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Iwona Maraszka

Marzanna

Nikt nie lubi Roztopy,
złośliwie zmienia śnieg w błoto,
to miesza w garnku
lód z deszczem,
to zakręci wichurą
jęczącą i ponurą.
Przemoczy czapki i płaszcze,
psie futro też chlapą głaszcze.
Stąd nazwa, chyba już wiem – 
taka pogoda pod psem!
To Marzec w marcu się maże.
Samotny, bez sennych marzeń.

Dlatego ciotka Roztopa stropiona
ma już dla niego żonę.

Zostanie mężem Marzanny
bardzo dziwacznej i kłótliwej panny.
Ręce ma z miotełek,
słomianą spódnicę,
a zamiast chusteczki
obitą donicę.

Zgodził się biedaczek.
Nie dla niego przecież
ni zimowe Gwiazdki,
ani tym bardziej –
Młodziutkie Przylaszczki.
Pojął Marzannę za żonę,
żyje pod pantoflem
i jada codziennie
jakiej zupy chochlę.

Marzanna od rana
po domu się krząta
i wymiata blask słońca
z najmniejszego kąta.
–  Ech! –  mruczy pod nosem – 
Wiosna, idzie Wiosna,
jestem taka wściekła
i wściekle zazdrosna!
Przegonię pannicę hen,
aż na kraj świata,
teraz niech mężulek
kąciki wymiata!

Zakręciła szybko
słomianą sukienką
i wyleciała gdzieś nagle
przez małe okienko!
Marzec, cóż tu mówić,
tak uradowany, został
po prostu –  wdowcem słomianym.

Rys. Kornelia Kunysz, lat 6, opiekunka Paulina Kwiatek-Buż; 
Gminne Przedszkole w Malawie

Regina Nachacz
Ptasia  
wiosna
 
Przyleciały ptaszki
i obsiadły daszki,
głośno świergotają,
konferencję mają!
 

Rys. Oliwia Kwarta, lat 4, opiekunka Małgo-
rzata Kruczek; Gminne Przedszkole w Malawie

Nie martwcie się, mili,
powróci Marzanna
znowu w przyszłym roku,
bo nie może mężusia 
dłużej tracić z oczu!

Każdy, co chce skrzeczy,
czasami od rzeczy,
bajkami o locie
straszy pieska kocię!
 
Przybyły do siebie,
będzie im jak w niebie.
Uśmiecha się wiosna
szczęśliwa, radosna!



Nina Opic

Wiosna w doniczce

Pogoda za oknem taka szarobura. Niby zima 
jeszcze się nie skończyła, a wiosna nie przyszła. 

– Mamusiu, kiedy zakwitną kwiatki i  te 
w ogródku, i  te na balkonie? – zapytała Agatka, 
przyglądając się torebkom różnych nasion, które 
mama położyła na stole.

– Kwiatki w ogródku śpią sobie jeszcze, a te, 
które posieję, zakwitną dopiero latem, ale wcześ- 
niej będę je przesadzać.

– Jakie to skomplikowane – westchnęła 
Agatka.

– Przecież w twoim pokoju na parapecie stoi 
piękny zielony kwiat. Jak tylko przyjdzie wiosna, 
a będą trochę otwarte okna, to z pewnością jacyś 
wiosenni goście ciebie odwiedzą.

– Ale gości wpuszcza się przecież drzwiami.
– Są goście, którzy wlatują przez okno – powiedziała mama, przygotowując pojem-

niczki z ziemią do posiania w nich kupionych nasionek.
Mama zajęła się sianiem nasionek i nawet sobie wesoło podśpiewywała przy tym, 

a tymczasem Agatka cały czas zastanawiała się nad owymi gośćmi, którzy mogą wejść 
przez okno. Doniczki z posianymi nasionkami mama postawiła na oknie w kuchni i czę-
sto podlewała, ale nic się na razie nie pojawiło. W pokoju Agatki stała na oknie doniczka 
z jakimś kwiatem, ale nazwy jego dziewczynka nie znała. Był w tym pokoju już od kilku 
lat, czasem nawet tak ładnie kwitł na niebiesko. Agatka go czasem podlewała, a czasem 
po prostu podparła główkę rączkami i wpatrywała się w niego. Wyobrażała sobie, że jego 
niebieskie płatki to piękny bajkowy dywan, po którym chodzą bardzo ważni pałacowi 
gości: jakieś księżniczki, jacyś rycerze z dalekich stron... Ale to sobie tylko wyobrażała. 

