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Pluszak
Folia animacyjna 

z serialu „Madeline”. 
Zbiory Muzeum 

Dobranocek w Rzeszowie



Alicja Ungeheuer-Gołąb

Gdzie to jest?

Gdzie Kopciuszek wymiata popiół z popielnika?
Gdzie Śnieżka sprząta skrzętnie krasnoludków chatkę?
Gdzie Czerwony Kapturek z Wilkiem się spotyka,
a Jaś razem z Małgosią jedzą z ciasta chatkę?

Gdzie to wszystko się dzieje?
W jakim to jest świecie?
Gdzie koty chodzą w butach
tak samo jak dzieci?

Może to jest za lasem, za borem, za knieją? 
Może to w jakimś świecie nieznanym się dzieje?
Może to jest gdzieś w chmurach, nad ziemią wysoko,
a może gdzieś za morzem, za wodą szeroką?

 Gzie jest ta Nibylandia? – pytam Cię codziennie
 i cicho wypatruję przez okno jesienne.

Rys. Anne-Marie Grudzień, lat 4, opiekunka 
Anna Przybycień: Gminne Przedszkole 
w Malawie

Czesław Piotr Kondraciuk

To już jesień 

To już jesień się zaczyna,
mgły unoszą się nad wodą,
a czerwona jarzębina
ciągle kusi swą urodą.

W lesie spokój, tylko sójka
wykrzykuje swoje żale…
Smreki stoją wciąż na czujkach
i robią to doskonale. 

Rys. Dominika Bajda, klasa Ic, 
wychowawczyni Magdalena Rojek; Szkoła 
Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Regina Nachacz

Obrazek jesienny
 
Listopad zamglony, dżdżysty,
zadumę tęsknoty snuje,
ze zmierzchem dnia oczywistym
piołuny życia smakuję.
 
Kałuże oczęta mrużą,
kocie łby obłe i śliskie,
dziecko z parasolką dużą,
ulicą mknie auto z piskiem.
 
Idę przez miasto skulona,
natchniona jesiennym deszczem,
szczęście unoszę w ramionach
i proszę Boga o jeszcze.



Nina Opic

NIEZWYKŁA NAUKA
Niektórzy chodzą do przedszkola, inni do 

szkół, ale wszyscy tam czegoś się uczą. W  czasie 
pandemii wiele dzieci przebywało w domach i po-
przez różne techniczne urządzenia też się uczyło. 
Najważniejsze, żeby zdobyć potrzebną wiedzę. 
Dzisiaj opowiem wam o  Ani i  Zenobii – i  o  ich 
wspólnej nauce i zabawie. Ania to uczennica klasy 
drugiej, lubi swoją szkołę i nauka sprawia jej ogromną radość. Gdy tylko przychodzi do 
domu, to od razu chce podzielić się wszelkimi informacjami. Tylko nie zawsze tatuś, 
dwaj bracia i mamusia mają tyle czasu, aby wysłuchać Ani. Pozostaje zatem Zenobia.

– Wiesz, dzisiaj w szkole poznawaliśmy po angielsku nazwy związane ze sportem. 
Zobacz, to jest ball, czyli piłka. No to teraz pobawimy się, ok?

– Ja też lubię sport: skoki, biegi po całym domu, zabawa w  chowanego w  ogro-
dzie. Ale najbardziej to lubię zabawę z  myszką. Chodź, pobawimy się! Ja przykucnę, 
a ty, Aniu, będziesz ruszać myszką w moją stronę, ok? No to zaczynamy naukę zabawy 
w gonioną myszkę?

Ojej, nie powiedziałam wam, że Zenobia to śliczna biała kotka, z pięknymi czarny-
mi i rudymi plamkami od dłuższego czasu mieszkająca w domu Ani. Obydwie bardzo 
się lubią, chociaż nie mówią w tym samym języku. Gdy Ania coś jej tłumaczy, to Zenobia 
przechyla główkę, mruży oczy i cichutko mruczy, co w kocim języku oznacza: Wszystko 
zrozumiałam, ale jak chcesz, to powtórz to jeszcze raz. Gdy Ania bawi się w kocią na-
uczycielkę, to niestety nie za bardzo rozumie zachowanie kotki w danej chwili. Po pro-
stu musi uważnie obserwować swoją zwierzęcą przyjaciółkę, bo koty na całym świecie 
to najbardziej tajemnicze zwierzęta, podziwiane już bardzo, bardzo dawno, w dalekim, 
słonecznym Egipcie.

