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Pyza na polskich dróżkach 
Zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



Iwona Maraszka

Co kuma żaba Fuma

W stawie utkwiła żaba Maruda: 
– Nic mi się nigdy w życiu nie uda! 
W głowie łupie bardzo srodze, 
brzydką plamę mam na nodze!
Deszczyk siąpi, wszędzie brudno,
jakże dzisiaj jest tu trudno!
Brak mi nawet tej skoczności.
której zawsze tak zazdrości
pewna stara moja kuma,
czyli żaba zwana Fuma.
Te wszystkie zmartwienia
to nic wobec faktu,
że Wiośnie w tym roku
po prostu brak taktu!
Już kwiecień przemija,
maj blisko za pasem,
a ona marudzi
w swym domku pod lasem! 
Ech! Wiele bym zniosła,
gdyby do nas wreszcie 
zawitała Wiosna.
Lecz co widzę?
Oto Fuma!
Dawno niewidziana Kuma!
Och! Jak pięknie wystrojona,
niczym wprost książęca żona!
Nowe kaloszki i kapelusik,
z pewnością drogi 
strój ten być musi!
I proszę, proszę,
coś tam radośnie
kumka pod nosem.
Czyżby król żabi
poprosił o łapkę?
O! Na tę plotkę miałabym chrapkę!
Rada, nie rada,
Kumę przywitać wypada!
– Witaj Fumo, droga Kumo!
Świetnie wyglądasz, a ja…

Cóż, powiem ci skrycie,
bardzo marne mam życie!
Dzień jest naprawdę za krótki,
bym wyliczyć mogła 
wszystkie moje smutki!

– Cóż – Fuma machnęła łapką –
Wytrzymać z tobą niełatwo!
Czy pamiętasz, w zeszłym roku,
kto narzekał, że słońce
wiosną zbyt mocno przypieka?
Że za gorąco, że parno i duszno,
trzmiel hałasuje,
a młoda trawka
okropnie kłuje?
Jak można pomóc
marudnej Marudzie,
która wciąż tylko
wykrzywia buzię?
Wiesz, czemu jestem 
stale radosna?
I deszczyk mnie cieszy,
i chłodny wiatr?
Wiesz, czemu tak bardzo
zachwyca mnie świat?

– Och! Powiedz, powiedz,
kochana Fumo!
Bądź dla mnie szczerą,
prawdziwą kumą!
Nawet naprawdę
na bardzo długo
poddam się wszystkim
potrzebnym próbom! 
 
– Droga Marudo,
tu prób nie trzeba,
to bardzo proste,
chcesz być szczęśliwa –
noś w sercu wiosnę!
 

Rys. Emilia Paulukiewicz



Nina Opic

Trzy kaczuszki

Ala bardzo lubi jeździć do babci Mar-
ty na wieś. Babcia mieszka w Bieszczadach 
w domku na górce pod lasem. Jest tam bar-
dzo ładnie i  zupełnie inne powietrze niż 
w rzeszowskim bloku, no i są miłe zwierząt-
ka. Oprócz psa Maksa, kota Bolka, są jesz-
cze dwie kozy, trzy owce, kogut i jego cztery 
białe kury, a od jesieni także dwie kaczki: w zasadzie to jedna kaczka Balbina i kaczor 
Kwak. Ale nigdy nie wiadomo, kto jest kim w tym kaczym towarzystwie; tak są do siebie 
podobne… 

– Babciu, co się stało z  jedną kaczką? – zapytała Ala, gdy w  marcową niedzielę 
przyjechała z rodzicami do babci. 

– Balbina siedzi na gnieździe i wysiaduje trzy jajka – odpowiedziała babcia.
– I cały czas siedzi? I nie chce jej się kąpać w potoczku? Może chora?
– Nie, nic jej nie jest. Po prostu zostanie mamą i  teraz musi ogrzewać jajka, aby 

mogły się z nich wykluć małe kaczuszki. Myślę, że jak przyjedziecie na święta, to już je 
zobaczysz.

– Już się nie mogę doczekać – smutnie powiedziała Ala, bo chciałaby jak najprędzej 
zobaczyć i zaprzyjaźnić się z dziećmi Balbiny.

Po powrocie do Rzeszowa bardzo często dzwoniła do babci i pytała o sytuację na 
gnieździe Balbiny. Wiadomości o nowych, małych mieszkańcach nie było.

