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Reksio. Dobranocka wszech czasów, Wydawnictwo Papilon, Poznań 2017 
(w zbiorach Muzeum Dobranocek w Rzeszowie)



Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25 
w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa 

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Nie bój się, Mamo 

Nie bój się, mamo, wiosennej burzy,
choć wiatr wciąż wieje
i niebo się chmurzy.

Nie bój się głośnych uderzeń deszczu
i stróżek wody,
co w rynnach szepcą.

Jesienne deszcze zmyją ulice,
wybłyszczą dachy…,
nie bój się wiatru,
co w szparach wyje,
gdy czarne chmury niebo pokryją.

Usiądź tu ze mną 
w ciepłym kąciku,
wypij herbatkę,
zjedz rogalika,
znowu opowiedz mi jakąś bajkę...
Może o kocie, co palił fajkę?

Rys. Maja Gruszczyńska

Rys. Julitka Szlachta

Regina Nachacz

Rajskie wakacje

Dzieci, już mamy lato, 
wakacje gorące! 
Z dziadkami, mamą, tatą 
pozdrawiamy słońce!

Lasy, góry i morze, 
jaskinie, jeziora! 
Dziękujemy ci, Boże, 
za naukę wczoraj!

Jeszcze wielu łask Bożych 
na jutro potrzeba –
dobry Anioł dołoży 
kawałeczek Nieba!

Rys. Alan Węgrzyn, lat 5, opiekunka  Agnieszka 
Kuczma; Gminne Przedszkole w Malawie 
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Nina Opic 

MOTYLEK MARZEŃ

Pobyt w domu i brak rzeczywistego kontaktu z koleżankami i kolegami niedobrze wpływa i na 
dorosłych, i na dzieci. Pozostają zatem telefony i rysowanie obrazków, które później wysyła się do 
znajomych. Tak właśnie któregoś czerwcowego popołudnia postanowiła zrobić Emilka. Wyjęła 
z szuflady kolorowe kredki, na stole położyła kartkę. Zamyśliła się. I wtedy do pokoju przez otwar-
te okno wleciał kolorowy motyl. 

– Dzień dobry, Emilko! Dlaczego jesteś taka 
zamyślona?

– Dzień dobry. Ojej, ty mówisz! – wykrzyknęła 
dziewczynka.

– Tak, czasami do niektórych dzieci mówię. 
No więc, dlaczego jesteś taka zamyślona?

– Bo siedzę tak w domu i siedzę, i nic ciekawe-
go nie widzę, a chciałabym coś ładnego narysować 
dla Karolinki, bo mówiła mi przez telefon, że ją 
bolał dzisiaj ząbek.

– Wiesz co, narysuj mnie. Myślę, że Karolinka 
uśmiechnie się na taki rysunek, a ja sprawię, że ten ząbek przestanie ją boleć.

– Dobry pomysł, kolorowy motylku. Dziękuję!
I Emilka szybko narysowała na kartce dużego kolorowego motyla. Pokazała obrazek motylko-

wi, a ten pomachał w podziękowaniu swymi kolorowymi skrzydełkami i odleciał do innych dzie-
ci... Gdy dziewczynka poszła na chwilę do kuchni, to do jej pokoju weszła jej młodsza siostrzyczka 
Hania i widząc narysowanego na kartce motyla, szybko po swojemu dorysowała kilka ludzików.

– Co to jest? Miał być obrazek dla Karolinki z motylkiem, a teraz co ja jej wyślę?
Do pokoju weszła mama, chwilę patrzyła na obrazek i powiedziała:
– Przecież ten obrazek jest bardzo ładny. Każdy marzy, aby w końcu pobiegać po zielonej łące 

i taki motyl może spełnić te marzenia i będzie tak kolorowo i wesoło.
A tańczący za oknem kolorowy motyl zatrzepotał skrzydłami i wydawało się, że powiedział: 

– Pamiętajcie, wszędzie są motyle marzeń, tylko trzeba dobrze się rozejrzeć!

