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Pluszak

Folia animacyjna z dekoracją „Przygody Błękitnego Rycerzyka” 
– dar od Haliny Filek-Marszałek dla Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



Alicja Ungeheuer-Gołąb

W listopadzie
W listopadzie drzewa
w chłodne ranki drżą.
Postrzępione liście 
zimne wiatry rwą.
W listopadzie ścieżki
zaszły siwą mgłą
i chmury w ogrodzie
nie wiadomo skąd.
W listopadzie w szkole
zapalamy lampy
i wszyscy z plecaków
wyjmujemy farby.
Malujemy liście,
malujemy park,
malujemy jesień,
malujemy świat.
Nagle z naszych kartek 
wita nas listopad.
Wieje złotym wiatrem
przez niebieskie okna. 

Nagrody Makuszyńskiego
11 października 2018 r. ogłoszono wyniki 25. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela 

Makuszyńskiego. Główną nagrodę otrzymała Justyna Bednarek za książkę pt. Pan Kardan i przygoda 
z vetustasem (Wydawnictwo Bajka). Wyróżnienia powędrowały do Marty Guśniowskiej za książkę 
pt. A niech to gęś kopnie (Wydawnictwo Tashka) i Adama Wajraka za książkę pt. Lolek (Wydawnic-
two Agora). Laureatom składam gratulacje, a Czytelników zachęcam do lektury tych wspaniałych 
opowieści.

Przewodnicząca Jury Nagrody 
Alicja Ungeheuer-Gołąb

Jesień nie musi być smutna
W ramach projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” ucznio-

wie klasy IIc pod moją opieką podjęli zadania, które upo-
wszechniają prozdrowotne postawy wśród dzieci, rodziców 
oraz całej społeczności szkolnej i  lokalnej. Uczniowie posta-
nowili przywitać jesień w  nietypowy sposób – kanapkami 
z zastosowaniem kolorowych warzyw. Starali się, aby były one 
nie tylko smaczne i barwne, ale również zdrowe i pożywne. 
Samodzielnie przygotowali drugie śniadanie, które bardzo 
smakowało wszystkim „małym kucharzom”. 

Realizowali wiele tematów i zadań. Jednym z działań było 
przedstawienie kukiełkowe pt. „Jesienne witaminki” z udzia-
łem rodziców oraz dyrekcji. Po przedstawieniu dzieci często-
wały rodziców owocami, zachęcając w ten sposób do ich czę-
stego spożywania. Zaprezentowali swoją gazetkę poświęconą 
zdrowemu żywieniu – „Figielek”, nr 47. 

Dziękuję moim uczniom za piękne wystąpienie, ślicz-
ne kukiełki, jesienną dekorację, kosze z  owocami, a  przede 
wszystkim za radość tworzenia pięknych rzeczy. Rodzicom 
zaś za ogromne zaangażowanie, pyszną sałatkę owocową, sok 
jabłkowy. Było bardzo wesoło, smacznie i zdrowo.

Jadwiga KAWA



Nina Opic

Trzy farbkowe kotki
Gdy zaczęły opadać coraz bardziej listki z drzew, zrobiło się chłodno i przestały interesować 

spacery i zabawy na placu zabaw. Po powrocie z przedszkola nie wiadomo było co robić: oglądanie 
bajek w telewizorze zaczynało już nudzić, a mama nie zawsze miała czas na czytanie książek.

– Mamusiu, nudzę się – powiedziała kiedyś Karolinka, gdy wróciła z przedszkola.
– Dawno nie wyciągałaś z szuflady kredek, farbek, to może byś dzisiaj coś wesołego naryso-

wała – powiedziała mama zajęta odgrzewaniem obiadu.
– Nawet nie mam kotka, z którym mogłabym ba-

wić się piłeczką, a  nie wiem, czy rysowanie to dobry 
pomysł.

– To narysuj kotka, on ma zawsze wesoły pyszczek, 
a wtedy i tobie będzie wesoło.

– A pomożesz mi troszkę, mamusiu?
– Najpiękniejszy rysunek powstaje własną rączką. 

