobry, Wiosno!

Wszyscy oczekiwali nadejścia wiosny. Roślinki chciały jak najszybciej wystawić swo-
je pączki listków i kwiatków do słoneczka, ptaki uwijały się w szukaniu miejsc na swoje 
gniazda, a dzieci coraz częściej chciały rysować swoje wiosenne obrazki. 

– Już koło mojego domu zakwitły żółte kaczeńce, a  to są posłańcy wiosny – po-
wiedziała Lenka i postanowiła namalować na 
kartce te pierwsze wiosenne kwiaty. 

– To przedwiośnie, a  nie pełna wiosna – 
stwierdził jak zwykle przemądrzały Maciek.

– Oczywiście, że to jeszcze nie wiosna, bo 
nie ma niezapominajek – wtrąciła Ania.

– Ani kumkających zielonych żabek na 
łące – powiedziała przysłuchująca się rozmo-
wom Natalka.

– Mam pomysł! Po prostu z  kolorowego 
papieru naklejmy wiosnę – powiedziała pani 
w przedszkolu. – Myślę, że taki wiosenny ob-
razek sprawi, że przybędzie do nas pani Wiosna.

Dzieci zgodziły się z panią i postanowiły swoimi wycinankami przywołać wiosnę. 
Każde w domu miało stworzyć coś związanego z wiosną i przynieść do przedszkola, by 
powstał jeden wspólny wiosenny obrazek. I tak, były żółte kaczeńce i niebieskie nieza-
pominajki, zielona trawa, a nawet żabka...

– Wiosna będzie wtedy, gdy przylecą w końcu bociany i dlatego ja wyciąłem razem 
z tatą dwa bociany – oczywiście głos zabrał Maciek, gdy wszyscy pochylali się nad nie-
bieską kartka papieru, na której naklejano „posłańców” pani Wiosny.

– Ja nie wycięłam żadnego kwiatka, ale moja mama nauczyła mnie wiosennej pio-
senki – odezwała się Gosia. – Posłuchajcie:

Wiosna przyjdzie tu z kwiatami. Wiosno, zostań razem z nami.
My panią Wiosnę witamy i wesoło jej śpiewamy!
I tak dzieci powitały wiosnę wesołym obrazkiem i radosną piosenką.

Obrazek wykonały „Słoneczka” z przedszkola 
w Tyczynie

Regina Nachacz

Pożegnanie z zimą
 
Stoi bałwan pod oknami
uśmiechnięty i radosny,
chciałby się pobawić z nami,
póki jeszcze nie ma wiosny!
 
Hejże dzieci, do zabawy!
Zróbmy razem śnieżne koło!
Krąży gruby bałwan żwawy –
ale dzisiaj jest wesoło!
 

Rys. Adam Mackiewicz, lat 4, opiekunka Paulina 
Kwiatek-Buż; Przedszkole Gminne w Malawie



JUBILEUSZ MUZEUM
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie ma 

już 10 lat. Zostało oficjalnie otwarte 22 marca 2009 roku, a pierwsza sie-
dziba instytucji mieściła się w owym czasie przy ulicy Słowackiego 8. 
Od drugich urodzin muzeum znajduje się nieopodal Rynku, przy ulicy 
Mickiewicza 13. Od początku działalności do dziś naszą ekspozycję zwiedziło 264 542 
gości z całego świata (dane na 01.03.2019 r.) 

Kolekcja muzealna z każdym rokiem powiększa się o kolejne cenne eksponaty pozy-
skiwane drogą zakupów i darów. Planujemy je pokazać niebawem w nowej odsłonie na 
zmodernizowanej wystawie stałej. 

Oferta instytucji jest coraz bo-
gatsza i cieszy się dużym zaintereso-
waniem. W dniu urodzin, w związ-
ku z niedawno otwartą wystawą cza-
sową pt. „Najpierw była książka”, we 
współpracy z Wojewódzką i Miejską 
Biblioteką Publiczną w Rzeszowie 
zorganizujemy zajęcia edukacyjne 
na temat historii książki, na których 
uczestnicy poznają arkana powsta-
wania rękopiśmiennych i drukowa-
nych ksiąg. Goście urodzinowego 
spotkania będą mogli obejrzeć gli-
niane tabliczki, zwoje papirusowe, 
pergamin, czcionki drukarskie, róż-

nego rodzaju księgi oraz dawne pieczęcie. Uczestnicy warsztatów artystycznych stworzą 
własne, ręcznie wykonane, ilustrowane egzemplarze książek.