Czesław Piotr Kondraciuk

Paź królowej

Tyle wzorów, tyle barw:
kolorowy stał się świat.
Maja lekko się pochyla – 
nie zna takiego motyla, 
co na kwiatku róży siadł.
Nagle wpada myśl do głowy – 
przecież to jest paź królowej!
Coraz rzadszy z biegiem lat.

Rys. Małgosia Pilch Rys. Weronika Kudyba

Rys. Nikolka Janowska, lat 4



WĘDRUJĄCE DOBRANOCKI

Z  radością informuję, że Muzeum Dobranocek w  Rzeszowie w  ramach 
programu Kultura Dostępna MKiDN rozpoczęło realizację projektu „Wędrują-
ce dobranocki – cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów 
artystycznych”. Zaplanowaliśmy 9 rodzajów dostępnych wydarzeń kulturalnych, 
które będą realizowane w okresie od początku czerwca do połowy grudnia 2020 
roku. 

Program jest bogaty i różnorodny, a działania i formy przekazu dostosowane do dzieci, mło-
dzieży szkolnej, dorosłych i seniorów, zarówno z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawnych.

„Ekspedycja wehikułem czasu” – cykl 5 integracyjnych warsztatów artystycznych. Uczestnicy 
dzięki magicznej latarni i starym projektorom oraz urządzeniom do wyświetlania ruchomych ob-
razów przeniosą się do świata przodków – dawnego kina, w arkana którego zostaną wprowadzeni 
w magicznej atmosferze. 

„Spacer kulturalny z Misiem Uszatkiem” – cykl 10 integracyjnych zajęć, których celem jest 
przybliżenie świata osób z niepełnosprawnościami i uwrażliwienie na ich potrzeby. Pomocnikiem 
będzie miś z oklapniętym uszkiem, znany jako dżentelmen i znawca savoir-vivre’u. 

„Włóczęgi z postaciami z bajek” – cykl 5 warsztatów w formie zabaw i konkursów, na których 
uczestnicy poznają najpopularniejszych bohaterów animacji i ich przygody, wezmą udział w kon-
kursie wiedzy oraz obejrzą projekcje dobranocek. 

„Wędrówki z kamerą wśród gwiazd” – trzydniowe integracyjne warsztaty animacji, na któ-
rych pod opieką profesjonalisty uczestnicy pełnosprawni i z niepełnosprawnością stworzą – od 
projektu po montaż i  udźwiękowienie – własny film animowany, w  którym wystąpią ulubione 
dobranockowe postaci.

„Rajd od bajki do dobranocki” – cykl 5 integracyjnych warsztatów literacko-filmowych z wy-
korzystaniem wydawnictw, w których swoją karierę rozpoczęli bohaterowie dobranocek. Do re-
alizacji warsztatów i zajęć zostaną wykonane: „Wielka księga bajek” – sensoryczny podręcznik dla 
małych i dużych wielbicieli dobranocek, reprodukcje tyflograficzne ilustracji bajek, kopie ekspo-
natów do poznawania przez dotyk oraz mapa podróży bajkowych bohaterów.

16 września uroczyście otworzymy w  muzeum nową wystawę czasową „Wyprawy z  Kreci-
kiem”. Beneficjenci zwiedzą ekspozycję z  przewodnikiem, obejrzą pokaz przezroczy, poznają 
zwyczaje kretów oraz wezmą udział w quizie wiedzy o czechosłowackich dobranockach „Krecik 
i spółka”. Uczestnicy wernisażu będą pod opieką tłumacza języka migowego.

Zrealizujemy także konkurs plastyczny „Śladami bohaterów wieczorynek”, dedykowany 
uczestnikom w różnym wieku, na najpiękniejszą pracę plastyczną przedstawiającą postaci z do-
branocek i ich bajkowe podróże. Regulamin konkursu można znaleźć na naszych profilach Face-
book: Muzeum Dobranocek oraz Dostępne Dobranocki, a także na www.muzeumdobranocek.pl. 
Prace plastyczne laureatów zostaną zaprezentowane w Muzeum Dobranocek na wystawie pokon-
kursowej „Śladami bohaterów wieczorynek” zorganizowanej od 16 września do 6 listopada br. 

