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Ania Sander, Karolinka Łuszczko, Laura Róża – trzy księżniczki  
w przedstawieniu Zły gość teatrzyku Bambino Niny Opic
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Czesław Piotr Kondraciuk

Moje miasto Rzeszów

Kocham moje miasto
całe kolorowe 
i to bardzo stare,
i to całkiem nowe.
Czerwony autobus
pędzi ulicami,
a bloki z zachwytu
mrugają oknami.
Ja swoim uśmiechem
pozdrawiam ulice
i wszystkim przechodniom
dużo szczęścia życzę.

Regina Nachacz

Szkolny rok 
 
Dzieci, lato się skończyło! 
Fajne było, że aż miło! 
Idzie jesień kolorowa, 
nie opiszesz tego w słowach! 
 
Pilna czeka nas nauka, 
każdy pary w szkole szuka, 
opowiada przyjaciołom 
wakacyjne dziwy wkoło! 
 
Przyjdzie zima, wiosna, lato, 
wyruszymy z mamą, z tatą 
na jeziora, na Mazury, 
lub nad morze, albo w góry!

Rysunki wykonały dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie

Rys. Adam Tańcula, lat 7, opiekunka 
Marzena Patyna

Rys. Marika Podgórska, lat 7, opiekunka 
Marzena Patyna

Rys. Emilia Zarychta, lat 6, opiekunka 
Marzena Patyna

Rys. Julita Król, lat 5, opiekunka Jolanta Bobeł



Nina Opic 

SUKCES BAMBINO

Osiedlowy Teatrzyk Dziecięcy „Bambino”, który prowadzę już od dwóch lat w Osie-
dlowym Klubie Kultury „Krak”, przez koronowirusa nie mógł wystawić planowanego 
na maj przedstawienia pt. „Pantofelek Królewny Eulalii”, ale nie mogłam pozwolić, aby 
zapał moich małych aktorów mógł zniszczyć zły gość. 

I tak napisałam scenariusz pt. „Zły gość”, który realizowaliśmy poprzez wspólne te-
lekonferencje. Było dość trudno, bo nie widzieliśmy się, ale wszyscy bardzo chcieliśmy 
znów zaistnieć teatralnie. I tak piękne suknie książęce, peleryna księcia miały ozdobić 
występujących aktorów. Gdy w czerwcu zaczęliśmy próby na żywo, radość była ogrom-
na, oczywiście ze wszystkimi wymaganiami sanitarnymi. Pod koniec czerwca w  sali 
„Kraka” wystawiliśmy ten niecodzienny spektakl. 

– Jestem zła, bo nie mogą iść na bal – mówiła księżniczka Amelia w pięknej książęcej 
sukni, w koronie na głowie i w... maseczce na buzi.

A księżniczka Celestyna była zdziwiona, że zjawia się jakiś gość i robi tyle kłopotu. 
Przecież, jak się idzie w gości, to trzeba zachowywać się dobrze...

  Były brawa wzruszonych rodziców i piękne nagrody od pana z wojewódzkiego 
sanepidu, który był oczarowany grą małych aktorów. Nie ukrywam, że też się wzruszy-
łam, gdy dowiedziałam się później, że byliśmy jedynym dziecięcym teatrzykiem w całym 
województwie, a nawet w całej Polsce, który wystawił w trudnym czasie przedstawienie! 

Brawo „Bambino”, a od września kolejne próby i kolejne występy!

Nina Opic ze swoimi małymi artystami z Osiedlowego Teatrzyku Dziecięcego Bambino
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WYPRAWY Z KRECIKIEM

Czy ktoś lubi krety? Znam tylko jedną osobę, która pasjonuje się zwyczajami 
i życiem tych owadożernych ssaków. Nie ma co ukrywać – krety nie są specjalnie 
ładne ani lubiane. Budzą niechęć zwłaszcza ogrodników i działkowców, którzy 
załamują ręce, gdy wśród upraw pojawiają się charakterystyczne kopce.

Jest tylko jeden przedstawiciel tego gatunku uwielbiany przez dzieci i który 
budzi ciepłe uczucia wśród dorosłych – to oczywiście bohater bajki. Krtek, w Polsce znany jako 
Krecik, jest jednym z  najpopularniejszych bohaterów czechosłowackich dobranocek, zwanych 
w jego ojczyźnie večerničkami, czyli wieczorynkami. Pomysłodawcą tej postaci jest Zděnek Miler, 
reżyser, animator i rysownik związany ze Studiem Bratři v triku. 

Historia powstania filmu jest bardzo ciekawa: pod koniec lat pięćdziesiątych na zlecenie Mini-
sterstwa Edukacji Miler napisał scenariusz filmu dla dzieci o tym, jak powstaje lniane płótno. By 
nie był on nudny, zadecydował, że główną postacią będzie jakieś zwierzątko. W czasie wycieczki 

do lasu potknął się o kopiec, co natchnęło go do wyboru 
właśnie kreta. Film „Jak Krecik dostał spodenki” trafił na 
ekrany w 1956 roku i cieszył się ogromną życzliwością 
widzów oraz został uhonorowany nagrodami. Jednak na 
kolejny odcinek przygód bohatera trzeba było poczekać 
kilka lat. W  1963 roku wyprodukowano film „Krecik 
i samochód”, który rozpoczął serię 49 odcinków realizo-
wanych aż do 2002 roku. 