– No, coś tak się Aniu zamyśliła? – cichutko miauknęła Zenobia. – Siadaj na podło-
dze i baw się ze mną myszką. Jedną łapką, to znaczy twoją ludzką rączką, podrzucaj do 
mnie. Ja będę uważnie patrzeć i łapać swoją łapką. Uwaga, zaczynamy naukę z myszką!

I tak Ania ma naukę w dwóch szkołach – w jednej, gdzie naucza pani nauczycielka, 
i w drugiej, gdzie nauczycielką jest Zenobia...

Rys. Ania Sander, lat 8

Puk, puk! Zastałem króla?
9 października 2020 r. ogłoszono wyniki 27. Ogólnopolskiej 

Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Główną nagrodę 
otrzymał Marcin Przewoźniak za książkę pt. Puk, puk! Zastałem kró-
la? wydaną przez Wydawnictwo Zielona Sowa. Wyróżnienia powę-
drowały do Beaty Ostrowickiej za książkę pt. Szczygły (Wydawnic-
two Nasza Księgarnia) i Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel za książkę 
pt. Pracownia Aurory (Wydawnictwo Bajka). 

Laureatom składam gratulacje, a czytelników zachęcam do lek-
tury tych wspaniałych opowieści.

Alicja Ungeheuer-Gołąb,
przewodnicząca jury nagrody



Z KAMERĄ WŚRÓD GWIAZD 

Grono współpracowników, a zarazem przyjaciół Muzeum Dobra-
nocek stale się powiększa. Ostatnio dołączył kolejny twórca związany ze 
światem animacji – Eugeniusz Gordziejuk. Miałam szczęście i zaszczyt 
poznać artystę podczas kilku edycji Festiwalu Filmów i Programów dla 
Dzieci „Mundi” w Starym Sączu, gdzie był on jurorem, a nasze Muzeum organizowało 
dobranockowe wystawy i warsztaty. 

W tym roku w ramach projektu „Wędrujące dobranocki – cykl dostępnych, inte-
gracyjnych wydarzeń i  warsztatów artystycznych”, realizowanego z  programu Kultura 
Dostępna, jedną z atrakcji były trzydniowe integracyjne warsztaty animacji pt. „Z ka-
merą wśród gwiazd”, które Eugeniusz Gordziejuk zgodził się poprowadzić. Do udziału 
w warsztatach zgłosili się podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-

czego w  Rymanowie (jednego z  partne-
rów projektu) oraz Domu Samopomocy 
w Rymanowie. A jako eksperta i mentora 
uczestników naszego przedsięwzięcia za-
prosiliśmy właśnie Eugeniusza Gordzie-
juka – z  racji doświadczenia w  prowa-
dzeniu warsztatów animacji – także dla 
osób z niepełnosprawnościami. Od wielu 
lat w Polsce i za granicą prowadzi zajęcia 
z młodzieżą z zakresu sposobu realizacji 
filmów animowanych, prezentując jed-
nocześnie dorobek polskiej animacji. 

Warsztaty „Z kamerą wśród gwiazd” poprowadził koncertowo. Pod jego skrzydła-
mi uczestnicy, tworząc własny film, poznawali warsztat filmowy i samodzielnie realizo-
wali kolejne etapy animacji. Opowieści o pracy, najważniejszych osobach pracujących 
na planie i technikach filmowych wzbogacił licznymi materiałami. Oprócz niesamowitej 
atmosfery, wielkiej pasji twórczej, ujęła mnie determinacja artysty, by materiał zdjęciowy 
montować do późnej nocy, aby w ostatnim dniu adepci sztuki filmowej mogli obejrzeć 
gotową produkcję i cieszyć się efektami swojej pracy w jego obecności. Wielkie dzięki za 
ten niezwykły czas, cierpliwość i serce dla idei „Wędrujących dobranocek”.

Eugeniusz Gordziejuk ma jeszcze jeden patent – wraz ze swoim asystentem pod-
czas warsztatów tworzy filmową relację z kolejnych etapów pracy. Jest ona niesamowitą 
niespodzianką i cenną pamiątką dla uczestników. Pokazuje im, jak są zdolni, wspania-
li i jak wiele potrafią. Twórcza praca, pokaz filmowy z animacją warsztatową i filmem 
dokumentującym proces tworzenia to wielka wartość – coś, co pozostanie w  sercach 
i pamięci nas wszystkich na zawsze, to coś, co zintegrowało grupę i pozwoliło stworzyć 
na te trzy dni prawdziwe studio filmowe. 

