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Pluszak

„Pomysłowy Dobromir” – karta pocztowa;  
zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



Rysunki uczennic kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa 

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Wiosna

Wysoko w górze
chowa się w chmurze –
nad miastem, nad miastem
w obłoku leci.

Po rzece płynie
w fali się kryje –
w niebieskim, niebieskim
zielonym świeci. 

Daleko w polu 
przy drodze stoi –
w gałązkach, w gałązkach 
w białej topoli.

Rys. Lenka Król

I jeszcze w lesie
szyszkami trzęsie
i zimy, i zimy
nic się nie boi.

A potem trawką
kiwa się wiotką –
i woła do nas:
– Wyjdźcie na słonko!

Rys. Kaja Rogala



O CZYM SZUMI POLSKI LAS 
Przedszkole Publiczne nr 22 w Rzeszowie zorganizowało dziewiętnastą już edycję między-

przedszkolnego konkursu plastycznego, którego tegoroczny temat to „O czym szumi polski las”.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem artysty plastyka Piotra Rędziniaka oceniła 138 

prac dzieci z 29 rzeszowskich przedszkoli i przyznała 5 równorzędnych nagród oraz 10 wyróżnień.
Prace nagrodzone: Polina Hontaruk, lat 6 (Przedszkole Publiczne nr 28), Gabriela Palu-

szak, lat 6 (PP 26), Zuzanna Jajko, lat 6 (PP 18), Kornelia Ruszel, lat 6 (PP 8), Maksymilian Micał, 
lat 6 (PP 18). 

Prace wyróżnione: Wojciech Gołąb, lat 6 (PP 33), Agnieszka Krzemińska, lat 6 (PP 24), 
Dominika Kuś, lat 6 (PP 22), Magdalena Szot, lat 6 (PP 22), Zuzanna Pikor, lat 5 (PP 13), Sandra 
Kulon, lat 6 (PP 8), Miłosz Zubel, lat 6 (PP 40), Helena Wiśniowska, lat 6 (PP 2), Zofia Mękal, lat 6 
(PP 32), Zuzanna Gałuszka lat, lat 5 (PP 39). 

Nina Opic 

RYBKA-GADUŁKA
Wszyscy mówią, że ryby nie mają głosu, czyli nie mówią. A ja znam pewną rybkę, która od 

rana do wieczora, a nawet i w nocy mówi, mówi, mówi. Ta kolorowa rybka mieszka już dwa tygo-
dnie u małej dziewczynki, która ma na imię Wiktoria. Na początku nic nie wskazywało, że będzie 
to gadająca rybka; spokojnie sobie pływała w dużym akwarium, poruszając od czasu do czasu 
kolorowymi płetwami i patrząc na wszystko swymi 
dużymi, czarnymi oczkami. 

– Jaka ty jesteś ładna, moja rybko! – powie-
działa Wiktoria i  uśmiechnęła się do rybki przez 
akwarium.

– Dziękuję, jesteś bardzo miła – usłyszała na-
gle dziewczynka i aż buzię otworzyła. Głos wyraźnie 
dochodził z akwarium. 

– Ty mówisz? Żadne rybki nie mówią.
– A  ja mówię i  cieszę się, że nareszcie mogę 

z kimś porozmawiać, bo dużo mam do opowiedzenia.
– I  zawsze umiałaś mówić? Z  innymi ludźmi 

też rozmawiałaś? – pytała Wiktoria, przykładając no-
sek do akwarium.

– Rozumiem ludzką mowę, ale rozmawiam tylko z tym, kogo polubię i kto ma dobre ser-
duszko, a ty masz, bo kupiłaś dzisiaj takie śmieszne kamyczki do mojego mieszkanka, które nawet 
są fajne, chociaż trochę łaskoczą. Wiesz, moja rodzina mieszka daleko stąd, w ciepłych krajach, 
tam jest bardzo dużo kamieni, a na plaży przy morzu to wśród kamieni są takie ciemne jeżowce, 
na które trzeba uważać, bo mogą podrapać. Nie lubię ich, tak samo jak takich dużych kanciastych 
kamieni. Twoje kamyczki, które mi dałaś, są dobre i podobają mi się… ładnie odbija się w nich 
słońce...

Gdy do pokoju weszła mama, zobaczyła śpiącą swoją córeczkę z  główką przysuniętą do 
akwarium. Uśmiechała się przez sen, widocznie kolorowa zagraniczna rybka opowiadała jej coś 
ciekawego. Nawet na rysunku rybka uśmiecha się i ciągle coś opowiada, bo to taka rybka-gadułka.

Rys. Wiktoria Długosz, l. 9



O czym szumi las?