Ale chętnie dołożę jakąś kreskę albo plamkę i będzie to 
nasz wspólny „koci obrazek”.

Zaraz po obiadku Karolinka otworzyła szufladę, wyjęła kartki, farbki i usiadła do malowania 
kotka. Jeśli to ma być wesoły obrazek, to musi na nim być wesoły kotek, pomyślała Karolinka 
i nagle zamoczyła pędzelek w fioletowej farbce.

– Mamusiu, czy może być fioletowy kotek?
– Na obrazku może być każdego koloru – powiedziała mama i uśmiechnęła się do córeczki.
Karolinka z wielkim zapałem namalowała śmieszną fioletową kuleczkę, na której domalowała 

czarne oczka i czarny pyszczek. Aż sama zaczęła się do swego obrazka uśmiechać. Taka puchata, 
fioletowa kuleczka...

– Jak do tej kuleczki domalujesz kocie uszka, to będzie wesoły fioletowy kotek.
I Karolinka narysowała kocie uszka. Puchaty fioletowy kotek wyszedł bardzo ładnie i uśmie-

chał się wesoło. Mama z Karolinką też radośnie się uśmiechnęły. I następnie namalowały jeszcze 
dwa puchowe kolorowe kotki. To nic, że za oknem wiał wiatr, padał deszcz – trzy wesołe farbkowe 
kotki rozweseliły cały dom. I myślę, że was też!

Rys. Karolina Łuszczko, lat 6

Orły i jesień
„Orły” to prace uczniów grupy 0a Punktu Przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 28 

w  Rzeszowie (wychowawcy: Krystyna Hus i Marzena Kucaj). „Jesień” zaś zilustrowały dzieci 
z grupy 0c (wychowawcy: Renata Muller i Marlena Kuzdro).



Mama Reksia 
Muzeum Dobranocek ma wielu przyjaciół. Są wśród nich także twórcy fil-

mowi. Taką wyjątkową osobą jest Halina Filek-Marszałek – reżyser, scenarzyst-
ka, autorka oprawy plastycznej do wielu popularnych animacji dla dzieci. Do-
branocki, w realizacji których uczestniczyła Halina Filek-Marszałek jako reżyser, 
scenograf czy animator, towarzyszyły nam w dzieciństwie na co dzień. Najpopu-
larniejsza z nich to seria „Reksio”. Reżyserka współpracowała także przy reali-
zacji takich filmów, jak „Przygody Błękitnego Rycerzyka” „Ballada o królu Piecuchu”, „Awantura 
w Przechwałkowie”, „Plaster miodu”, „ Kwiatuszek”, „Ballada o królu z różową kokardą pod brodą”, 

„Wszystko lata” czy „Ballada”. 
Przyjaźń naszego muzeum z Haliną Fi-

lek-Marszałek rozpoczęła się od współpracy 
przy realizacji wystawy „Animacja, to nie 
takie proste” prezentującej twórczość Stu-
dia Filmów Rysunkowych w  Bielsku-Białej, 
z którym byli związani zawodowo zarówno 
Helena, jak i  Lechosław Marszałek – po-
mysłodawca, scenarzysta i  reżyser serialu 
„Reksio”. Fundacja im. Heleny i Lechosława 
Marszałków „Reksio”, której reżyserka jest 
założycielką i  fundatorką, objęła patrona-
tem honorowym odbywające się od 2014 
roku zawody sportowe „Turniej z Reksiem” 
realizowane przez Muzeum Dobranocek we 
współpracy z  Międzyszkolnym Ośrodkiem 
Sportowym w Rzeszowie. To pani Marszałek 
zawdzięczamy projekt przepięknych medali 
i pucharów, które otrzymują uczestnicy na-
szego turnieju, a także plakatu imprezy. Re-
żyserka objęła także opieką realizację rzeźby 
Reksia, która zdobi muzealną ekspozycję 
i  z  którą nasi goście chętnie pozują do pa-
miątkowych zdjęć. Twórczyni podarowała 
nam liczne plakaty filmowe, książki, kalen-
darze i karty pocztowe z bajkowym bohate-
rem. Najcenniejszym darem są przedmioty 
związane z realizacją filmów animowanych: 

oryginalne scenopisy obrazowe oraz folie animacyjne z serialu „Reksio”, a także kadry z dekora-
cjami z serii „Przygody Błękitnego Rycerzyka”.

