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Alicja Ungeheuer-Gołąb

CO JEST DALEJ
tam za miastem jest pole
za nim parę drzew
w dole
za drzewami jest rzeka
płynie płynie
ucieka
za tą rzeką niebieską
stoi zamek królewski
w zamku mieszka królewna
co konika ma z drewna
koło zamku jest ogród
i kwiaty w ogrodzie 
z kwiatów bukiety w zamku 
ktoś zaplata co dzień

Rys. Weronika Rożek, lat 4; nauczycielka Agnieszka Kuczma; 
Gminne Przedszkole w Malawie

tam za miastem jest pole
za nim parę drzew 
w dole
za drzewami 
ty zgadnij
co jest dalej 
co jest



Czesław Piotr Kondraciuk

LENKA
Patrzy na niebo 
malutka Lenka,
jak biegnie niebo
w krótkich spodenkach. 

Gdzie on tak biegnie
i gdzie się spieszy?
– Pędzi do szkoły! – 
słońce się cieszy.

– Będzie się uczyć,
chodzić po niebie 
i mnie pomagać 
w pilnej potrzebie.

Rys. Emilia Kurek, lat 4; nauczycielka Małgorzata Kruczek; Gminne Przedszkole w Malawie

Lenka dopiero
ma jeden roczek,
niebawem zrobi
swój pierwszy kroczek.

A twarz babuni
śmiechem rozjaśnia – 
jak w najpiękniejszej
czarownej baśni...



Nina Opic

KOTEK Z KWIATUSZKOWYM 
OGONKIEM

Pewnego dnia, tuż przy bramce pojawił się mały czarny kotek. Miau-
czał rozpaczliwie, bardzo potrzebował pomocy, bo źli ludzie strasznie 
go skrzywdzili. By żyć, musiał przejść kilka operacji. Dzielnie wszystko 
znosił. 

– To najspokojniejszy i najdzielniejszy czworonożny pacjent – mó-
wiła pani weterynarz i czule głaskała kotka. 

– Chciałbym kiedyś mieć prawdziwy dom, a nie działki, chciałbym 
mieć kochających ludzi i... czasem miseczkę jedzenia – marzył kotek 
już po operacjach. – Tylko słabo chodzę i nie mam ogonka, to chyba nie 
spodobam się i nikt mnie nie weźmie...

Ale marzenia czarnego kotka spełniły się. Znalazł dom, dwójkę 
kochających go ludzi, a nawet też dwa koty, z którymi się zaprzyjaź-
nił. A gdy przechodził koło kwiatków w ogródku, to one układały się 
w kwiatuszkowy ogonek, który był wyjątkowy, bo przecież wyjątkowy 
był mały czarny kotek!

Rys. Sylwia Kuźniar, lat 8



O! KOLEKCJA

Koniec wakacji i powrót do nauki. To nie tylko obowiązki, ale też przyjem-
ności. Można się spotkać z przyjaciółmi ze szkolnej ławki i wybrać – z klasą lub 
rodzicami – na wycieczkę do Muzeum Dobranocek, które na ten rok szkolny 
przygotowało wiele atrakcyjnych propozycji. Przede wszystkim zachęcam do zwiedzania nowej 
wystawy zrealizowanej w formie gry oraz do udziału w naszych lekcjach muzealnych, konkursach, 
warsztatach artystycznych i zajęciach integracyjnych z nowej oferty edukacyjnej. Propozycje moż-
na znaleźć na stronie internetowej www.muzeumdobranocek.com.pl oraz Facebooku.

Muzeum Dobranocek w  partnerstwie z  pomysłodawcą i  liderem projektu – Muzeum dla 
Dzieci im. J. Korczaka w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie – realizuje wyjąt-
kowe przedsięwzięcie poświęcone fenomenowi zbieractwa i pasji kolekcjonerskiej. Ideą projektu 
jest zwrócenie uwagi na zjawisko kolekcjonowania dziecięcego i jego współczesne oblicza w wy-
miarach: spontanicznym, twórczym, edukacyjnym 
i popkulturowym.