Pewnego dnia aż klasnęła w dłonie.
– Mamusiu, chodź szybko, popatrz, jacy goście są na moim kwiatku!
Mamusia popatrzyła z ciekawością na kwiatek, na którym przez otwarte okno wle-

ciała mała pszczółka, biedronka, a nawet motylek.
– Ależ to już wiosenni goście! Masz szczęście, do ciebie już przyszła wiosna.

Rys. Kinga Puc, lat 8 



TATA REKSIA
W  2021 roku kolekcja Muzeum Dobranocek 

w  Rzeszowie wzbogaciła się o  ponad tysiąc no-
wych eksponatów, otrzymanych w darze od Heleny Filek-Marszałek – reżyserki, anima-
torki, scenarzystki, a także autorki oprawy plastycznej do wielu popularnych animacji dla 
dzieci. Część prac jest autorstwa donatorki, ale znakomita ich większość – projekty postaci, 
szkice, scenariusze i  scenopisy, folie animacyjne, nagrody festiwalowe oraz osobiste pa-
miątki – należały do jej męża Lechosława Marszałka (1922–1991), pomysłodawcy i au-

tora opracowania plastycznego i literackiego pieska 
Reksia. 

W  tym roku 9 marca przypada 100. rocznica 
urodzin tego wybitnego twórcy. Pracę w  Studiu 
Filmów Rysunkowych w  Bielsku-Białej rozpoczął 
w  1946 r. jako asystent reżysera. Zadebiutował 
w  1953 r. filmem „Koziołeczek”, którym podbił 
serca publiczności na festiwalu filmowym w Karlo-
vych Varach. Był to pierwszy polski film animowa-
ny nagrodzony za granicą. Artysta był reżyserem, 
animatorem, scenarzystą, autorem opracowań pla-
stycznych, twórcą ponad sześćdziesięciu filmów, 
m.in. „Różne  Przygody Gąski Balbinki”, „Reksio”, 
„Przygody Błękitnego Rycerzyka”, „Pani Twardow-
ska”, „Osioł w lwiej skórze”, „O białym misiu”, „Cor-
rida”, „Jak Szaruś po Polsce wędrował”, „Poławiacze 
skarbów”, „Ballada”, „Ameba”, „Wszystko lata”. 

Za wybitne osiągnięcia artystyczne w  twór-
czości filmowej dla dzieci otrzymał wiele nagród 
festiwalowych zarówno krajowych – w  Krakowie, 
Poznaniu, Łodzi, jak i zagranicznych – w Karlovych 
Varach, Wenecji, Gijon, Teheranie, Mannheim, 

Moskwie, Giffoni oraz odznaczeń: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny 
Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

Piesek Reksio ma już 55 lat! Z  tej okazji w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli 
we współpracy z Muzeum Dobranocek w Rzeszowie powstała wyjątkowa wystawa czaso-
wa „Reksio – przyjaciel na medal”, ukazująca wyjątkowe przedmioty związane z historią 
tej animacji: projekty postaci, folie animacyjne, dekoracje, szkice, scenariusze i scenopi-
sy obrazkowe, wydawnictwa, plakaty filmowe. Większość z nich nigdy wcześniej nie była 
prezentowana. Zapraszam serdecznie do obejrzenia wystawy, na zajęcia edukacyjne, war- 
sztaty, projekcje filmowe oraz atrakcje przygotowane przez twórców wystawy, którą można 
oglądać do 19 czerwca 2022 roku.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