Rys. Zuzanna Jajko, l. 6

Rys. Maksymilian Micał, l. 6

Rys. Zuzanna Gałuszka, l. 5

Rys. Dominika Kuś, l. 6

Rys. Miłosz Zubel, l. 6

Rys. Kornelia Ruszel, l. 6

Rys. Polina Hontaruk, l. 6

Rys. Helena Wiśniowska, l. 6

Rys. Magdalena Szot, l. 6

Rys. Agnieszka Krzemińska, l. 6

Rys. Gabriela Pluszak, l. 6

Rys. Wojciech Gołąb, l. 6

Rys. Zofia Mękal, l. 6

Rys. Zuzanna Pikor, l. 5

Rys. Sandra Kulon, l. 6



TEATR MASKA
spektakle w kwietniu i maju 2018
 y Czasoodkrywanie
 y Gwiezdnik 
 y Najmniejszy samolot na świecie 
 y Statek Noego (scena Kacperek)
 y Teraz tu jest nasz dom
 y Zorro
 y Romeo i Julia
 y Calineczka
 y O mniejszych braciszkach św. Franciszka 
 y Piotruś Pan 
 y Bambusowa księżniczka
 y Tylko jeden dzień

Katarzyna Mazur-Lejman

GWIEZDNIK
Reżyseria Janusz Ryl-Krystianowski, scenografia Julia Skuratova, 
muzyka Robert Łuczak, asystent reżysera Natalia Zduń, 
realizacja filmu Jerzy Dowgiałło. Obsada: Jadwiga Domka, 
Malwina Kajetańczyk, Kamila Olszewska, Natalia Zduń, Henryk 
Hryniewicki, Bogusław Michałek

Pewnej nocy Gwiezdnik pojawia się u sześcioletniej Kiry, która odkryła właśnie, że są smutki, 
na które nie pomaga nawet gorące kakao. Co wyniknie z ich niezwykłego spotkania? Czy gwiaz-
dy pocieszą smutną dziewczynkę? Jakie plany ma wobec niej strażnik srebrnej księgi? O tym 
wszystkim dowiecie się podczas przedstawienia.

POMYSŁOWY DOBROMIR

Dzieci są niezwykle pomysłowe, a ich kreatywność często wprawia do-
rosłych w zakłopotanie, zwłaszcza gdy twórcza inwencja pociech prowadzi do 
małych domowych katastrof. Domorośli wynalazcy są natomiast bardzo mile wi-
dziani w filmach, gdzie ich wyobraźnia i spryt pomagają wybrnąć z największych 
tarapatów. 

Wśród dobranockowych racjonalizatorów największą sławą cieszy się Pomysłowy Dobromir 
– bohater polskiego serialu animowanego powstałego w Studiu Miniatur Filmowych w Warszawie. 
W latach 1973–1975 zrealizowano dwadzieścia dziesięciominutowych odcinków z jego przygo-
dami. Reżyserem serialu był Roman Huszczo, a scenariusz powstał we współpracy z Adamem 
Słodowym – autorem niezwykle popularnego programu telewizyjnego pt. „Zrób to sam”. Twórca-
mi projektów plastycznych serii byli Leszek Gałysz i Rafał Sikora, a muzykę skomponował Adam 
Markiewicz. Świetna czołówka filmu, a zwłaszcza melodia gwizdana w jej pierwszej części łatwo 
wpada w ucho i pozwala rozpoznać tytuł bajki już po pierwszych taktach.

Dobromir to mały racjonalizator, który pomagając swojemu dziadkowi w kłopotliwych pra-
cach w domu i ogrodzie wykorzystuje swoje pomysły, by skrócić i ułatwić pracę. Co rusz wymyśla 
nowatorskie narzędzia i urządzenia, by usprawnić funkcjonowanie gospodarstwa dziadka. Kiedy 

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



Czesław Piotr Kondraciuk

Zakochany 
pasikonik
Zakochał się pasikonik
w malutkiej biedronce,
pałał miłością do niej,
nocami grał koncert.

Żaby w pobliskiej rzeczce
głośno wtórowały,
o tej wielkiej miłości
już dawno wiedziały. 

Czesław Piotr Kondraciuk

Dobry duszek
W ogrodzie, pod krzakiem róży,
zamieszkał duszek nieduży.
Jest w nim i dobroć, i odwaga –
potrzebującym wciąż pomaga.

Uschłe listeczki kwiatom zrywa,
a nocą kołysanki śpiewa.
Umie rozmawiać z echem w lesie,
smutnym dzieciakom uśmiech niesie.