Pani reżyser angażuje się w wiele przedsięwzięć charytatywnych, patronuje zawodom narciar-
skim dzieci o „Puchar Reksia” w Bielsku-Białej, wystawom, urodzinom Reksia, koncertom, pro-
jektom, jest też zaangażowana w realizację licznych wydawnictw edukacyjnych – a to tylko mały 
wycinek jej aktywności. Fundacja Reksio, której jest założycielką i fundatorką, patronuje także na-
szym projektom od wielu lat, a uczestnicy naszych konkursów i zawodów otrzymali wiele nagród 
ufundowanych przez fundację, a nawet projektów plastycznych wykonanych osobiście przez samą 
artystkę. Dziękujemy, Mamo Reksia! 

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek

Halina Filek-Marszałek z maskotką Reksia



TEATR MASKA
spektakle w listopadzie i grudniu 2018
 y Zorro
 y O mniejszych braciszkach św. Franciszka (scena 

Kacperek)
 y Najmniejszy samolot na świecie
 y Calineczka
 y Gwiezdnik
 y Zemsta 
 y Dokąd pędzisz, koniku? 
 y Opowieść wigilijna

Katarzyna Mazur-Lejman

GWIEZDNIK
Reżyseria Janusz Ryl-Krystianowski, scenografia Julia Skuratova, muzyka Robert Łuczak. 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 smut-
ki, na które nie pomaga nawet gorące kakao. Co wyniknie z ich niezwykłego spotkania? Czy 
gwiazdy pocieszą smutną dziewczynkę? Jakie plany ma wobec niej strażnik srebrnej księgi? O tym 
wszystkim opowiemy wam podczas przedstawienia.

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

Gwiezdnik

Fo
t. 

Je
rz

y 
D

ow
gi

ał
ło



Prace uczniów kl. 2c, Szkoła Podstawowa nr 25 w  Rzeszowie; 
wychowawczyni Jadwiga Kawa

Czesław Piotr Kondraciuk 

Borsuk 

Trudno jest w lesie
spotkać borsuka,
ten zwierzak nocą 
pokarmu szuka. 

Jak mu sadełko 
duże wyrośnie,
to prześpi zimę,
marząc o wiośnie. 

Czesław Piotr Kondraciuk

Lisek Pampuszek
Wnuczce prof. Kazimierza Ożoga 
– Lilianie

Raz lisek Pampuszek
bardzo zachorował,
rozbolał go brzuszek,
dokuczała głowa.

Zaradna lisica
dwoi się i troi,
by ulżyć w cierpieniu
swojemu synkowi.

Tak jak każda mama
śpiewa kołysanki,
często na dobranoc
opowiada bajki.

Bajek chętnie słucha
nasz rudy maluszek,
nawet zapomina,
że go boli brzuszek.
 

Regina Nachacz

Słodkie życie
 
Idzie jeż, miły zwierz
na śniadanie gdzieś!
Chciałby zjeść śliwek sześć,
słodki żywot wieść!
Jeśli chcesz, możesz znieść
cały koszyk, wiesz?
 

Ewa Drapała

Zajączki i pączki 

Dwa małe zajączki
zajadały pączki:
słodkie, okrąglutkie,
od lukru bielutkie.

Dwa małe zajączki
pobrudziły rączki
i długo je myły.
Spać się położyły.

Śpią małe zajączki
i śnią im się pączki…
Oblizują buźki,
mój synku maluśki.