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

Reksio, projekt na kartonie, autor Lechosław 
Marszałek

Reksio, projekt na kartonie, autor Lechosław 
Marszałek



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

Teatr Maska
Spektakle w  marcu i kwietniu 2022
• Biruta i tajemnica Rzeki
• Czterej muzykanci z Bremy (premiera 12 marca, 

godz. 16.30)
• Zaginiony świat
• Brzydkie kaczątko
• Koncert zwierząt
• Alicja w Krainie Czarów

Na motywach powieści Arthura Conana Doyle’a

ZAGINIONY ŚWIAT
Scenariusz i  reżyseria Grzegorz 
Grecas, scenografia, kostiumy 
i  projekcje Janek Głąb, ruch sce-
niczny Madi Rostkowska, muzyka 
i udźwiękowienie Tymek Witczak, 
asystent reżysera Jadwiga Dom-
ka. Obsada: Jadwiga Domka, Ewa 
Mrówczyńska/Anna Złomańczuk, 
Natalia Zduń, Kamil Dobrowolski, 
Tomasz Kuliberda, Maciej Owcza-
rek. 

Każdy dorosły wie, że największy-
mi znawcami dinozaurów są dzie-
ci. A  jednak kiedy ekscentryczny 
profesor Challenger ogłasza, że 
podczas swojej ostatniej podróży 
wpadł na trop żywych dinozaurów 
i  organizuje ekspedycję badaw-
czą, w zespole odkrywców nie ma 
miejsca dla dzieci. Natalia Malone 
– córka jednego z  uczestników 
wyprawy – postanawia, że za nic 
w świecie nie przegapi możliwości 
spotkania oko w oko z dinozaurem. Czy przebojowa dziewczynka osiągnie swój cel i po-
jedzie na wielką wyprawę? Jakie niebezpieczeństwa czekają na podróżników w amazoń-
skiej dżungli? 

Fo
t. 

Je
rz

y 
D

ow
gi

ał
ło



Małgorzata Żurecka

Krzyś i zgubiony miś (2)

Rozsuwane, automatyczne drzwi marketu zapraszały klientów do wejścia, a w to sobot-
nie przedpołudnie ich nie brakowało – jedni wchodzili, pchając przed sobą puste sklepowe 
wózki, inni wychodzili zadowoleni z górą zakupów i ładowali je do bagażników swoich aut.

Krzyś pomagał mamie pchać wózek, a razem z tatą podawali z półek wskazane przez 
mamę produkty. Było tego całkiem sporo – warzywa, owoce, nabiał, wędliny, pieczywo 
i jeszcze różne drobiazgi. 

Wędrowali z  wózkiem pomiędzy 
sklepowymi regalami, jak wśród jakiegoś 
labiryntu z gry komputerowej. 

– Krzysiu, rozepnij kurteczkę i zdej-
mij czapkę, bo w sklepie jest bardzo cie-
pło – poprosiła mama.

Krzyś zdjął z  ramion plecaczek i za-
pakował do niego czapkę, potem zręcznie 
zarzucił go znowu na plecy. Lubił zaglą-
dać na półki pełne książek, bajek i przy-
borów szkolnych. Rozmyślał, że kiedy bę-
dzie już uczniem, to na pewno będzie tu 
często kupował potrzebne mu przybory 
szkolne. Regały z zabawkami fascynowały go jednak najbardziej, zatrzymywał się niemal 
przy każdej półce z  samochodzikami, plastikowymi bohaterami z  kreskówek, klockami 
Lego i pluszowymi misiami, bardzo podobnymi do jego Mańka. 

