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Ilustracja Adama Kiliana okładki  
książki Hanny Januszewskiej
znajdującej się w zbiorach 
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



Rysunki uczniów kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa 

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Chmura

Nad lasem wysoko,
nad polem szeroko,
płynie sobie senna
chmura śniegu pełna.

To wiatr ją przewieje,
to słońce przygrzeje,
a ona wciąż płynie,
z dnia na dzień grubieje.

Już przyszła nad miasto
spuchnięta jak ciasto,
patrzy na nie z góry
z wysokości chmury.

Aż w niedzielę rano
pękła niczym balon,
sfrunęła spod nieba
srebrno-białym śniegiem.

Kinga Nosal-Piotrowska

Ulepimy dziś bałwana 

Wreszcie przyszła zima biała,
dużo śniegu nasypała,
już za dziećmi trzasła bramka,
już, już lepić chcą bałwanka.

Niecierpliwa Tosia z Zuzią
kule toczą małą, dużą...
Bałwan stoi jak się patrzy,
jeszcze tylko nos i oczy.

Nagle posmutniały obie,
bo co jeśli odwilż w drodze?
Nie! Bałwana jej nie damy,
w lodówce go przechowamy.

Czesław Piotr Kondraciuk

Zima    
 Tomkowi Koprowskiemu

Na gałązkach osiadł szron,
drzewa pięknie przystrojone,
zlatują się ze wszystkich stron
sroki, kawki i gawrony.

Skrzeki, kraki, zadziwienia
wypełniają cały ranek.
Jak tam zima wszystko zmienia,
tworząc wiele niespodzianek.

Mróz się sroży, mocno trzyma,
malując na szybach kwiaty.
Zamyślona Pani Zima
białe konie smaga batem.

  Luty 2019 r.

Rys. Sara Wojtak

Rys. Kubuś Chłanda

Rys. Nadia Partyka



Rys. Monika Podgórska, lat 5, opiekun Małgorzata Kruczek; Przedszkole Gminne w Malawie

Nina Opic

Pirat i gołębie

Pewien mały kotek bardzo się nudził, gdy zostawał 
w domu sam. Dorośli, czyli Mama i Tato, rano wyjeżdżali do 
pracy i zabierali też Szymona do szkoły. Pirat, bo tak miał na 
imię ten kotek, zupełnie, ale to zupełnie nie rozumiał, po co 
oni to robią. Mogliby tak jak on pracować w domu. 

On codziennie pracuje bardzo ciężko: sprawdza na spo-
kojnie, czy wszystkie łóżka są właściwie pościelone i czy moż-
na się na nich wygodnie przespać. Ostatnio nawet przegania 
muchę, która nie wiadomo skąd się wzięła, liczy też kapiące 
w zlewie krople wody, a także sprawdza buty w przedpokoju, 
czy nie powiększyły się przez noc. A Szymon przecież mógł-
by w sportowym dresie ćwiczyć na dywanie różne wygibusy 
pod okiem domowego trenera, czyli oczywiście kota Pirata. 
Zawsze rano swoim miauczeniem przypomina o tym, ale ja-
koś nikt go nie słucha...

– Patrz, jaki śmieszny kot siedzi tam za szybą! – krzyczały dwa gołębie za oknem.
– Wiesz co, pobawmy się z nim w berka. My będziemy podlatywać do szyby i stukać dzióbka-

mi, zaraz odlecimy, a on nas nie złapie przez szybę.
Tak też zrobiły: latały, stukały i biednego Pirata denerwowały. I tak było przez cały dzień. Jak 

wrócili ludzie do domu, nie mogli zrozumieć, dlaczego Pirat tylko śpi i nawet nie spojrzy w stronę 
okna. Po prostu miał dość tej dziwnej zabawy z gołębiami...

Regina Nachacz
Prawdziwa  
bajeczka

Na tym świecie jest raj maleńki – 
dziesięć kotów babci Oleńki!
Trzy czarne z białym krawatusiem,
z Mamuśką, Zuzią i Lalusiem.
Cztery szaro-białe kociska – 
Mrunio, Józek, Szogun, Maryśka.
Dwa czarnuchy – Antek i Franek,
biała Lalunia – niesłychane!
Na drugie ma Pysia, czyścioszka,
zaciąga oczka na pończoszkach.
Czasami Mrunio z domu czmycha
i powraca tu, gdzie pełna micha.

Dobrze razem żyją w spokoju
w dni świąteczne, w codziennym znoju
najszczęśliwsi na całym świecie.
Teraz wszystko o babci wiecie!

Rys. Wiktoria Szczepan, lat 12



CZYTAJMY KSIĄŻKI
Wiele postaci z filmów animowanych swoją karierę rozpoczynało na 

łamach książek lub czasopism. Zapraszam serdecznie do udziału w no-
wym projekcie edukacyjno-wystawienniczym Muzeum Dobranocek 
w Rzeszowie pt.: „Najpierw była książka”, dzięki któremu będzie moż-

na poznać literackie pierwowzory bajkowych bohaterów. 
Przedsięwzięcie składa się z  wystawy czasowej prezento-
wanej od 12 lutego do 15 kwietnia 2019 roku oraz działań 
edukacyjnych. Jednym z nich był zakończony 25 stycznia 
konkurs literacki „Drogi Autorze” na list z pytaniami do 
autora książki będącej pierwowzorem literackim dobra-
nockowej animacji. Fragmenty najciekawszych prac kon-
kursowych pokażemy na wystawie.