– Mamusiu, a może naprawdę Balbina jest chora? – martwiła się dziewczynka.
– Przecież już za parę dni jedziemy do babci, to już na miejscu wszystkiego się 

dowiemy.
Gdy pojechały do babci, to oprócz wspaniałości na stole, było też trochę niespo-

dzianek. Przybył baranek Buc i... trzy puchate, żółte kaczuszki grzecznie chodzące za 
swoją mamą, dumną Balbiną. Ala uwielbiała na nie patrzeć i nawet narysowała ich por-
tret. Prawda, że piękne?

– Cóż – Fuma machnęła łapką –
Wytrzymać z tobą niełatwo!
Czy pamiętasz, w zeszłym roku,
kto narzekał, że słońce
wiosną zbyt mocno przypieka?
Że za gorąco, że parno i duszno,
trzmiel hałasuje,
a młoda trawka
okropnie kłuje?
Jak można pomóc
marudnej Marudzie,
która wciąż tylko
wykrzywia buzię?
Wiesz, czemu jestem 
stale radosna?
I deszczyk mnie cieszy,
i chłodny wiatr?
Wiesz, czemu tak bardzo
zachwyca mnie świat?

– Och! Powiedz, powiedz,
kochana Fumo!
Bądź dla mnie szczerą,
prawdziwą kumą!
Nawet naprawdę
na bardzo długo
poddam się wszystkim
potrzebnym próbom! 
 
– Droga Marudo,
tu prób nie trzeba,
to bardzo proste,
chcesz być szczęśliwa –
noś w sercu wiosnę!
 

Rys. Emilia Paulukiewicz

Rys. Agatka Kyc, lat 7

Grześ Kowara

Wierszyk o lesie
 
Dawno, dawno temu
był las…
Świeciło słońce,
ładne chmurki.
Tak było pięknie,
że nie dało się oprzeć.
Kwiatki rosły,
trawa rosła
i fruwał motylek.

Rys. Grześ Kowara, lat 6



WĘDRÓWKI PYZY

Bohaterowie dobranocek są postaciami, z któ-
rymi łatwo się zaprzyjaźnić i polubić. Wielu z nich 
to zwierzęta bądź ludzie, ale jest postać, która wyłamała się z tego kanonu i ma zupełnie 
inne pochodzenie. Wyskoczyła z garnka i ruszyła w świat po przygody oraz poznać trady-
cje różnych regionów naszego kraju. 

Zanim Pyza – bo o niej mowa – zawędrowała na ekrany telewizorów, rozpoczęła swoją 
historię na kartach książki Hanny Januszewskiej „Pyza na polskich dróżkach”, ilustrowanej 
przez wybitnego artystę Adama Kiliana.

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie jest szczęś- 
liwym i  dumnym posiadaczem projektu okładki 
oraz tytułu książki autorstwa twórcy, sygnowanego 
jego podpisem.

Kluseczka Pyza została ulepiona na obiad 
przez wiejską gospodynię, ale jej plany życiowe nie 
kończyły się na okraszonym skwarkami obiedzie, 
miała większe ambicje – poznawanie świata. Od-
wiedzając wraz z Pyzą różne polskie miasta, pozna-
jemy ciekawe miejsca, ludzi, regionalne zwyczaje, 
śpiewki i tańce ludowe. 

Pierwsze wydania powstały przed II wojną 
światową, w  1938 roku. Wtedy to bohaterka wę-
drowała po Polsce w  przedwojennych granicach, 
łącznie ze Lwowem i Wilnem. W późniejszym cza-
sie wędrówki Pyzy odbywają się w odmienionych 
realiach i  dokumentują zmiany społeczne. Naj-
jaskrawszym tego przykładem jest opowiadanie, 

w którym Pyza jako przodownica pracy orze ziemię na traktorze, budząc podziw robot-
ników. Innym razem spotyka radzieckiego budowniczego warszawskiego Pałacu Kultury 
i Nauki. 