Jesienią, wiosną, latem, w zimie,
zawsze jest tam, gdzie być powinien.
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Tylko księżyc pyzaty
drwił z naszego grajka:
– Taka miłość to żarty
i zwyczajna bajka!

Co wy sądzicie,
ukochane dzieci?
Księżyc nie jest od drwiny,
lecz po to, by świecić...
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Dobromir zastanawia się nad jakimś problemem, na jego gło-
wie podskakuje mała piłeczka, pękająca, gdy bohater z okrzy-
kiem zadowolenia wpada na rozwiązanie. Przy pracy często to-
warzyszy mu podobny do szpaka ptak, który w zabawny sposób 
przekazuje informacje dziadkowi, a także wzywa go na pomoc 
w momencie, gdy młody naukowiec wpada w tarapaty. 

W latach 1984–1988 w warszawskim studiu zrealizowano 
10-odcinkowy serial pt. „Pomysłowy wnuczek” będący konty-
nuacją „Pomysłowego Dobromira”. Autorem scenariusza był 
Adam Słodowy, a serial, z wyjątkiem jednego odcinka, wyreży-
serował Rafał Sikora. 

Nie radzę powtarzać wszystkich eksperymentów Pomy-
słowego Dobromira, ale przy użyciu przedmiotów codziennego użytku warto spróbować zrealizo-
wać kilka z pomysłów młodego wynalazcy. 

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Karta pocztowa z serii „Pomysłowy 
Dobromir”, Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1976 r.; zbiory 
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



Czesław Piotr Kondraciuk 

MĄDROGŁOWY WŁADCA (8)

Tym razem lisy i dziki poważ-
nie przekroczyły granice ustalonego 
porządku i należało jak najprędzej 
problem rozwiązać. Mądrogłowy wie-
dział, że niczego odwlekać nie należy. 
Dotychczas metoda ta sprawdzała się 
idealnie. 

Nazajutrz, już od najwcześniej-
szych godzin rannych zbierali się 
członkowie Rady. Sporo zamieszania, 
krzątaniny, głośnych pokrzykiwań. 
Tak było zawsze i nikt nie wykazywał 
ani zdziwienia, ani też zdenerwowa-
nia. Około południa rozpoczął się cykl 
obrad. Pod przewodnictwem Władcy 
wszystko przebiegało sprawnie bez nieprzewidzianych zakłóceń.

Dopiero pod koniec dysput do komnaty wleciał roztrzęsiony Kruk, meldując ochrypłym, 
mocno podniesionym głosem, że stary niedźwiedź Miodojad zaczął na swój sposób rozrabiać, 
mianując się bezapelacyjnym władcą, rzucając pod adresem Żubra różne nieprzyjemne epitety, 
które nie nadawały się do powtórzenia. 

– Władco! – chrypiał. – Coś z tym trzeba robić! On namawia do bezwzględnego buntu! 
W komnacie zaległa cisza. Słychać było, jak za oknami grają świerszcze. 
Mądrogłowy nerwowo zaczął tarmosić swoją siwiejącą brodę, w milczeniu spoglądając na 

zaskoczone audytorium. 
– Co wy o tym sądzicie? – rzucił pytanie. 

Odpowiedzią była cisza. Ogrom-
ne zaskoczenie. Czyżby na Królestwo 
padła jakaś klątwa? 

– Załatwimy go starym sposo-
bem, podobnie jak Trolla – rozległ 
się spokojny głos Sowy. Poradziliśmy 
sobie z Trollem, poradzimy z niesfor-
nym niedźwiedziem... A sposób? To 
już moja w tym głowa! Najpierw po-
słuchajmy poddanych, kogo chcą mieć 
za władcę, później przystąpimy do 
działań. 

Tak będzie i uczciwie, i zgodnie 
z prawem naszego Królestwa – rzekła 
na zakończenie. Jak tego dokona, nie 
chciała wyjawić. 

Cdn.

Rys. Lena Król

Rys. Izabela Stopyra

Prace uczennic kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa 
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Pogodnie

I.  Za tą burzą drżące smutki zbiera wiatr, 
 na fujarce pod wierzbiną rzewnie łka, 
 pod świerkami stado wróbli hałas, gwar,
 a skowronek dla Amelki piosnki gra.
 A...

II.  To już wiosna, wśród zieleni kwitnie bez
 i nad rzeką rój kaczeńców złoci się, 
 pod sosnami biały królik bawi się,
 do Amelki swe uśmiechy miłe śle.
 A...

III. Na ławeczce usiądź z nami aż po zmierzch,
 gdzie złocienie i bławatki pysznią się,
 zaśpiewamy wraz z Amelką piosnki te,
 by gościły radość, szczęście w każdy dzień.
 A...

       03.04.2018