Dziesiąta rocznica to świetna okazja, by obchodzić ją trochę dłużej, dlatego postano-
wiliśmy napisać urodzinowy projekt w ramach programu „Kultura Dostępna” zarządza-
nego przez Narodowe Centrum Kultury.

Z radością zawiadamiam, że projekt „10 na 10 – cykl dostępnych wydarzeń na 10. 
urodziny Muzeum Dobranocek w Rzeszowie” został oceniony pozytywnie i otrzyma do-
finansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia muzeum będzie obchodziło urodziny aż do listopa-
da i zrealizuje wiele interesujących  wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nabór 
uczestników planowany jest od kwietnia. 

Serdecznie zapraszam do udziału w licznych zajęciach i warsztatach twórczych or-
ganizowanych w ramach jubileuszu i oferty edukacyjnej oraz odwiedzenia bajkowych 
bohaterów w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Plansza pożegnalna z dobranocki Piesek w kratkę, autor 
Jerzy Rudzki, zbiory Muzeum Dobranocek



TEATR MASKA

spektakle w marcu i kwietniu 2019
 y Dokąd pędzisz, koniku?
 y Wystarczy być (premiera 10 marca)
 y Akademia pana Kleksa
 y Romeo i Julia
 y Tylko jeden dzień
 y Piotruś Pan
 y Zemsta
 y Czasoodkrywanie

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

WYSTARCZY BYĆ
Na podstawie książki „Nie każdy umiał się przewró-
cić” Toona Tellegena

Adaptacja i reżyseria Radosław Kasiukiewicz, sce-
nografia Michał Dracz, muzyka Grzegorz Mazoń. 
Obsada: Joanna Pruś (gościnnie)/Anna Kukuło-
wicz, Robert Luszowski, Bogusław Michałek, An-
drzej Piecuch.

To przede wszystkim bajka o  bezinteresownej 
przyjaźni. Ale nie tylko. Również o sile wyobraźni, 
która potrafi zmieniać rzeczywistość.  Bohaterowie 
wykorzystują tę siłę, by tworzyć własny bajkowy 
świat. Urocze postaci – Wiewiórka, Mrówka, Słoń – 
próbują zmierzyć się ze swoimi pragnieniami i do-
wiedzieć się, co w ich życiu jest najważniejsze i co 
im daje radość. 
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Czesław Piotr Kondraciuk
KRAINA NIEPRZEMIJAJĄCEJ MŁODOŚCI (1)

Dawno, dawno temu, w odległej zamorskiej Krainie żył sobie lud, który charaktery-
zował się nieprzemijającą młodością. Władał nią król cieszący się wielką popularnością 
wśród swoich poddanych za swoją mądrość w podejmowaniu decyzji i nieprzeciętny 
zmysł w przewidywaniu wielu wydarzeń. 

Potrafił z  zegarmistrzowską dokładnością przewidzieć nadchodzący huragan 
i w porę ostrzec przed nim mieszkańców. Skąd u niego tyle mądrości? – zastanawiali się 
dość często. Wszak podobnie jak oni był władcą młodym i niewiele miał doświadczenia, 
którego nigdy mu nie brakowało. 

Rys. Lenka Król

Nie wiedzieli, że wszystko zaczęło się wiele lat temu, kiedy pobierał nauki na jed-
nej z zagranicznych uczelni, na której zaprzyjaźnił się z bardzo skromnym studentem 
o nieprzeciętnej wiedzy tajemnej. Ten w zamian za przyjaźń ofiarował mu na pamiątkę 
skromny złoty pierścień o wielkiej, tajemnej mocy. – Weź, przyjacielu, tę drobnostkę – 
powiedział – ale pamiętaj, byś go nigdy nie stracił. Ma on wielką, tajemną moc – mówił. 
– Każdy, kto go posiądzie, będzie żył długo, ciesząc się wieczną młodością. Twoi poddani 
też tego doświadczą. Pamiętaj, nie możesz go stracić, ani nikomu zdradzić tej tajemnicy. 