Zapraszam wszystkich do udziału w  tym wyjąt-
kowym projekcie wystawienniczo-edukacyjnym. Tę 
niezwykłą wystawę prezentującą eksponaty Państwo-
wego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum 
Dobranocek oraz osób prywatnych można nie tylko 
zwiedzić i  zagrać na niej, ale także ją współtworzyć, 
użyczając swoich zbiorów i będąc gościem specjalnym 
weekendu kolekcjonerskiego. Na eksponaty z  prywat-
nych zbiorów czeka duża gablota. Planujemy pokazywać 
wybrane kolekcje i przedstawiać sylwetki ich właścicie-
li. Jako pierwsze zaprezentujemy pamiątki Wojciecha 
Jamy związane z komiksem. Twoja kolekcja może być 
następna! Na zgłoszenia chętnych do przedstawienia 
swoich zbiorów czekamy do końca października, pod 
adresem: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha 
Jamy w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13, 
tel. 17 748 36 51, e-mail: poczta@muzeumdobranocek.
com.pl.

W pierwszym etapie wystawa „O! Kolekcja” była 
prezentowana w Warszawie, miałam przyjemność uczestniczyć w wernisażu i spotkaniu inaugu-
rującym projekt. Od 13 września do 18 grudnia w nowej odsłonie można ją oglądać w Rzeszo-
wie. Towarzyszy jej interaktywny katalog z zadaniami i materiałami edukacyjnymi dla dzieci oraz 
przewodnik z praktycznymi radami, mogący stanowić inspirację do stworzenia własnej kolekcji. 
Na wystawie O! Kolekcja świetnie się będą bawić wszyscy, bo przecież w każdym z nas drzemie 
potrzeba otaczania się ciekawymi przedmiotami. Serdecznie zapraszam. 

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek

Projekt O! Kolekcja został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, a patronatem honorowym objęła go pani 
prezydentowa Agata Kornhauser-Duda.

http://www.muzeumdobranocek.com.pl
mailto:poczta@muzeumdobranocek.com.pl
mailto:poczta@muzeumdobranocek.com.pl


TEATR MASKA
spektakle we wrześniu i październiku 2016
yy Gra (premiera 11.09.2016 r.)
yy Najmniejszy samolot na świecie
yy Calineczka (premiera 02.10.2016 r.)
yy Dzień dobry, Świnko
yy Nina i Paul
yy Akademia pana Kleksa
yy Czasoodkrywanie
yy Skarpety i papiloty, czyli o tym,  

co zaszło w rodzinie lisów
yy Historia Śnieżki 

GRA
Spektakl dla dzieci od lat 6
Reżyseria Katarzyna Kawalec, 
scenografia i lalki Areta Puchalska, 
muzyka Radosław Bolewski. 
Obsada: Jadwiga Domka, Bogusław Michałek, 
Maciej Owczarek, Natalia Zduń

Pewnego dnia w mieście ani za dużym, ani za małym wydarzyła się zupełnie niezwy-
kła historia. Pewna dziewczynka postanowiła wrócić sama ze szkoły do domu. I cho-
ciaż otrzymała na drogę od swoich rodziców wiele dobrych rad i przestróg, zapomniała 
o  nich zaraz za pierwszym rogiem ulicy. Nie tylko zaczęła rozmowę z  nieznajomym, 
ale także dała się wciągnąć w świat tajemniczej gry. Wkrótce przekonała się, że została 
w niej uwięziona. Jedynym sposobem na powrót do domu okazało się ukończenie roz-
grywki. Jednak aby tego dokonać, należało doskonale opanować zasady gry. Czy naszej 
bohaterce udała się ta sztuka? Czy wróciła do swoich rodziców, czy też może wciąż błąka 
się po planszach, próbując ukończyć kolejne zadania? 



