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Pluszak
Scena ze spektaklu 
„Tylko jeden dzień” 
w Teatrze Maska  
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Rysunki dzieci z kl. 3f; nauczycielka Jadwiga Kawa; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Mak

Miesiąc spędziłem w zielonym czepcu.
Wczoraj zakwitłem
nad ranem
w czerwcu.
Nocą ujrzałem blask
‒ księżyc w pełni
jasną poświatą ogród wypełnił.
Wiatr muska teraz czerwone płatki,
słońce prześwieca ich muślin gładki.



Nina Opic

TRZEJ PRZYJACIELE

Poznajcie trzech przyjaciół: Maćka, Andrzeja 
i Bartka. Wszyscy mieszkają w jednym rzeszowskim 
bloku, a nawet w jednej klatce. Różnią się piętrami, 
na których mieszkają, i klasami, do których chodzą. 
I tak: Maciek mieszka na szóstym piętrze i chodzi do 
klasy piątej, Andrzej mieszka na czwartym piętrze 
i chodzi do klasy czwartej „A”, a Bartek mieszka na 
parterze i  też chodzi do czwartej klasy, ale do „B”. 
Oprócz wspólnego adresu zamieszkania, łączy ich 
zamiłowanie do piłki nożnej. Gdy tylko mieli wol-
ny czas, to na osiedlowym boisku wraz z innymi chłopakami bardzo chętnie kopali biało-czarną 
piłkę, którą Maćkowi przywiózł jego tata z Niemiec. Był tam nawet autograf jednego z najlep-
szych piłkarzy, ale tak jakoś starły się litery podczas meczów; najważniejsze, że mieli piłkę, boisko, 
a przede wszystkim siebie. Nie mogli się doczekać wakacji, by móc ile tylko się da grać w piłkę.

– Maciek, nie zagram z wami, bo wybiłem sobie palec – powiedział Bartek i pokazał im za-
bandażowany palec prawej ręki. Bartek był bramkarzem i jego ręce były bardzo ważne, by łapać 
piłkę i nie dopuścić do gola. Do tego był bardzo dobrym bramkarzem i od nowego roku szkolnego 
będzie razem z Maćkiem i Andrzejem chodził na zajęcia szkółki piłkarskiej.

– A długo będziesz miał zawinięty ten palec? – zapytał Andrzej. – No bo w przyszłym tygo-
dniu będzie mecz osiedlowy.

– Chyba tydzień. Głupio mi, że tak wyszło – powiedział Bartek i smutnie popatrzył w ziemię.
Maciek przez chwilę też miał nieciekawą minę, ale zaraz zawołał: 
– Przez tydzień oszczędzaj palec, my poczekamy, a  przecież przed nami niejeden mecz na 

wakacjach!
I nadszedł dzień, kiedy wszyscy zagrali mecz, a Bartek w pomarańczowych rękawiczkach bro-

nił wyśmienicie. Może przez te rękawiczki, a może poprzez przyjaźń i zrozumienie...

Regina Nachacz

Pieskie życie niebieskie

Miła pani Teresko,
muszę wyznać szczerze:
Kocham cię na niebiesko,
we wzajemność wierzę!
 

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 7

Z miłości lila róże
zakwitły w ogrodzie,
niech pachną jak najdłużej,
najpiękniej, najsłodziej!

Rys. Mikołaj Goś, lat 8



DOBRANOCKI ZE WSCHODU
Jak co roku Muzeum Dobranocek w Rzeszowie bierze udział w Europejskim 

Stadionie Kultury – Wschodzie Kultury. W  siedzibie muzeum oprócz ekspozycji 
stałej będzie można obejrzeć wystawę czasową „Colargol to właśnie ja” – prezen-
tującą pamiątki z realizacji serialu o przygodach słynnego misia, który w tym roku 
obchodzi swoje 50. urodziny. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Dobranocek, Muzeum 
Kinematografii w Łodzi oraz twórcy serialu Tadeusza Wilkosza. 