Eugeniusz Gordziejuk to ceniony w branży filmowej asystent operatora obrazu i re-
żysera, kierownik planu, kierownik produkcji, autor scenariuszy filmowych, wieloletni 

Eugeniusz Gordziejuk na zajęciach z dziećmi
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spektakle w listopadzie i grudniu 2020
 y Alicja w Krainie Czarów
 y Nina i Paul
 y O mniejszych braciszkach św. Franciszka
 y Hachiko
 y Statek Noego
 y Bambusowa księżniczka
 y Alicja w Krainie Czarów
 y Opowieść wigilijna

Lewis Carroll

ALICJA W KRAINIE CZARÓW
Adaptacja, piosenki i reżyseria Gabriel Gietzky, scenografia, kostiumy, lalki Marta Kodeniec, muzyka Michał 
Zdrzałek, choreografia Szymon Michlewicz-Sowa, projekcje Tomasz Gawroński. Obsada: Jadwiga Domka, 
Natalia Zduń/Kamila Olszewska, Anna Złomańczuk, Kamil Dobrowolski, Tomasz Kuliberda, Andrzej Piecuch.

Co może się wydarzyć, kiedy 
wpadnie się do króliczej nory? Jak to 
jest, kiedy można głową sięgać gwiazd, 
a  już za chwilę przejść przez maleńkie 
drzwi? I dokąd to tajemnicze niewielkie 
przejście prowadzi? Zapraszamy w po-
dróż przez świat niczym nieograniczo-
nej wyobraźni, w  którym przewodni-
kiem będzie Alicja. Dziwna herbatka 
u Zwariowanego Kapelusznika, Marco-
wego Zająca i Susła, spotkanie znikają-
cego Kota z Cheshire, po którym zostaje 
tylko wiszący w powietrzu uśmiech, czy niezwykła partia krykieta, to tylko kilka z niecodziennych 
zdarzeń, które spotkają Alicję w jej podróży przez Krainę Czarów. 

Szef Produkcji Studia Miniatur Filmowych w Warszawie, w którym pod jego kierownic-
twem powstało wiele filmów. Wśród nich: „Tryumf Pana Kleksa”, „Mami Fatale”, „Zima 
w Wiklinowej Zatoce”, „Powrót do Wiklinowej Zatoki” czy „Magiczna Gwiazda”. Aktu-
alnie jest Szefem Produkcji i działu Edukacji Filmowej w Studiu Filmowym EGoFILM 
Ewelina Gordziejuk, gdzie realizował takie projekty, jak serial ,,Wiking Tappi”, ,,Żubr 
Pompik” czy też film autorski ,,Książę w cukierni”. Uczestniczył w produkcji 254 tytułów 
filmowych – w większości filmów dla dzieci. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, ekspertem ekonomicznym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz jurorem 
wielu festiwali filmowych. W 2014  r. otrzymał Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej w  kategorii Edukacja Młodego Widza. Uhonorowany odznaką Zasłużony dla 
Kultury Polskiej oraz orderem Gloria Artis. 

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie  
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Dominik Ćwik

Poranek Szymka
Bardzo rześki i wesoły
wstaje – bo do szkoły.
Czas się zbierać,
skoczył z łóżka jak pantera.
Długopisy, książki zbiera,
wkłada szybko do plecaka.
Wchodzi mama: – Co za draka?
– Mamo, spóźnię się szkoły –
mówi synek i wesoły
bardzo szybko buty wkłada,
bo się spóźnić nie wypada.
Mama mówi: – Czekaj synku, 
ależ przecie 
wirus Covid jest na świecie.
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Czesław Piotr Kondraciuk

Kłopoty chmur
Raz spotkały się dwie chmury,
wszczęły głośne awantury.
Jedna krzyczy, druga wrzeszczy,
polewają domy deszczem.

Wystraszone kurki gdaczą,
szyby w oknach rzewnie płaczą.
Azor skrył się w swojej budzie,
siedzi cicho, nie marudzi.
Wie, że spokój zaraz będzie
i wiatr chmurki wnet rozpędzi.
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Czesław Piotr Kondraciuk         

Deszcz
Za oknem pada deszcz,
drzewa chylą swe ramiona.
Koncert gra ukryty świerszcz,
a wiatr niesie głos gawrona.

Wszystkie lale smacznie śpią,
deszcz o szyby sennie dzwoni.
Karety na bale mkną,
słychać tętent rączych koni.

