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Wodnik Szuwarek. 
Ilustracja z kolorowanki 
Z. Smetana, 2006,  
wyd. Akim.  
Zbiory Muzeum 
Dobranocek w Rzeszowie.



Iwona Maraszka

Andrzejkowe wróżby

Co to błyszczy tajemniczo?
Tak maleńka różdżka!
Przyszła do nas w odwiedziny
andrzejkowa wróżka.

Zapaliła świecę,
a z wielkiego kapelusza
wyfrunęły z wróżbami – 
różowe serduszka.

Wierzyć czy nie wierzyć?
Bardzo prosta sprawa,
andrzejkowy wieczór
to przecież zabawa! 

Iwona Maraszka

Listopadowy kot

Bury kot usiadł przed oknem
i patrzy, jak świat moknie.
Bure chmury, bure deszcze,
straszne chłosty
wichury złowieszczej. 

Już ogród ma bure sny
i roni szare łzy.
Nagie, mokrutkie drzewa
przestały listkami śpiewać.

Kot schował się pod fotelem:
– Tego już dla mnie za wiele!
 
Nie martw się, bury kocie,
jeszcze pochodzisz po płocie!
Spotkasz gibką koteczkę
i weźmiesz ją na wycieczkę.

Wichury i deszcze przeminą!
Tymczasem z całą rodziną
grzej się domowym ogniskiem
i zamrucz mruczankę nam wszystkim.
Potem dostaniesz głaski
i kąski smacznej kiełbaski. 
 

Rys. Emilia Paulukiewicz

Rys. Emilia Paulukiewicz



Nina Opic

TO JA, POLA!

Pewnego dnia Dagmarka postanowiła odwiedzić 
swoją koleżankę z klasy – Karolinkę. Umówiły się więc po 
obiedzie, aby mieć czas do wieczora. Tego dnia padał aku-
rat deszcz, dlatego Dagmarka, aby nie nanieść wody do po-
koju Karolinki, zostawiła swoje wesołe gumiaczki w kwiat-
ki w przedpokoju. 

– Jak przyjdziesz, to uważaj, żeby ktoś na ciebie nie 
wpadł w przedpokoju – ostrzegała w szkole Karolinka. 

Nic też dziwnego, że Dagmarka już od drzwi uważnie 
się rozglądała. Nikogo nie zauważyła.

– Hej, no i gdzie jest ten ktoś, kto miał na mnie wpaść w przedpokoju.
– Jestem Pola. Jestem Pola – rozległ się jakiś dziwny głos znad lustra.
– Ojej, u ciebie naprawdę jest ktoś dziwny – powiedziała przestraszona Dagmarka.
– A widzisz, mówiłam prawdę. A teraz uważnie popatrz nad lustro – powiedziała 

Karolinka, uśmiechając się serdecznie.
Nad lustrem było coś kolorowego i dziwnego. Na dużej kartce siedziała na patyczku 

namalowana kolorowa papuga.
– To ja, Pola! Jestem Pola! – rozległ się dziwny głos.
Dagmarka uważnie przypatrzyła się papudze i Karolince i wybuchnęła śmiechem. 

Za chwilę też ścisnęła palcami nos i powiedziała dziwnym głosem:
– To ja, Dagmarka. Jestem Dagmarka.
I po tym niecodziennym zajściu w przedpokoju z namalowaną Polą dziewczynki 

wesoło bawiły się aż do wieczora...

Rys. Karolinka Łuszczko, lat 9

Dominik Ćwik

Nasza mama

Moi drodzy, moi mili, 
doczekaliśmy tej chwili –
mama z pracy już powraca,
zakończona na dziś praca.
Ale, dziadziu, my nie chcemy,
my do domu nie jedziemy,
zrób herbatę, niech zostanie,
niech wypije na kolanie,
chociaż chwilę dłużej będzie,
bo się zawsze spieszy wszędzie.
W gabinecie wciąż pracuje,

chore ciała tam masuje,
ulgę w bólu ludziom niesie,
są jej wdzięczni i to wie się.
Nasza mama, jak to ona,
dnia każdego zagoniona.
Karmi, pierze i szoruje,

Rys. Ela Depa, 
nauczycielka Magda 
Rojek; Szkoła 
Podstawowa nr 2 
w Sędziszowie 
Małopolskim

jeszcze obiad ugotuje
i babeczki nam upiecze,
takie najpyszniejsze w świecie.
Więc do domu z nią jedziemy,
tam kolację pyszną zjemy:
– Pa, pa, dziadziu, do jutra!