W latach 1977–1983 na podstawie książki Hanny Januszewskiej Studio Miniatur Fil-
mowych w  Warszawie wyprodukowało 13-odcinkowy serial telewizyjny pt. „Wędrówki 
Pyzy”. Serię zawdzięczamy: Piotrowi Pawłowi Lutczynowi – reżyserowi, scenarzyście i sce-
nografowi, Adamowi Kilianowi – artyście plastykowi, czołowemu scenografowi filmowe-
mu i teatralnemu oraz kompozytorowi Adamowi Markiewiczowi. Przy realizacji serialu 
pracowali także inni twórcy, m.in. reżyser i scenarzysta Jan Siupik i Stefan Szwakopf – re-
żyser, autor scenariuszy i opracowań plastycznych. To właśnie jemu Muzeum zawdzięcza 
liczne eksponaty związane z produkcją serialu „Wędrówki Pyzy”.

Zapraszam do odwiedzenia bohaterki w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. 

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 

Folia animacyjna „Wędrówki Pyzy”



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 kwietniu i maju 2022
• Czterej muzykanci z Bremy
• Brzydkie kaczątko
• Koncert zwierząt
• Alicja w Krainie Czarów
• Biruta i tajemnica Rzeki
• Kajtuś Czarodziej
• Księżycowe opowieści – premiera 14 maja w ra-

mach 12. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
 Ożywionej Formy Maskarada 2022

Na podstawie baśni braci Grimm

CZTEREJ MUZYKANCI Z BREMY 
Adaptacja i  reżyseria Kata-
rzyna Hora, scenografia Ja-
nek Głąb, muzyka Katarzyna 
Bem. Obsada: Anna Ku-
kułowicz, Kamila Olszewska 
(Anna Złomańczuk), Tomasz 
Kuliberda, Robert Luszowski, 
Bogusław Michałek, Maciej 
Owczarek. 

Czterej muzykanci, muzy-
kanci czterej – z  nimi zaraz 
jest weselej! Muzyka poma-
ga wyrażać emocje, wspiera 
w trudnych momentach, uczy 
porozumienia i  wspaniale 
łączy, kiedy radość rozpiera 
serca. Ten spektakl to ciepła 
opowieść o empatii i przyjaź-
ni. O blaskach życia i trudach 
starości, wobec której tak 
często bywamy niecierpliwi 
i  brakuje nam dla niej zro-
zumienia. Jeżeli jednak spró-
bujemy wejść w  czyjeś buty, 
możemy przekonać się o tym, 
jak niewiele potrzeba, aby dać 
wsparcie drugiej osobie.
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Krzyś i zgubiony miś (3)

Mama i Krzyś zostali przed wejściem do marketu, 
a tata szybkim krokiem przemierzał sklep i uważnym 
wzrokiem wertował regały w poszukiwaniu zguby.

Krzyś, oczekując niecierpliwie, dreptał z  nogi na 
nogę, ale kiedy tata się pojawił, nie miał dobrych wieści 
– nie odnalazł misia i nikt z obsługi sklepu nic nie wie-
dział ani o zgubionym, ani o znalezionym misiu.

– Kochanie, porozmawiaj jeszcze z  kierownikiem 
sklepu, może po zamknięciu sklepu pracownicy po-
szukają misia – poprosiła mama.

– Dobrze, pójdę do kierownika, ale Krzyś pójdzie 
razem ze mną i ładnie o to poprosi.

Po czym wziął synka za rękę i poszli razem poszu-
kać kierownika sklepu. Nie było to łatwe, bo na zaplecze 
sklepu nie wolno wchodzić klientom, ale skoro tata po-
informował, że to ważna sprawa, pozwolono mu wejść. 

Kiedy znaleźli biuro kierownika, okazało się, że jest 
bardzo zajęty – przyjmował towar, przeglądał jakieś 

ważne dokumenty, przez długą chwilę tata i Krzyś czekali, aż ich zauważy, a kiedy w końcu 
ich zobaczył, kiwnął na nich ręką zapraszająco, zapytał, w czym może pomóc.

– No, Krzysiu, powiedz panu kierownikowi, o co chciałeś poprosić.
Krzyś poczerwieniał, złapał tatę za rękę i tylko zająknął się: 
– Bo ja, proszę pana… 
Tata, widząc ogromne zakłopotanie synka, sam opowiedział historię zgubionego plu-

szowego przyjaciela.
Kierownik spojrzał na Krzysia, zmarszczył brwi i westchnął:
– No, młody przyjacielu, będzie z tym kłopot. Sklep jest otwarty do późnych godzin 

wieczornych, a po jego zamknięciu pracownicy są zmęczeni długą pracą i chcą wrócić jak 
najszybciej do swoich domów, do rodzin, do dzieci takich ja ty, i ja nie mogę im nakazać, 
aby zostali dłużej w pracy tylko dlatego, że mały chłopiec zgubił misia.