Dodatkową atrakcją będzie objazdowa wystawa planszowa „Dobranocka w podróży” – naj-
popularniejszych bajkowych bohaterów prezentować będziemy w siedzibach partnerów projek-
tu, którymi są: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Tęczowy Domek w Rzeszowie, 
Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Spółdzielnia Socjalna Niebieski Młyn w Kraśniku, Fun-
dacja Szansa dla Niewidomych oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ry-
manowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. 

Patronat medialny 



TEATR MASKA

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

MASK@ W SIECI 

W czerwcu nadal będą trwać działania 
Teatru Mask@ w sieci. Świętowanie Dnia 
Dziecka zaplanowano słuchowiskiem on-
line. Z  innych propozycji? Będą publiko-
wane materiały w  bloku edukacyjnym, 
warsztaty ruchowe i  dykcyjne oraz inne 
aktywności dla widza w  każdym wieku. 
Trwają próby online do spektaklu „Alicja 
w Krainie Czarów”. A także rozpoczną się 
działania związane z  programem NCK 
„Kultura w sieci”. Niestety, teatr jeszcze nie 
powróci do grania spektakli na żywo. 

Zapraszamy na www.teatrmaska.pl • 
Facebook: @teatrmaska.rzeszow • Insta-
gram: @teatrmaska.rzeszow • YouTube: 
Teatr Maska w Rzeszowie.

Ewa Drapała

Kołysanka  
dla maluszka

Bzy pachną tak liliowo,
żaby sennie kumkają;
jest słodko, tak… budyniowo
i oczka się zamykają.

Księżyc się lekko uśmiecha,
gwiazdki do ciebie mrugają…
śpi już moja pociecha. 
Sny gdzieś w obłokach bujają.

Anioły stoją na straży
mojego maluszka
i ciągle im się marzy
pierzynka i poduszka.

Rys. Izabelka Stopyra, kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25
w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

http://www.teatrmaska.pl


Czesław Piotr Kondraciuk

Pszczółka

Lata pszczółka, nektar zbiera,
wielka radość ją rozpiera,
że niebawem będzie cud –  
z nektaru powstanie miód!
A miód każdy dzieciak kocha –  
to smakołyk i radocha.
Powtarzając ciągle w kółko:
zdrowie swe zawdzięczam pszczółkom.
Charakterna dziewczynka!

Maja ma zawsze nastrój wesoły,
jej twarz rozjaśnia serdeczny uśmiech,
gdy minie roczek, pójdzie do szkoły,
więc postanawia dobrze się uczyć.
Dotąd poznała wszystkie litery,
spokojnie może do setki liczyć,
bo ta dziewczynka jest z charakterem,
tylko jej szczęścia należy życzyć.

Regina Nachacz

Wiosenna 
rodzinka

Kokoszka siedzi na jajkach
od trzech tygodni.
To prawda, nie żadna bajka, 
jesteście zgodni?

Ogrzewa cierpliwie w szopie
w ciszy podwórka. 
Ile ma piskląt, czy ktoś wie,
troskliwa kurka?

Pokaże kwoka kurczakom
słonko gorące.
I pójdą żółtą gromadą
dreptać po łące.

Rys. Seweryn Kuczma, lat 6, opiekunka Magdalena Dziobak; 
Gminne Przedszkole w Malawie

Ewa Drapała

Mały ogrodnik

Mój mały ogrodnik – pociecha mateczki
podlewa kwiatuszki wodą z koneweczki.
Śmieje się do chłopca słoneczko złociste,
ptaki furgające i niebo przejrzyste.
A każda roślina wdzięcznie wodę pije:
maki, dzikie wino, co się wije, wije…
niezapominajki, floksy i ostróżki,
łubin i mieczyki – w wodzie moczą nóżki.
Już cały ogródek jest pokryty kwieciem…
„Dam mamie kwiaty w przepięknym bukiecie!”