KLIMATYCZNE MIEJSCE 
Dorośli z sentymentem powracają do dobranocek ze swojego dzieciństwa. 

Gdy byli mali, często mieli okazję żegnać kończący się dzień, oglądając w te-
lewizji przygody bohaterów czechosłowackich dobranocek. Jedną z nich jest 
film animowany pt. „Wodnik Szuwarek”. Pierwszą serię, składającą się z 13 od-
cinków, zrealizowano w  latach 1976–1983. Reżyserem oraz twórcą projektu 

plastycznego postaci był Zdeněk Smetana, zawodo-
wo związany ze studiem filmów animowanych Bratři 
v triku, a w latach późniejszych z wytwórnią Krátky 
Film Praha. Autorem scenariusza był Jaromír Kincl, 
muzykę skomponował Václav Zahradník, zaś głosu 
bohaterom użyczyła Jiřina Bohdalova. W oryginale 
film nosi tytuł „Rákosníček” (w tłumaczeniu z cze-
skiego: rákos – trzcina, rákosina – szuwary). Serial 
znany jest także jako „Wodnik Szuwarek i  gwiaz-
dy” (czes. „Rákosníček a  hvězdy”). Każdy odcinek 
wieczorynki rozpoczynał się tajemniczo: „Daleko 
stąd, za mgłą tak gęstą, że można by ją kroić, a może 
jeszcze dalej, znajduje się staw Szmaragdowe Oczko. 
W  ciągu dnia niczym się nie wyróżnia, ale kiedy 
tylko zapadnie ciemna noc, zaczynają się tam dziać 
przedziwne rzeczy. Najpierw w  wodzie coś chlup-
nie, przy brzegu zaskrzeczy, w  szuwarach łupnie, 
a  w  wierzbie zagruchocze. Dopiero wtedy z  wody 
wynurza się Wodnik Szuwarek…”.  

W  słowiańskiej mitologii wodnik to demon 
opiekujący się zbiornikiem wodnym. Staw, który zamieszkuje Szuwarek, nosi nazwę Szmarag-
dowe Oczko. Mieszkają w nim także trzy ropuchy, rak Wawrzyniec i karp Mateusz. Główny 
bohater animacji jest cały zielony, ma nos w kształcie wielkiej kropli, równie duże, odstające 
uszy, a na głowie siedem długich, sterczących włosów. Jest bardzo poczciwy, w przeciwieństwie 
do przedstawicieli gatunku opisywanych w legendach. Jest też ciekawski i pomysłowy. Cechuje 
go także duże poczucie humoru oraz dobroć okazywana innym stworzeniom, którym często 
pomaga w kłopotach. 

Szuwarek był na tyle popularny w rodzinnej Czechosłowacji, że w latach 1983–1989 wy-
produkowano drugą serię, pt. „Wodnik Szuwarek i jego staw” (czes. Rákosníček a jeho rybník) 
oraz jej kontynuację „Wodnik Szuwarek i pogoda” (czes. Rákosníček a povětří). W sumie liczyły 
26 odcinków. W Polsce animacja pojawiła się w latach 70. XX w. wraz z licznie w tym czasie im-
portowanymi z Czechosłowacji večerničkami, czyli wieczorynkami. Najpopularniejsze z nich 
to: „Krecik”, „Makowa Panienka”, „Rozbójnik Rumcajs”, „Bajki z mchu i paproci” (znane także 
jako „Żwirek i Muchomorek”) czy „Psi żywot”. Wszystkie były bardzo lubiane w naszym kraju. 
Miło powspominać dziecięce czasy.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Wodnik Szuwarek. Ilustracja z czasopisma 
„Zeme pohadek”. Ilustracja Z. Smetana. 
Zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
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TEATR MASKA
Spektakle w listopadzie i grudniu 2021

• Alicja w Krainie Czarów
• Brzydkie Kaczątko
• Koncert zwierząt
• Biruta i tajemnica rzeki
• Opowieść wigilijna
• Zaginiony świat

BRZYDKIE KACZĄTKO
Na motywach baśni H.Ch. Andersena

Reżyseria Anna Wolszczak, adaptacja i teksty piosenek Magdalena Mrozińska, scenografia 
Marta Kodeniec, muzyka Katarzyna Bem. Obsada: Jadwiga Domka, Anna Kukułowicz, 
Kamila Olszewska, Maciej Owczarek, Robert Luszowski, Andrzej Piecuch, Piotr Błędow-
ski (gościnnie).