W  serialu prawie nie ma dialogów, dzięki czemu jest 
uniwersalny i  zrozumiały dla dzieci na całym świecie. 
W dobranocce Krecik wydaje nieliczne odgłosy: radości lub 
smutku i charakterystyczne zawołania „Ahjo! Jeeee! Halo!”, 
które stanowią zapis głosów córek Zděnka Milera z czasów, 
gdy były małe. Z czasem ulubieniec dzieci zmieniał swój wi-
zerunek. Dzięki pracy animatorów, którzy zręcznie skrócili 
nosek i ogonek, a dorysowali zawadiackie włoski na czubku 
głowy i duże oczy Krecik przybrał sympatyczny, dziecięcy 
wygląd i  charakter. Kontynuacją czechosłowackiej dobra-

nocki jest czesko-chiński serial animowany „Krecik i Panda” realizowany od 2016 roku. Serial z polskim 
dubbingiem nadawany jest od 2017 roku w Polskiej Telewizji w programie TVP ABC.

Od 16 września 2020 roku w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie będzie można oglądać nową 
wystawę czasową „Wyprawy z Krecikiem”. Zwiedzający będą mogli podziwiać ciekawe eksponaty, 
poznać życie kretów oraz szczegóły ich diety. 

Wernisaż wystawy to jedna z atrakcji przedsięwzięcia „Wędrujące dobranocki – cykl dostęp-
nych, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów artystycznych, realizowanego w ramach pro-
gramu „Kultura dostępna”. Goście wernisażu zwiedzą wystawę z przewodnikiem, wezmą udział 
w  pokazie przezroczy i  konkursie wiedzy o  czechosłowackich dobranockach „Krecik i  spółka” 
oraz spróbują kultowego ciasta kopiec kreta. Uczestnicy przedsięwzięcia będą pod opieką tłu-
macza języka migowego. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Serdecznie zapraszam na wystawę i mam nadzieję, że spodoba się ona zarówno małym, jak 
i dużym wielbicielom animacji.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
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spektakle we wrześniu i październiku 2020
• Alicja w Krainie Czarów
• Bambusowa księżniczka
• Nina i Paul
• O mniejszych braciszkach św. Franciszka
• Hachiko
• Statek Noego

Lewis Carroll

ALICJA W KRAINIE CZARÓW
Adaptacja, piosenki i  reżyseria Gabriel Gietzky, scenografia, 
kostiumy, lalki Marta Kodeniec, muzyka Michał Zdrzałek, 
choreografia Szymon Michlewicz-Sowa, projekcje Tomasz 
Gawroński. Obsada: Jadwiga Domka, Natalia Zduń/Kamila 
Olszewska, Anna Złomańczuk, Kamil Dobrowolski, Tomasz 
Kuliberda, Andrzej Piecuch.

Co może się wydarzyć, kiedy wpadnie się do króli-
czej nory? Jak to jest, kiedy można głową sięgać gwiazd, 
a już za chwilę przejść przez maleńkie drzwi? I dokąd to 
tajemnicze niewielkie przejście prowadzi? Zapraszamy 
w  podróż przez świat niczym nieograniczonej wyobraź-
ni, w którym przewodnikiem będzie Alicja. Dziwna her-
batka u Zwariowanego Kapelusznika, Marcowego Zająca 
i Susła, spotkanie znikającego Kota z Cheshire, po którym 
zostaje tylko wiszący w powietrzu uśmiech, czy niezwykła 
partia krykieta to tylko kilka z niecodziennych zdarzeń, 
które spotkają Alicję w jej podróży przez Krainę Czarów. 

Regina Nachacz 

Ciacho Taty

Grzesiu, święto twe od rana! 
Zaprośmy na lody, 
które ukręciła mama, 
naszych dziadków młodych. 
 
Będzie wykwintna szarlotka 
i sałatek siła! 
A dla ciebie, Grzesiu, słodka 
niespodzianka miła. Rys. Nataniel Podgórski, lat 5, opiekunka Magdalena 

Dziobak; Gminne Przedszkole w Malawie



Ewa Drapała

Sarenki 

Mama sarna wraz z sarenką
przystanęły pod sosenką.
Tu skubnęły trawkę młodą,
zroszoną deszczową wodą. 
Węszy wdzięcznie sarna mama...
przecież w lesie nie jest sama – 
wilk się cicho czai z bliska
i ślepiami groźnie błyska – 
i dlatego sarnie nogi
wciąż gotowe są do drogi.
– Chodź, córeczko. Noc zapada,
skryć się w gąszczu nam wypada.
A gdy dzionek nas zastanie,
zjemy sobie tu śniadanie,
pomalutku, cichuteńko,
pod zieloną tą sosenką.