Jednakże mama co rusz upominała go, aby się nie zatrzymywał, bo przecież się spieszą.
W drodze do babci wstąpili jeszcze do apteki, aby kupić dla niej lekarstwa.
Babcia przywitała ich uradowana, choć opierając się na lasce, z trudem poruszała się, 

utykając na bolącą nogę.
Mama przygotowała obiad, tata naprawił zepsuty kran, a Krzyś z zapałem narysował 

kredkami całą ich rodzinę – mamę, tatę, siebie, babcię i dziadka.
Babcia bardzo się ucieszyła z rysunku Krzysia i przykleiła go na ścianie w swojej sy-

pialni.
Miło i szybko minął czas u babci. A gdy już się żegnali, babcia zapytała Krzysia:
– A jak tam się miewa nasz Maniek?
I wtedy Krzyś przypomniał sobie, że przecież zabrał Mańka ze sobą na zakupy, włożył 

go do plecaczka, ale kiedy teraz do niego zajrzał, misia tam nie było.
– Gdzie on jest? – wszyscy razem wykrzyknęli?
– Mamo, zgubiłem Mańka – panikował Krzyś. – Jak to się mogło stać?!
– Już wiem, to pewnie w tym markecie na zakupach się zapodział, było tam tak dużo 

ludzi, krążyliśmy między regałami i pewnie wtedy wypadł ci z plecaczka niezauważony, 
gdy wyciągałeś czapkę – wzdychała zmartwiona mama.

Tata zarządził:
– Wracamy do marketu, zapytamy obsługę, czy ktoś nie znalazł twojego misia. Nie 

martw się, synku, znajdziemy go! 
Krzyś miał oczy pełne łez i wciąż zadawał jedno pytanie, jak to się mogło stać, że zgubił 

swego przyjaciela.
cdn.

Rys. Tymek Turczyn, nauczycielka Magda Rojek; Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Małopolskim



Lucyna Żbikowska 

Bajka
Wiersz inspirowany 
malarstwem Iwony Czeszejko-Sochackiej

A pod chmurką bzdurką, nad strumyczkiem
w ciemnym borze,
śmieszny malec z krążkiem łaski uciął
drzemkę.
Śni uparcie o tym, gdy przed wielu laty
nawet pod każdym kamyczkiem
świat był inny.
Śni:
– gdy miłością pachniał każdy malusieńki kwiat,
– gdy miłością kwilił na gałązce ptak,
– gdy na leśnej drodze pojawiał się skrzat,
– i gdy do ręki podochodził nawet najgroźniejszy zwierz.

Regina Nachacz

Szczęście Grzesia
 
Na polanie stoi dom,
cicho szumią drzewa,
biała brzoza, silny dąb.
Czego więcej trzeba?
 
W lesie dzielny chłopczyk ma
mały biały domek,
parter i pięterka dwa.
To szczęście wiadome!
 
Nad jeziorem bawi się
z kotką Apolonią,
dobre serce Grzesia wie,
że trzeba dbać o nią.Regina Nachacz

Spełnione marzenie
 
Kto ma dzisiaj urodziny? 
Ptaszek ćwierka cudną wieść! 
Są życzenia od rodziny, 
Grzesio kończy latek sześć! 
 
Jego serce się raduje, 
bo laptopa wreszcie ma! 
Już marzenia nowe snuje, 
niechaj dobra passa trwa.

Rys. Aleksander Tańcula, lat 6, opiekunka Marzena 
Patyna; Gminne Przedszkole w Malawie

Malował Grześ Kowara, lat 6
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WCZESNA WIOSNA
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Nie do wiary, przyszła wiosna,
trochę wcześniej, moi mili,
roześmiana i radosna,
nie marnujcie ani chwili!

Ref.
Będą kwiaty wokół ganku
i zagonek z warzywami,
będzie pachnieć o poranku,
kiedy słonko wstanie z nami!

Wyjdźcie z domu na podwórko
i zaproście pieska, kota.
Razem bawcie się pod chmurką,
na co przyjdzie wam ochota!
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Ref. Będą kwiaty wokół ganku…
 
Babcia z dziadkiem już w ogródku
od śniadania są zajęci,
grabią, kopią pomalutku,
dobrze wiecie, co się święci!

Ref. Będą kwiaty wokół ganku…