Na ekspozycji będzie można zobaczyć unikatowe 
przedmioty z  kolekcji muzeum, między innymi orygi-
nalne projekty autorstwa Adama Kiliana: okładki książki 
oraz ilustracji „Pyzy na polskich dróżkach”, przedwojen-
ne wydanie Gebethnera i  Wolffa „120 Przygód Koziołka 
Matołka” (1934), „Plastusiowy Pamiętnik” (1936), a nawet 
polskie wydanie publikacji „Pszczółka Maja i  jej przygo-

dy” (1922). Oprócz tych najstarszych będzie można podziwiać także książki wydawane 
od lat 50. ub. wieku do dnia dzisiejszego. Zwiedzają-
cy znajdą tu takich bohaterów, jak Gąska Balbinka, 
Miś Uszatek, Muminki, Smok Wawelski, koty File-
mona i  Bonifacego, nie zabraknie oczywiście Kubu-
sia Puchatka. Wystawę objęła patronatem Fundacja 
„ABCXXI – cała Polska czyta dzieciom”. Bohaterów 
wystawy czasowej będzie można także odwiedzić na 
ekspozycji stałej, na której znajdują się oryginalne lal-
ki filmowe, folie animacyjne oraz pamiątki z wizerun-
kami polskich i zagranicznych postaci z dobranocek. 

By pobudzać w dzieciach i młodzieży zaintereso-
wania czytelnicze i zachęcić do poznawania przygód 
dobranockowych bohaterów debiutujących na stro-
nach książek zostaną także zorganizowane zajęcia 
edukacyjne i spotkania z seansami głośnego czytania. Cieszą się one powodzeniem szkół 
i przedszkoli od początku działalności muzeum. W imieniu autorek wystawy Aleksan-
dry Dołęgi i Anny Paściak serdecznie zapraszam szkoły i przedszkola, by w czasie wysta-
wy odwiedzały nas częściej.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



TEATR MASKA

spektakle w lutym i marcu 2019
 y Teraz tu jest nasz dom
 y Dokąd pędzisz, koniku?
 y Nina i Paul
 y Czasoodkrywanie
 y Wystarczy być (premiera 10 marca)
 y Romeo i Julia 

Rada Moskowa, tłum. Dimitrina Lau-Bukowska

DOKĄD PĘDZISZ, KONIKU?
Reżyseria Jacek Popławski, scenografia Marta Zając, muzyka Hubert Pyrgies, 
Choreografia Marta Bury. Obsada: Malwina Kajetańczyk, Anna Kukułowicz, Kamila Olszewska, 
Magdalena Widłak, Natalia Zduń, Tomasz Kuliberda, Maciej Owczarek.

Przedstawienie jest poetycką opowieścią 
o wolności, prawdzie i przyjaźni. Jest hi-
storią dla widza w  każdym wieku, która 
w mądry sposób rozwija wrażliwość i wy-
obraźnię.

Dokąd idziesz koniku?
–  naprzód, wielką drogą.
Dokąd pędzisz koniku?
–  Konie są przede mną. 
Zatrzymaj się koniku!
– Nie, ja lubię latać.

                        piosenka Konika

Konik jest jeszcze mały. Chciałby już być 
duży i  pędzić razem z  innymi Dużymi 
Końmi przez niekończące się Wielkie 
Pole. Ale aby być dużym, trzeba dorosnąć. 
Potrzebna będzie Burza, by się w niej zgu-
bić, Wesołe Miasteczko, by zachwycić się 
jego kolorami, Karuzelą i Watą Cukrową. 
Niezbędny będzie też ktoś, z kim można 
się zaprzyjaźnić, zaopiekować się nim 
w trudnych chwilach. Tak właśnie się do-
rasta i staje się Dużym Koniem.

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
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Czesław Piotr Kondraciuk
Radość
 
Wyfrunęła z pojemnika
wymarzonych pojęć,
za nią smutek kozły fika –
pragnie ją dogonić.

Goni, goni, tchu mu brak,
radość wciąż na czele,
bo z radością trudno grać,
młodzi przyjaciele. 

Czesław Piotr Kondraciuk
Radości Majki

Maja cieszy się ogromnie,
uśmiech buzię jej okala,
jak się uśmiechają do niej
psotna Gusia i Natalia.

U Lalini brak radości,
ją okropnie ząbki bolą.
A Ludeczka wciąż się złości,
potrząsając główką płową.

Dla Mai to nie nowina:
zna radości, zna też bóle.
Czasem ostro napomina,
najczęściej do serca tuli.