Rys. Izabelka Stopyra

Rys. Nadia Partyka

Rysunki uczniów kl. 3c 
Szkoły Podstawowej 
nr 25 w Rzeszowie; 
wychowawczyni 
Jadwiga Kawa



Czesław Piotr Kondraciuk
NATRĘTNY UFOLUDEK

Telewizyjne nauczanie dało Szymonowi porządnie 
w kość. To nieustanne wpatrywanie się w ekran, uważne śle-
dzenie emitowanych wykładów, pilnowanie godzin i terminów 
– wielka udręka! Szkoła to zupełnie coś innego. Co? Gdzie? 
Kiedy? Idealny porządek.

Bardzo tęsknił za swoją normalną szkołą, która oprócz 
samej wiedzy, dawała mu pewną drogę do jej zdobywania. 
Wszystko prysło jak mydlana bańka. Nieznany do dziś koro-
nawirus zatryumfował w całej gali, niwecząc wszystkie realne 
marzenia.

Zmęczony kładł się do łóżka z  nadzieją, że jutrzejszy 
dzień wszystko zmieni na lepsze. Sen jakby na niego czekał. 
Natychmiast brał go w  swoje objęcia i  szybko wprowadzał 
w trans sennych miraży. Czuł, jak wiotczeją mu ręce i powol-
nieje oddech. Niczym ptak unosił się na ogromnych skrzydłach 
nad wyimaginowaną mozaiką zdarzeń, coraz wyżej i wyżej, aż 
do niezmierzonych dali, jedynie w snach możliwych.

Świat jawił się w samych przepięknych kolorach. Szybu-
jąc w marzeniach, byłby nie zauważył małego błękitnego człowieczka, który piskliwym głosikiem 
starał się przerwać senne marzenia.

– Ej, Ziemianinie! Wyhamuj! Powinniśmy pogadać…
– O czym tu gadać. Jestem śpiący i nie czas na 

wygłupy!
Mały człowieczek, pochylając się nad łóżkiem 

Szymka, usilnie starał się wybudzić go ze snu. 
– To znowu ty? – wyszeptał rozespany chłopiec. 

– Czego jeszcze chcesz? Już dość narozrabiałeś! Wy-
noś się!

– Narozrabiałem, powiadasz? – w głosie gościa 
brzmiała nutka ironii. – A kto pokazał ci planetę Alfa 
i nasz wysoko skomputeryzowany system nauczania? 
Już zapomniałeś? Teraz możesz z  tego dobrodziej-
stwa u siebie skorzystać. Czemu więc narzekasz? 

– A  narzekam, narzekam, gdyż wytworzył się 
u nas w związku z pandemią wielki bałagan… Wszystko do góry nogami! Nie tak, jak być powin-
no. Lepiej wracaj do siebie i daj mi święty spokój!

Twarz przybysza stawała się coraz bardziej niebieska, a w oczach migotały iskierki złości. 
Ludek powoli wyciągał przed siebie ręce, jakby chciał nimi uchwycić leżącego Szymona za gardło. 

– Ratunku! – krzyczał półsennym głosem. – Pomocy!
Nagle wróciła świadomość. Otworzył oczy. Wokół panował półmrok, a o szyby delikatnie 

dzwonił drobny deszcz. Odetchnął z ulgą, lecz nastroju nie udało mu się poprawić. 
– Czy te uparte Ufoludki dadzą mi wreszcie spokój? – pytał sam siebie, zapadając w ponow-

ny sen.
Koniec

Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa 

Rys. Zuzia Fluda

Rys. Lenka Król
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LATO Z TATĄ

Dziś lato tańczy na łące,
z tatusiem skosiło trawę,
grabimy siano na łące,
wakacje z tatą ciekawe!

Ref.
Lato, lato, radio gra to!
Tato, tato, co ty na to?
Lato, lato, dzięki za to!
Tato, tato, żegnaj chato!
 
Jutro nad rzeczkę pójdziemy,
tatuś nas pływać nauczył,
pojutrze las, my to wiemy,
że szumi, a sowa huczy!

Ref. Lato, lato, radio gra to…

Zapali tato w niedzielę
pachnące świerkiem ognisko,
opowie nam bajek wiele.
Kochamy tatę nad wszystko!
 
Ref. Lato, lato, radio gra to…
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