Rys. Zuzia Fluda

Rys. Alek Nowak

Rys. Janek Pilch

Rys. Michaś Oszust

Rys. Nadia Partyka

Rys. Augustyn Cieniek lat 4,  
Gminne Przedszkole w Malawie; 
wychowawczyni Magdalena Dziobak

Rys. Zosia Prasoł



Czesław Piotr Kondraciuk
SMUTNA KRÓLEWNA (3)

Na dźwięk imienia król znieruchomiał. Tak, to może być on – kojarzył. Że też wcześniej o tym 
nie pomyślał... Kilka lat temu zalecał się do jego córki, lecz Matylda nie myślała poślubiać takiego 
draba. Sam go na cztery wiatry przepędziłem. To może być jego sprawka...

Milczenie przerwał wędrowiec. Wyjaśnił kulisy posiadania tego dokumentu i wielu ciekawych 
opowieści o Manowcach. Zwraca-
jąc się do króla rzekł:

– Tam tkwi sedno sprawy. 
W jednej z jaskiń czarodziej ukry-
wa zamienione w kamienie ludzkie 
radości. Kto do nich dotrze, czar 
pryśnie. Pod jednym warunkiem, 
że będą to osoby nieskazitelnie 
czyste na duszy i  o  bardzo gorą-
cych sercach, a co najważniejsze – 
odważne. Nieliczni próbowali tam 
dotrzeć, ale żaden ze śmiałków 
nie powrócił żyw. Tylko ty, królu, 
musisz na Manowce dotrzeć, gdyż 
w  przeciwnym razie Jaromir bę-
dzie dalej szaleć...

Zapadła chwilowa cisza. Tylko 
Wodzisław bębnił palcami o blat stołu. Był wyraźnie zdenerwowany. Przez uchylone okno dola-
tywały głosy rozmów, niezrozumiałe urywki zdań, rżenie koni. Zwyczajna poranna krzątanina. 
Ptasim świergotem rozbrzmiewał pobliski park. Władca oddychał ciężko. Problem znacznie prze-
rastał jego siły. Te Manowce całkowicie zgasiły wszelkie zalążki radości.

– To co mi radzisz, dobry człowieku? – swoim zwyczajem zwrócił się do przybysza.
– Zebrać najodważniejszych rycerzy, przetrząsnąć Manowce, dając tym samym ostateczny od-

pór znienawidzonemu Jaromirowi. To jedyne wyjście. Innego nie ma. Należy dokładnie rozpraco-
wać plan dotarcia na te trudne tereny, odszukać grotę, uwalniając uwięzione w niej różne ludzkie 
radości, w tym radość królewny Matyldy.

– Spróbujemy – powiedział władca i kazawszy zwołać najodważniejszych wojów, przedstawił 
im bardzo trudne do wykonania zadanie.

– Nie będę nikogo zmuszał – powiedział. – Niechaj każdy zdecyduje sam. Odpowiedzią był 
dobrze słyszalny pomruk, a w wielu oczach ukazał się lęk. Oni woleliby udać się nawet na koniec 
świata, niż brać udział w podobnej wyprawie. Trwało to dobrych kilka chwil, nim rozległ się głos 
jednego z rycerzy:

– Wasza Wysokość! Ja podejmę się tej misji. Wiem, że nie będzie ona łatwa. Na łatwiznę nie 
liczę. Lubię rzeczy trudne...

– Jak cię zwą, rycerzu? Jakoś nie udało mi się zapamiętać twojej twarzy...
– Jestem Przemko Białogłowy. Tak mnie zwą. Nowy jestem. Wiele słyszałem o smutku kró-

lewny Matyldy. Chcę jej przywrócić uśmiech. A pomaganie innym jest moim życiowym mottem 
– dodał.      

cdn.

Rys. Lena Król, kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 w  Rzeszowie; 
wychowawczyni Jadwiga Kawa
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Słowa Małgorzata Hadław, muzyka Renata Kątnik

JESIENNA PIOSENKA

Śpiewa jesień tęskne ballady
o deszczu kroplach i o mgłach,
wygrywa jesień swe serenady,
we wrzosach leśnych jesiennie łka.

A wiatr – pędziwiatr jej wtóruje
i razem z nią piosenkę gra
o spadających liściach i o tym,
że wkrótce zima powita nas.
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