Gdy już bardzo jest zmęczona,
noc rozwinie mroku szal,
pogrąża się w snu ramionach
wśród kochanych swoich lal.

Zimą spadają jabłuszka…

Rys. Lenka Król

Rys. Zuzia Fluda

Rys. Julia Brzuszek

Rysunki uczniów kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa 

Gdy zobaczyliśmy za oknem zimowy krajobraz, już wie-
dzieliśmy, że koniecznie musimy iść na spacer. Postanowili-
śmy wybrać się na osiedlową górkę i  poszaleć na jabłuszkach 
i  sankach. Spadały nie tylko jabłuszka z górki, ale i my z  jabłu-
szek. Jazda z  górki na jabłuszkach i  sankach była fantastycz-
ną przygodą z  nutką adrenaliny. Zdjęcia same mówią za siebie.

Jadwiga Kawa,
wychowawczyni klasy 2c Szkoły Podstawowej  

nr 25 w Rzeszowie



Czesław Piotr Kondraciuk
SMUTNA KRÓLEWNA (6)

Obyło się bez walki, której sami chcieli uniknąć. Byli szczęśliwi. Czar prysnął, uleciał w za-
światy, by już nigdy nie powrócić. Gorącymi sercami i bezgraniczną dobrocią udało się pokonać 
zło bez użycia kuszy i miecza.

Patrzyli na horyzont, za którym znikały ptaki-olbrzymy, z nadzieją, że już nigdy nie powrócą. 
Być może wśród nich był sprawca smutków i nieszczęść wielu niewinnych osób, rozumiejąc skalę 
nieszczęść, jakie poczynił.

Tak myślał przy płonącym ognisku Przemko, patrząc, jak języki ognia bezlitośnie pożerają 
trzaskające, smolne polana. Jego szczęśliwa twarz tryskała radością i zamyśleniem. Nawet księ-
życ zdawał się tej nocy łaskawszy niż zwykle. Jego pyzata gęba słała im wszystkim promienisty 
uśmiech jako wyraz ogromnej podzięki za trud i poświęcenie. Potrzeba snu była tak wielka, że 
wszyscy usnęli prawie natychmiast. 

Wracali uskrzydleni dobrze spełnionym obowiązkiem. Dawne zdradliwe gąszcza już nie spra-
wiały im większych trudności, a  moczary i  bagna nauczyli się omijać. Już nie musieli kryć się 
w lasach. Korzystali z dobrych przetar-
tych dróg byle szybciej wrócić do dwo-
ru. Wracając, ciągle myśleli o  Władcy 
i królewnie Matyldzie, ukochanej jedy-
naczce króla. Nie wiedzieli, że we dwo-
rze trwają gorączkowe przygotowania 
do ich powrotu od momentu poja-
wienia się uśmiechu na twarzy pupilki 
króla.

Montowano olbrzymie stoły, na 
których kładziono białe lniane obrusy 
i wielgachne patery z owocami. Z nie-
cierpliwością czekano na gości. Przed 
południem oni pojawili się w  bramie 
grodu. Wjeżdżając, usłyszeli okrzy-
ki radości, a  wśród dworek ujrzeli 
uśmiechniętą od ucha do ucha Matyldę. Na stołach szybko pojawiły się misy z pieczonym mięsi-
wem i dzbany pitnego miodu. Przywitał ich sam Władca w odświętnych szatach, wielce uradowa-
ny ze skończonej udręki i zmartwień. 

– Przemko! – zwrócił się do zeskakującego z konia rycerza. – Obiecałem ci przed wyjazdem 
sowitą nagrodę za poniesiony trud. Wiem, że jej nie pragniesz, lecz tę, którą ci ofiaruję, powinie-
neś przyjąć. Oddaję w twoje ręce moją jedynaczkę. Niech zostanie twoją żoną. W pełni na nią 
zasłużyłeś.

Cieszył się król, królowa Iwona, cieszyła się też szczęśliwa Matylda, której młody rycerz przy-
padł do serca. Przez cały tydzień trwały wiwaty, a po ich zakończeniu odbyły się uroczyste zaślu-
biny młodej pary, zakończone hucznym weseliskiem, na którym jako nadworny kronikarz byłem 
obecny, co niniejszym do ogólnej wiadomości podaję.

*** 
Wędrowcę król uczynił swoim doradcą, a Przemko po przejściu na odpoczynek poprzednika 

został Głównym Chorążym Królewskiej Jazdy.
Koniec

Rys. Weronika Kudyba, kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 
w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa 
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Kot Walenty uśmiechnięty

Dzisiaj mamy Święto Kota,
dzieciaki kochane.
Kto do drzwi głośno łomota?
Wyjrzyjcie na ganek!
 

Regina Nachacz
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Kot Walenty Uśmiechnięty
Renata Kątnik
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Jakie szczęście! Kot Walenty
powrócił z wojaży,
oczywiście uśmiechnięty
i o mleczku marzy!

Rys. Milena Hajduk, lat 3, opiekun Jolanta Bobeł; Przedszkole Gminne w Malawie
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