Ewa Drapała

Górski strumyk
Skacze woda po kamykach,
błyszczy w słońcu, w dal pomyka.
Ile ciszy i spokoju
jest w tym pięknym, jasnym zdroju…
Gdy zmęczony jesteś wielce,
gdy masz niespokojne serce –
zagub się w strumienia szumie,
a wnet jasno to zrozumiesz:
że nie warto wciąż się śpieszyć,
że życiem chcesz się nacieszyć
i gdy twoja wola taka –
masz dwa skrzydła jak u ptaka;
możesz wtedy góry przenosić,
wszystkie złe myśli rozproszyć,
być wdzięcznym losowi wielce
za miłość, spokój... za szczęście.
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Rysunki dzieci z klasy Ic, wychowawczyni Magdalena Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie



Czesław Piotr Kondraciuk

HERCIA
Częstym marzeniem dziecka jest chęć posiadania w domu 

jakiegoś zwierzątka: kotka, pieska czy chomika. Często w speł-
nieniu pragnień przeszkadzają trudne warunki domowe, które 
nie dają gwarancji na to, by w domu mieć upragnionego przy-
jaciela.

Każde zwierzę wymaga troskliwej opieki i podstawowych 
warunków bytowania. W grę wchodzi również opieka wetery-
naryjna, gdyż wiadomo, że zwierzę, podobnie jak ludzie, potrze-
buje od czasu do czasu opieki lekarskiej. Słowem, zwierzę to nie 
zabawka, a żyjąca i czująca istota.

Majka dobrze o  tym wiedziała. Cierpliwie postanowiła 
czekać na decyzję rodziców. Przecież oni też będą musieli wziąć na siebie dużą część odpo-
wiedzialności.

Kilka tygodni przed rozpoczęciem roku szkolnego w mieszkaniu Majki pojawiła się kil-
kutygodniowa czarno-biała kotka. Radości nie było końca. Kocia piękność jednym skokiem 
opuściła klatkę, udając się na bardzo nietypowy rekonesans. Sprawdzała wszystkie pomiesz-
czenia bardzo dokładnie. Każdy kąt, do którego mogła dotrzeć, został bardzo dokładnie zba-
dany. Jej ciekawość zaskoczyła wszystkich domowników. Po zakończeniu lustracji spokojnie 
udała się do kuwety, co świadczyło o jej nienagannych manierach i dobrym wychowaniu.

Majka była zachwycona. Mijały dni. Nowa lokatorka wyraźnie dawała do zrozumienia, 
że nie będzie z nią żadnych kłopotów. Apetyt jej dopisywał i figlowanie również. Fikuśnym 
biegom i podskokom nie było końca.

Któregoś dnia szczęśliwa dziewczynka zawołała:
– Ty będziesz się nazywała Hercia. Takie imię idealnie do ciebie pasuje. 
Hercia czuje się doskonale. Codziennie przekonuje Majkę, że jej zwierzęce zwyczaje 

należy traktować poważnie. Nie lubi być ciągle noszona na rękach. Sama przychodzi, by ją 
pogłaskać, a potem znika w upatrzonym przez siebie schowku. I rośnie. Z każdym dniem jest 
coraz większa. To ona nauczyła Majkę, jak żyć ze sobą w idealnej zgodzie, nie tworząc niepo-
trzebnych spięć i zgrzytów. A to jest podstawa wzajemnego szacunku i długoletniej przyjaźni.

Rys. Nadia Kondracka

Regina Nachacz

Jeżyk Bieżyk 

A dokąd to jeżyk – 
gęsty, ciemny lesie –
szybciuteńko bieży
i jabłuszko niesie?
 

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 7

Rys. Zofia Zając

Zdąża na wieczerzę,
bardzo dba o swoich,
powiem dzieciom szczerze –
nocy się nie boi!
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Elegancik

Kotek Chrabonek, 
przyjaciel miły, 
w nowym sweterku 
nabiera siły. 

Ref. 
Kocurek Chrabonek 
to elegancki kot! 
Z kocurkiem Chrabonkiem 
na spacer by się szło! 
 
Było mu zimno 
w jesienne chłody, 
ubrał go Grzesio 
podług tej mody. 

Ref. Kocurek Chrabonek… 
 
Wełniak puszysty, 
fason paryski, 
dobry na mrozy 
albo do miski! 

Ref. Kocurek Chrabonek…

Rys. Grześ Kowara, lat 5
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