Widząc jednak, jak zaszkliły się oczy Krzysia od napływających łez, powiedział:
– Wiesz, ja cię rozumiem, sam mam wnuczkę w twoim wieku i pewnie też byłoby jej 

przykro, gdyby zginął jej ulubiony pluszowy kotek, z którym niemal się nie rozstaje. O, 
widzisz, tu na biurku jest jej zdjęcie. 

Krzyś spojrzał na szczupłą buzię dziewczynki w okularach z głową owiniętą kolorową 
chustką.

– Moja wnuczka Zosia jest bardzo chora, ta choroba nazywa się białaczka i uwierz mi, 
na pewno wolałaby mieć taki kłopot jak ty, niż cierpieć już od miesięcy w szpitalu. Ale 
obiecuję ci, że po zamknięciu sklepu to ja zostanę dłużej i sam poszukam twojej zguby. 
Choć nie obiecuję, że ją znajdę. 

Krzyś spuścił głowę i cichutko odpowiedział:
– Dziękuję.
– Ja również dziękuję i przepraszam za kłopot, a tu mój numer telefonu, będziemy cze-

kać na wieści od pana – dodał tata.

cdn.

Rys. Jaś Stachnik, nauczycielka Magda 
Rojek; Szkoła Podstawowa nr 2 w Sę-
dziszowie Małopolskim



Lucyna Żbikowska  
Zdrowia uśmiech doda
            Miłej Ani Kazimierczak
Uśmiechnij się!
Do słonka rankiem
skakankę w rączki weź
raz i dwa i trzy
radością zacznij dzień
pobiegnij łąką pełną kwiatów
oddechu
od wiatru użycz płucom
zrób kilka skłonów w przód
podskocz na jednej nodze
jak bocian prosto stań
wytrwale ćwicz z uśmiechem
pamiętaj przy tym – śmiech to zdrowie!
bo
Duchem
mocnym tchnie

Wiersz inspirowany malarstwem Iwony 
Czeszejko-Sochackiej – „Uśmiech Klauna”

Regina Nachacz
Spacer taty 
z synkiem
 
Tata Mirek z synkiem Grzesiem
chodzą o poranku w lesie
po dolinach i pagórkach,
towarzyszy modra chmurka!
 
Idą, idą w las głęboki,
liczy Grzesio dziarskie kroki,
bardzo tatę relaks cieszy
klimatyczny, no i pieszy!
 
Rozglądają się dokoła,
bo ich leśne echo woła.
Taki ranek jest radosny,
idą chłopcy w stronę wiosny!
 

Rys. Grześ Kowara, lat 6

Regina Nachacz
Szkolniaki
 
Alexander z Alankiem,
kiedy budzą się rankiem,
przytulają kociaki.
Miły zwyczaj to taki!
 
Z mamą Ewą żartują,
straszą okropną dwóją,
tata Mirek – stop! – krzyczy.
Nie uciszysz go niczym!
 

Rys. Julita Król, lat 6, opiekunka Jolanta Bobeł; Gminne 
Przedszkole w Malawie

Potem kochana szkoła
dzieci na lekcje woła,
po południu podwórko
i zabawy pod górką.
 
Na kolację kakałko
z cynamonową chałką,
w łóżkach czekają koty.
Dobry dzień do pozłoty!
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W starym sadzie stoi ul
dziadka Eugeniusza,
przyleciały pszczoły z pól,
do pracy rój rusza!

Ref.
Kwitną sady, pachną kwiaty,
Wielkanocne Święta!
Kwitną sady, pachną kwiaty,
radość niepojęta!

Do kościółka idzie Grześ,
w koszyczku święconka,
niesie dary cała wieś
jajka i baranka!

Ref. Kwitną sady, pachną kwiaty…

Wczoraj deszczyk, dzisiaj grad,
uśmiecha się słonko,
rośnie chłopczyk, ma sześć lat,
wiosenka patronką!

Ref. Kwitną sady, pachną kwiaty… 

Rys. Emilia Zarychta, lat 6, opiekunka Magdalena Dziobak; Gminne Przed-
szkole w Malawie
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