Rys. Wiktoria Kulig, lat 5

Czesław Piotr Kondraciuk

TAJEMNICE MRUCZKA (1) 
Przygód Kota Kulomiota część druga 

Bajeczkę dedykuję 
moim kochanym Wnukom:  
Majce, Igorowi i Szymonowi 

Radość z powrotu nie trwała zbyt długo. Z każ-
dym dniem niepokój narastał. Ciągle męczyło go 
jedno zasadnicze pytanie: dlaczego tak nierozważnie 
postąpił? On, dobrze wychowany kot, zrobił coś tak 
głupiego, że nawet jego kocia głowa nie mogła tego 

pojąć. Taki wstyd! Chodził niespokojny, zamyślony i smutny. Smutek ten był widoczny 
na każdym kroku. Martwili się jego opiekunowie, widząc jak pupil traci wigor oraz daw-
ne, wspaniałe samopoczucie. 

– Nigdy taki nie był – mówili. – Miał dni gorsze i lepsze, ale żeby aż do tego stopnia zmar-
kotnieć? Możliwe, że jakieś choróbsko opanowało kota – zastanawiali się. Jednak przez cały 
czas pobytu u nich Mruczek w ogóle nie chorował. Całymi dniami wylegiwał się na zapiecku 
czy też w słońcu wygrzewał swoje bure futerko. A po powrocie z włóczęgi pieczołowicie zajął 
się spiżarnią, że wszystkie myszy uciekły tam, gdzie pieprz rośnie. Coś musiało się z kotem 
dziać, tylko co? Żadna konkretna odpowiedź nie przychodziła im do głowy. 

Tymczasem on błąkał się po opłotkach zamyślony, próbując wyrzucić z  pamięci 
tamten niedający spokoju wstyd. Włóczęga nie przynosiła ukojenia. Wszędzie, gdzie 
stanął, brzmiały mu w uszach szydercze słowa: niedorajda, łamaga, leń… Ciągle słyszy 
zjadliwy głos Kurołapa, wrzeszczącej sroki 

i rudego kota Kaja. 
– Kulomiot… kulomiot… – zastanawiał się. – Jaki tam ze mnie kulomiot. Co naj-

wyżej mogę dla zabawy podrzucać kłębuszkiem wełny… 
Najgorsze były noce. Te okropne, dręczące sny. Zrywał się wtedy, bełkocąc coś 

o hańbie, jaką nieopatrznie sprowadził na koci ród. We snach otaczały go same koszma-
ry. Były okropne. Na samą myśl dostawał drgawek. 

– Jakieś wyjście być musi, tylko jakie? – roz-
myślał. 

Nie pomagały dodatkowe polowania w  są-
siednich obejściach, ani uparte gonitwy za natręt-
nymi wróblami, raczącymi się kurzą karmą. 

– Sam sobie nawarzyłem piwa i  sam muszę 
je teraz pić… – powtarzał zrezygnowany. Rozsą-
dek przyszedł za późno. Teraz zrozumiał, do czego 
prowadzi głupota. 

    cdn.
Ilustracje wykonały dzieci (rodzeństwo) z Gminnego Przedszkola 

w Malawie pod kierunkiem nauczycielki Marzeny Skrzekut

Rys. Miłosz Kulig, lat 7



Słowa Reginy Nachacz, muzyka Renaty Kątnik

Chrzest Polski
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Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 6

To dziejowa ważna data,
w Gnieźnie wielkie poruszenie.
Przyjął chrzest po mrocznych latach
władca Mieszko wraz z plemieniem.

Ref.
Czternastego kwietnia
dziewięćset sześćdziesiąt sześć,
kraj Orła uświetniał
chrzest – jak niesie wieść!

Biskup Jordan i Dobrawa
nauczyli lud pacierzy.
Z rodem Piastów – cześć i sława! –
naród serca swe zawierzył.

Ref. Czternastego kwietnia…
 
Jan XIII miecz darował
na pamiątkę nowej ery.
Nawróceni nieśli Słowa
po słowiańskie strony cztery.

Ref. Czternastego kwietnia…
 

Księcia syn, Bolesław Chrobry,
stawiał grody, siał na polach,
królem dzielnym był i mądrym,
silną wiarą scalił Polan.
 
Ref. Czternastego kwietnia…