W czwartek, 22 czerwca, serdecznie zapra-
szam o godz. 17.00 na otwarcie wystawy plakatów 
„Wilk i Zając”. Jest to niezwykła kolekcja pocho-
dząca zza wschodniej granicy, którą muzeum po-
zyskało do zbiorów.

W czasie festiwalu w sali projekcyjnej Mu-
zeum Dobranocek w  godzinach pracy instytu-
cji odbędzie się maraton filmowy „Wilk i Zając, 
Kiwaczek i  inni”, którego głównymi bohaterami 
będą kultowe postaci z  animacji radzieckich. 
W programie 16 odcinków serialu „Wilk i Zając” 
zrealizowanych w latach 1969–1989, „Krokodyl Giena” (1969), „Kiwaczek” (1971), „Szapoklak” 
(1974) oraz 3 odcinki z serii „Powrót marnotrawnej papugi” z lat 1984–1988. 

23 czerwca w  godz. 17.00–19.00 odbędą 
się projekcje animacji z 5. edycji Ogólnopolskie-
go Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA 2017 oraz 
spotkanie z pomysłodawcą i dyrektorem festiwalu 
Piotrem Kardasem.

W  klubie festiwalowym na rzeszowskich 
bulwarach będzie można obejrzeć wystawę plene-
rową „Dobranocki ze Wschodu – Śladami Wilka 
i Zająca” – przedstawiającą popularnych bohate-
rów animacji i ich twórców.

Odbędzie się także spotkanie ze studenta-
mi z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, którzy przeprowadzą multimedialną prezentację 
o zwyczajach i kulturze ukraińskiej oraz opowiedzą o swoich dobranockach z dzieciństwa. Orga-
nizatorami spotkania są Muzeum Dobranocek oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct 
w Rzeszowie (22.06, godz. 11.30).

23 czerwca o godz. 10.00 najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych 
„Zrób sobie bohatera” – tworzenia masek bajkowych postaci: Wilka, Zająca, Kiwaczka i Krokody-

la Gieny, a także sprawdzić swoją wiedzę w dobra-
nockowym quizie.

W  czasie Wschodu Kultury Muzeum Do-
branocek będzie czynne w dniach 22–23 czerw-
ca w  godz. 9.00–19.00 i  24–25 czerwca w  godz. 
10.00–19.00. 

Serdecznie zapraszam!

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek



Czesław Piotr Kondraciuk 

MRUCZEK W KRAINIE 
WIECZNEJ SZCZĘŚLIWOŚCI (3)

Wnętrze domku, w którym miał zamieszkać, porażało przepychem. Atłasowe obicia, mięk-
kie fotele, a co najważniejsze – wygodne łoże, o jakim dawniej mógł tylko pomarzyć. Bardzo zdzi-
wiły go wiszące na ścianach obrazy przedstawiające niektóre fragmenty jego kociego życiorysu. 
Wśród nich znajdował się oprawiony w piękną zdobioną ramę regulamin obowiązujący miesz-
kańców Krainy Wiecznej Szczęśliwości. 

Z  treści regulaminu wynikało, że Krainą zarządza Rada składająca się z  przedstawicieli 
wszystkich ras i gatunków, a na jej czele od lat stała sowa. Regulamin nie narzucał żadnych okreś- 
lonych obowiązków, z wyjątkiem poszanowania godności osobistej mieszkańców, spokoju i po-
rządku wewnętrznego. Postanowieniem Rady było powołanie wewnętrznej służby porządkowej, 
składającej się z bardzo doświadczonych lisów, którym przewodził sam Kurołap.

I on też tu zawitał? – zdziwił się Mruczek, zgłębiając dalszą część regulaminu. 
Pod koniec był w nim punkt najważniejszy: Sąd Koleżeński, z misiem Łasuchem na czele. 