Czesław Piotr Kondraciuk

Koci kłębuszek

Mam małego kotka,
kocham go ogromnie,
jak mu czasem smutno,
kładzie się koło mnie.

Nieustannie mruczy
zwinięty w kłębuszek,
ja w zamian mu głaskam
ciepluteńki brzuszek.

Rysunki wykonały dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie

Czesław Piotr Kondraciuk

Tęcza

Zapłonęło niebo
od częstych błyskawic
drobne krople deszczu
wciąż tańczą na trawie.
Echo niesie grzmoty
daleko przed siebie,
w deszczu się utopił
słońca złoty grzebień.
A zdziwiony malarz
za chmurkę się schował – 
kolorową tęczę
w pośpiechu malował.Rys. Laura Kuczma, lat 6, opiekunka 

Małgorzata Kruczek

Rys. Nataniel Podgórski, lat 6, opiekunka 
Paulina Kwiatek-Buż

Rys. Zofia Pilip, lat 4, opiekunka Kamila 
Wota



Czesław Piotr Kondraciuk
Radości i smutki psa Azora

Codziennie leżał z łbem ułożonym na 
potężnych łapskach pogrążony w psich my-
ślach, które wirowały niczym przedburzo-
we chmury, przenosząc go w różne okresy 
życia, tworząc tym samym szkielet jego 
psiego życiorysu. Słabo się jawią przed nim 
lata szczenięce, a  były to jedne z  najpięk-
niejszych. Jako mały brzdąc ganiał z dzieć-
mi gospodarza, obdarzając je młodzieńczą 
psią sympatią, a  one tym samym mu od-
płacały. Na ich wspomnienie Azor mlaskał 
z  radości swoim czerwonym ozorem. Nie 
trwało to jednak zbyt długo.

Czas szybko mijał, a  z  małego po-
ciesznego psiaka wyrósł na potężnego brytana i stał się jednocześnie... psem zbytecznym. Przesta-
no go akceptować. Był wyrzucany, często głodował, aż w końcu znalazł swoje miejsce w schroni-
sku dla zwierząt. Ten okres najbardziej utrwalił się w jego pamięci.

Wreszcie spotkał życzliwych i oddanych ludzi, obdarzonych charyzmą i współczuciem dla 
zwierząt, szczególnie tych porzuconych i niechcianych. Tutaj przestał głodować, otrzymując co-
dziennie obfite porcje smacznego jadła. Często wracał myślami do najpiękniejszych chwil swojego 
życia, tęskniąc za czułością człowieka, któremu był całkowicie oddany. Czas nie stał w miejscu, 
czas uciekał, przysparzając Azorowi nowych lat. Zaczął się starzeć, a to oznaczało, że na adopcję 
będzie coraz trudniej. Kto zechce przygarnąć starego psa? W jego dużych piwnych oczach często 
pojawiały się łzy. Psy też potrafią płakać. Przestał wierzyć, że coś się jeszcze w jego życiu zmieni 
i że doświadczy jeszcze sporo dobrego.

W  schronisku było mu dobrze. Miał 
ciepły kąt i  przyzwoite jadło, ale brak mu 
było pana, któremu by wiernie służył. Ko-
chał dzieci i mógł z nimi harcować bez koń-
ca. Ludzie zwiedzający schronisko zabierali 
go czasem na spacer. Wówczas jego oczy 
nabierały specjalnego blasku, a serce moc-
niej zaczynało bić.

Aż któregoś dnia przyszedł po niego 
młody człowiek, żeby go zabrać do swojego 
gospodarstwa. 

– Duży jest! Będzie odstraszał niepro-
szonych gości – mówił. – Zadbam o niego, 
bo dobrze mu z oczu patrzy...

I tu się wreszcie kończy się jedna z najgorszych dróg Azora.
Leży sobie teraz przy wspaniałej budzie, a w jego potężnej głowie mocniej zaczęło dojrzewać 

przekonanie, że nie wszyscy ludzie są aż tak źli, jak wcześniej myślał.
Na budynku gospodarczym głośno klekotały bociany. Widać, że one też były szczęśliwe.

Rysunki uczniów kl. 4c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; opiekunka Jadwiga Kawa 

Rys. Lenka Król

Rys. Michał Oszust
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Domowy duszek

Coś dzieciakom wyznać muszę: 
mój kot ma na imię Puszek. 
Słodki, miły, rudy, gruby, 
baraszkuje, nie zna nudy! 

Ref. 
Puszek, Puszek, Puszek, 
kici, kici, miau! 
Nasz domowy duszek, 
on by tylko spał! 
 
 
Szmaragdowe ślipia mruży, 
co dzień myje brzuszek duży, 
łowi myszki, chlipie mleczko, 
no i bawi się wstążeczką! 

Ref. Puszek, Puszek, Puszek… 

A najbardziej ponad wszystko 
kocha domowe ognisko, 
lubi usnąć na kolanach 
kochanego Grzesia pana! 
 
Ref. Puszek, Puszek, Puszek…

Rys. Maja Błaszkowicz, lat 3, opiekunka Agnieszka Kuczma; 
Gminne Przedszkole w Malawie