Już samo jajko było podejrzane. Kiedy wreszcie wykluwa się z niego pisklę, wyglądem 
nie przypomina rodzeństwa ani matki. Tylko czy naprawdę inny znaczy brzydki i niewart 
przyjaźni? Brzydkie Kaczątko pragnie czuć się ważne i potrzebne. Ale zdaje się, że jedynie 
Natura jest w stanie przyjąć je jako niezwykły i ważny element swojej magicznej układanki. 
I staje się przewodnikiem Kaczątka na jego drodze do szczęścia.
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Czesław Piotr Kondraciuk

Kot na wrotkach

Dzisiaj bajkę wam opowiem,
jak był sobie kot wędrowiec.
Dziwna to natura kotka,
który zwiedzał kraj na wrotkach.

Od poranka do wieczora
nieustannie podróżował.
Dziwiły się inne koty,
skąd u niego te ciągoty…

Zamiast cieszyć gospodarzy,
on po kraju wciąż wojaży.
Widziano już w butach kota,
lecz na wrotkach? – to głupota!

Ale w bajkach, jak to w bajkach,
są też kwadratowe jajka.
W nich się wszystko może zdarzyć,
wystarczy trochę pomarzyć.

Jeździ nasz kot entuzjasta,
zwiedza wioski, zwiedza miasta,
podziwia go kraj bajkowy – 
szykuje się rekord nowy.

Był kot, który kulą miotał,
z fajką też widziano kota.
I te wszystkie prawdy żywe
tylko w bajkach są możliwe.

Regina Nachacz

PASJA
 
Moi drodzy, czy wy wiecie,
kto całymi dniami gra?
Grześ zakochał się w tablecie
i zabawę fajną ma!
 
Tatuś uczy go tajników,
każdy dzień przynosi plon. 
– Kocham cię, mój mały smyku!
– A ja bardziej! – jak to on.

Rys. Gabriela Maj, lat 6, opiekunka Alfreda Rogalska; Gminne 
Przedszkole w Malawie 

Rys. Ksawery Doroba, nauczycielka Magda Rojek; 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Małopolskim



Lucyna Żbikowska 

Abrakadabra
 Wiersz inspirowany 
 malarstwem Iwony Czeszejko-Sochackiej

Ewa Drapała

Podarunki 

Poganiał Roch konie
(a wracał z jarmarku),
bo wiózł swojej żonie
korale w podarku.
Korale czerwone,
na nić nanizane.
„Pewnie od mej żony
buziaka dostanę…
Pracowałem raniej,
aby moja żona
była kiej ta pani
pięknie wystrojona”.
Już i miła chata –
płotek i ganeczek,
na progu Agata
i mały Janeczek.
„Kochana Agato,
naści podarunek
za – zima czy lato –
codzienny frasunek.
Bardzo ja was kocham.
A dla mego Janka
przywiózł tata Rocho
z targu obarzanka”.

Abrakadabra,
zaklęciem znanym od stuleci
wzywam wszystkie dzieci!
Pojedziemy w górę rzeki,
gdzie
króluje mistrz nad mistrzami,
co
w bajkowym kufrze chowa
ogromnego smoka o dwóch głowach,
co ma perły zamiast oczu.
W tym baśniowym lesie
odnajdziemy dziewczyneczkę smutną,
co zgubiła pantofelek.
Kota w butach też spotkacie
i szewczyka Jasia.
Daję słowo!
Nie wierzycie w bajki moje?
Szkoda!

Rys. Karolina Pietkiewicz, nauczycielka Magda 
Rojek; Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie 
Małopolskim
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W listopadzie pada deszcz,
mokną parasole,
kota już nie gryzie kleszcz,
kakao na stole!

Rys. Kornelia Kunysz, lat 6, opiekunka Marzena Skrzekut; Gminne Przedszkole w Malawie 

Ref.
Za oknami pada, pada,
kotek ze mną gada!
Za oknami wieje, wieje,
to jesień się śmieje!
 

Lubię nasz cieplutki dom,
miłe popołudnia,
wieczorami burzy grom,
tak będzie do grudnia!

Ref. Za oknami pada, pada…
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