Żadnych innych nakazów i zakazów nie było… Każdy robił to, na co miał ochotę, byleby nie na-

TEATR MASKA
spektakle w czerwcu 2017

 y Calineczka
 y Statek Noego (Scena Kacperek)
 y Akademia pana Kleksa
 y Gra
 y Czasoodkrywanie (Scena Kacperek)
 y Romeo i Julia, premiera 25 czerwca (Scena dla dorosłych)

Hans Christian Andersen

CALINECZKA

Reżyseria Daniel Arbaczewski, scenografia Dariusz Panas, muzyka Hubert Pyrgies, choreografia 
Marta Bury. Obsada: Marta Bury, Ewa Mrówczyńska, Kamila Olszewska, Henryk Hryniewicki, 
Tomasz Kuliberda, Malwina Kajetańczyk, Robert Luszowski, Andrzej Piecuch

Ta historia zaczęła się od magicz-
nego ziarenka. To właśnie z  niego 
wyrósł piękny kwiat, w środku któ-
rego znajdowała się jeszcze pięk-
niejsza dziewczynka. Była ona tak 
mała, że płatek róży służył jej za 
kołdrę, a  łupinka orzecha była jej 
kołyską. Calineczka wiodła szczę-
śliwe życie do czasu, gdy została 
porwana przez ropuchę poszukującą żony dla swojego syna. W ten sposób rozpoczęła się wielka 
podróż niewielkiej dziewczynki w poszukiwaniu szczęścia i własnego miejsca na świecie. 



ruszał spokoju i nie czynił awantur. Oszołomiony tak wielką ilością zdarzeń dał nura w pachnące 
świeżością pielesze, natychmiast zasypiając. 

Po raz pierwszy w życiu jego sen był długi i spokojny. Nikt go nie budził, nikt nie przeszka-
dzał… Istny raj. 

Jak długo spał? Nie wiedział. W Krainie nie było zegarów. Zatem czas nie istniał. Nie istniała 
też potrzeba pośpiechu, ciągłej gonitwy, zadyszki… Wszystko miał na wyciągnięcie łapki, o nic 
nie musiał się martwić. 

Dokonawszy porannej toalety, ruszył na długi spacer. Idąc, starał się poznać dokładniej te-
ren, zapamiętując każdy najdrobniejszy szczegół. 

Wszyscy, których spotykał na swej drodze, byli bardzo serdeczni i uprzejmi. Przy okazji sko-
rzystał z płynącego strumykiem mleka, które różniło się nieco od mleka jego gospodarzy. 

Był rześki, nie czuł żadnego zmęczenia. Sowę spotkał przypadkiem. Patrolowała pewną 
część terenu, tam, gdzie panował największy ruch. 

– Codziennie sprawdzam przestrzega-
nie przez moich podopiecznych porządku 
– oznajmiła. – Lepiej dmuchać na zimne, niż 
potem żałować… – dodała. – I w zasadzie nikt 
tu prawa nie narusza, lecz ostrożności nigdy 
nie należy zaniedbywać. 

Wyrzekłszy te słowa, z szelestem polecia-
ła dalej. 

Mruczek głęboko się zamyślił. Zrozu-
miał, że czegoś tu brakuje. 

Dobroć dobrocią, szacunek szacunkiem, 
ale społeczność tej niezwykłej Krainy na coś 
więcej zasługuje. 

Postanowił działać. Miał kilku znajom-
ków, więc postanowił ich w swej działalności wykorzystać. Oni mogli mu pomóc w rozwiązaniu 
zadania. Nie zwlekając, zaprosił ich do siebie. Regulamin mu nie zabraniał. Mogli debatować. 