Młody król po powrocie bardzo pieczołowicie troszczył się o ten wspaniały dar, prze-
chowując go w pałacowym sejfie. Jego ciągle młoda małżonka, królowa Anna, codzien-
nie z dumą spoglądała w przepiękne zwierciadło, w którym ukazywała się zawsze młoda, 
uśmiechnięta twarz. Była szczęśliwa! Nawet narodziny ich córki, urodziwej królewny 
Tamary, nie spowodowały najmniejszego uszczerbku w jej wyglądzie. 

Cieszyła się królowa Anna, cieszył się król Damian Sprawiedliwy, że ich pociecha 
rośnie jak na drożdżach, nie przysparzając rodzicom większych kłopotów. Mijały lata. 
Mała Tamarka wyrosła, okrzepła, zadziwiając nieprzeciętną urodą. Pożerali ją wzrokiem 
młodzieńcy, szczególnie ci ze służby dworskiej co zacniejsi rycerze. Jednak królewnie 
Tamarze nie były w głowie amory. Była wielkim roztrzepańcem, co bardzo niepokoiło 
królewską parę. Ze zdumieniem patrzyli, jak ich pierworodna ugania się za królewską 
psiarnią albo wspina na przypałacowe drzewa. – Z czasem jej to przejdzie – kwitowali 
ze spokojem. – Młoda, musi się wyszumieć. A ona jak na złość popełniała coraz więcej 
wybryków i psot, że aż tata król musiał przed nią skrzętnie ukrywać co ważniejsze przed-
mioty i dokumenty.  

Cdn.

Rys. Hania Dziedzic Rys. Weronika Kudyba



Czesław Piotr Kondraciuk 

Kłopoty Burka

Wiele obrotów 
Burek wykonał, 
żeby dosięgnąć 
swego ogona. 

Bardzo się złościł 
i głośno szczekał, 
lecz ogon przed nim 
ciągle uciekał. 

Próżne wysiłki! 
– krzyczała wrona. 
Takiego cudu 
pies nie dokona. 

Prawo natury 
prawdę orzeka: 
gdy Burek goni, 
ogon ucieka. 

Figlarny Burek 
jest w ciągłym gniewie 
i o tej prawdzie 
niestety nie wie! 

Czesław Piotr Kondraciuk

Zagadka
Mogę powiedzieć, 
drogie dzieci,
że krasnoludki
są na świecie.

W każdym momencie 
czas umilą,
ugoszczą ciepłem – 
dobrą chwilą.

Potrafią śpiewać
kołysanki,
nim swoje oczy 
we śnie zamkniesz.

W tym wierszu
mała tkwi zagadka:
czy to krasnale,
czy też matka?

Rys. Sara Wojtak

Rys. Kaja Rogala

Rys. Marta Stępień

Rysunki uczniów kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; 
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Marzymy o wiośnie

Powoli kończy się zima,
słoneczko świeci radośnie.
I chociaż mróz jeszcze trzyma,
wszyscy marzymy o wiośnie!

Ref.
Żegnaj zimo, witaj wiosno!
Marzec, kwiecień, maj.
Zaśpiewajmy z serca głośno
a-ja-ja-ja-jaj! 

Znów przyjdą deszcze, pogoda,
stopnieją śniegi srebrzyste,
troszeczkę zimy nam szkoda,
lecz wróci, to oczywiste!

Ref. Żegnaj zimo, witaj wiosno!

   

Regina Nachacz
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Marzymy o wiośnie
Renata  Kątnik
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A ciepła wiosna światowa
kolorem oczy omami,
i nie opiszą jej słowa,
jak piękny czas jest przed nami!

Ref. Żegnaj zimo, witaj wiosno!

Rys. Adam Tańcula, lat 5, opiekun Małgorzata Kruczek; 
Przedszkole Gminne w Malawie
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