Dyskusja trwała dość długo. Starali się każdy szczegół omówić bardzo dokładnie. Wszy-
scy co do jednego byli całkowicie zgodni: sport w Krainie Wiecznej Szczęśliwości był niezbędny. 
Wręcz konieczny! Oczywiście, ten amatorski, dający dobre samopoczucie. Ustalono też jego ro-
dzaje. Biegi sprinterskie i długodystansowe, podnoszenie ciężarów, loty na azymut i pływanie. Nad 
całością czuwać miała wyselekcjonowana grupa specjalistów, odpowiedzialna za kondycję i pełne 
przygotowanie uczestników. 

Propozycję przyjęła z aprobatą Rada Krainy, wyznaczając do tego celu odpowiednie place 
i obiekty. Miejsca było pod dostatkiem, a obiektów nie brakowało. 

Tak więc raz na pół roku odbywały się w Krainie sportowe imprezy, na których uczestnicy 
uzyskiwali wspaniałe wyniki, z rekordami włącznie. 

Mruczka mianowano szefem do spraw sportu za zasługi, jakie na tej płaszczyźnie uzyskał. 
Sam nigdy w zawodach udziału nie brał. Tak postanowił. Po kryjomu próbował sił w rzucie kulą, 
nie uzyskując na tym polu większych wyników. Robił to wyłącznie dla własnej satysfakcji. Cieszył 
się z wyników uzyskiwanych przez współmieszkańców i był bardzo szczęśliwy. Było mu bardzo 
dobrze. Czuł się spełniony. 

Jednak często wspominał ciepły zapiecek u gospodarzy, miseczkę pełną ciepłego mleka, a la-
tem radosny klekot bocianiego towarzystwa. Tego mu brakowało.

Koniec
Rzeszów, 2016 

Rys. Krystian Grabowski , kl. 3f, nauczycielka Jadwiga 
Kawa; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie



Czesław Piotr Kondraciuk

Poranek
 Mai i Małgosi Dmitruk

Zza chmur wyjrzało
zaspane słońce,
zbudziło wszystkie
kwiaty na łące.
I jednym haustem
wypiło rosę
rozleniwione, mrucząc
pod nosem.
Prężąc swe długie
drżące promienie,
postanowiło
przepędzić cienie.
Aż pasikonik
ziewnął zdumiony,
trącając w swoich
skrzypeczkach struny.
Tak nieustannie
wciąż pobrzękuje,
kiedy słoneczko
niebem wędruje.

 9 maja 2017 r.

Rys. Bartosz Grabowski, kl. 3f, nauczycielka Jadwiga Kawa; 
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Regina Nachacz

Michałek
 
Chociaż jestem malutki
mam skarpetki, nie butki,
stoję mocno na ziemi.
To się nigdy nie zmieni!
 
Przecież wkrótce urosnę,
już niedługo, na wiosnę
będę sławnym piłkarzem.
Ja wam jeszcze pokażę!
 
Również dzielnym Michałem
zawsze na Bożą chwałę – 
muszę Panu dziękować,
że rodzina ma zdrowa!

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 7



Jedziemy, jedziemy
pociągiem po świecie.
Jest wiele, jest wiele
w wagonikach dzieci.

Ref.
Ciuf, ciuf, ciuf, puf, puf, puf,
para w komin, koła w ruch.
Ciuf, ciuf, ciuf, puf, puf, puf,
para w komin, koła w ruch.

Wygodnie siedzimy,
przez okna patrzymy,
tu mostek, tam rzeczka,
lasek i góreczka.

Ref. Ciuf, ciuf, ciuf, puf, puf, puf…

Do domu wracamy,
do taty i mamy.
Klaszczemy, śpiewamy
i się uśmiechamy.

1

2

3

Je  - dzie-my   je-dzie-my     po-cią-giem   po  świe-cie  jest  wie-le   jest  wie-le

w    wa - go - nach dzie-ci ciuf, ciuf, ciuf puf, puf, puf pa-ra   w   ko - min  ko - ła

Słowa i muzyka: Waldemar Wywrocki  
Piosenka z repertuaru zespołu „Gabcia i Przyjaciele” 
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