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Czesław Piotr Kondraciuk

Pejzaż jesienny

Wietrzyk tarmosi brzozom włosy,
złote dukaty wciąż rozwiewa.
W kolorze lila kwitną wrzosy
i szumią sennie nagie drzewa.

Z całą powagą pędzi jesień
ma rozmierzwione siwe włosy,
przebrzmiałych wspomnień pełną kieszeń,
a w dłoniach krople chłodnej rosy.

Rysunki wykonały dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie

Rys. Bianka Kania, lat 3, opiekunka 
Andżelika Tereszkiewicz

Regina Nachacz
Jesienne koraliki

Codziennie w naszym kościele
Różaniec odmawiamy, 
spływa na wiernych łask wiele – 
z dziećmi modlą się mamy! 

Nasi ojcowie z dziadkami 
ze wspaniałą młodzieżą, 
a Matka Boża za nami 
wdzięczna, że serca wierzą! 

Nabożeństwo w październiku, 
pora senna, deszczowa – 
czas modlitwy koralików, 
to najpiękniejsze słowa! 

Regina Nachacz
Idzie jesień

Już lato chyłkiem umyka, 
po winorośli pnie się 
złoto-czerwona muzyka.  
Cicho szumiąca jesień – 
do różańca i do tańca!

Rys. Dorota Nowak, lat 3, 
opiekunka Izabela Stasiak

Rys. Nadia 
Nowak-
Twardowska, 
lat 6, opiekunka 
Agnieszka 
Kuczma



Nina Opic

JESIEŃ W PARKU

Marianek obudził się bardzo wcześnie. Rozejrzał się wokół, wszyscy jeszcze spali 
w najlepsze, a siostrzyczka Maja to nawet przez sen wesoło poruszała łapkami. Zapo-
mniałam napisać, że Marianek to mały jeżyk, podobnie jak cała jego rodzina, która za-
mieszkała wśród krzaków w rzeszowskim parku. 

– Mamusiu, jakoś tak inaczej jest teraz w naszym parku – powiedział Marianek do 
obudzonej właśnie mamy jeżowej.

– Śpij, synku, śpij – odpowiedziała mama. – Jest inaczej, bo przyszła jesień.
– Jesień? A kto to taki? Można się z tą jesienią pobawić?
Mama nie dawała od-

powiedzi, tylko zasnęła 
zwinięta w kolczasty kłę-
buszek. Spał też tato i sio-
strzyczka, a  Marianek 
miał całą głowę pytań. 
Postanowił sam spotkać 
się z tą jesienią i zadać jej 
tyle ważnych pytań. Wy-
szedł więc ostrożnie ze 
swojej sterty suchej tra-
wy i  zaczął się rozglądać 
po okolicy. Nie był przy-
zwyczajony do dziennych 
spacerów, bowiem jeżyki śpią w dzień, a w nocy dopiero wychodzą, ale ciekawość spo-
tkania jesieni była bardzo silna. Z uwagą obserwował drzewa, które witały go spadają-
cymi kolorowymi liśćmi, patrzył na latające w powietrzu ptaki, a nawet pomalutku pod-
szedł najpierw do jednej, później do drugiej, trzeciej ławki, bo myślał, że może ten nowy 
gość w parku usiądzie na jednej z ławek i wtedy on zada tej jesieni tyle pytań. Niestety, 
ławki były puste i nikt oprócz wiatru i liści na nich nie siedział, nawet mgła zasnuła park 
i nie za bardzo można było cokolwiek dostrzec. 

– Halo, ptaszki, czy widziałyście jesień? – zawołał w stronę lecących w górze ptaków.
– Jesień już jest, już jest! Zobacz, jak dużo jest jej w parku! – odpowiedziały ptaszki 

i gdzieś poleciały. 
A może wy, jak wybierzecie się do parku, spotkacie jesień i później opowiecie o niej 

Mariankowi?

Regina Nachacz
Jesienne koraliki

Codziennie w naszym kościele
Różaniec odmawiamy, 
spływa na wiernych łask wiele – 
z dziećmi modlą się mamy! 

Nasi ojcowie z dziadkami 
ze wspaniałą młodzieżą, 
a Matka Boża za nami 
wdzięczna, że serca wierzą! 

Nabożeństwo w październiku, 
pora senna, deszczowa – 
czas modlitwy koralików, 
to najpiękniejsze słowa! 

Rys. Bartosz Cichocki, lat 8



BRAK BUTENKI

Są twórcy, którzy zajmują w naszym sercu szczególne miejsce. Jedną z takich 
wyjątkowych osób jest Bohdan Butenko – grafik i ilustrator, autor książek, pro-
jektów filmowych, teatralnych i telewizyjnych, twórca niezwykłych postaci oraz 
scenografii. Swoje prace podpisywał Butenko pinxit (łac. namalował).

Znajomość z tym wybitnym artystą wiele znaczy dla rozwoju Muzeum Do-
branocek w Rzeszowie. Dzięki współpracy kolekcja wzbogaciła się o kilkanaście bezcennych ilu-
stracji oraz rzeźbę Gucia i Cezara, którą zaprojektował. 

W 2013 roku muzeum zorganizowało wy-
stawę jego twórczości „Gucio i Cezar, Gapiszon 
i inni…”, której miałam zaszczyt być kuratorem. 
Bohdan Butenko przyjął zaproszenie na werni-
saż i dwa spotkania autorskie – dla dzieci oraz 
dorosłych. Fascynująco opowiadał o swojej 
twórczości, choć na spotkaniach był bardziej 
powściągliwy niż w rozmowie. Z upodobaniem 
i chyba rozbawieniem udzielał dość lakonicz-
nych i krótkich odpowiedzi. Wspominał, że 
marginesy jego zeszytów były pełne komik-
sowych postaci i zdarzyło się, że aby pokazać 
zeszyt nauczycielowi do oceny, musiał go prze-
pisać.

Wśród bohaterów jego projektu najsłynniejsi są Gapiszon, którego historyjki napisał osobi-
ście, oraz Gucio i Cezar, których przygody wymyśliła Krystyna Boglar. Jego zabawne historyj-
ki obrazkowe ukazywały się w „Misiu”, „Świerszczyku”, „Płomyku” i „Płomyczku”. Zilustrował 
bardzo wiele książek. Jego projekty są bardzo zabawne i pomysłowe. Wśród artystów, z którymi 
współpracował, byli Jan Brzechwa, Wanda Chotomska, Krystyna Boglar, Joanna Papuzińska, Da-
riusz Rekosz czy Małgorzata Kalicińska. Twierdził: pomysły na książki przychodzą znienacka…

Wiele lat współpracował z Telewizją Polską, dla której tworzył projekty scenografii m.in. 
do Kabaretu Starszych Panów oraz licznych przedstawień teatralnych. Był także związany z do-
branockami. Pracował nad „Gapiszonem”, jednym z najstarszych polskich animowanych seriali 
telewizyjnych wyprodukowanym w Studiu Małych Form Filmowych SE-MA-FOR w Łodzi, do 
którego stworzył scenariusz i opracowanie plastyczne. Do „Gucia i Cezara”, zrealizowanego w la-
tach 1976–1977 w warszawskim Studiu Miniatur Filmowych, opracował scenografię. Niezdarny 
hipopotam i rozważny pies wymyśleni przez Bohdana Butenkę bawili z ekranu telewizora małych 
i dużych sympatyków animacji.

Był prezesem i współzałożycielem działającej społecznie Fundacji „Świat Dziecka”, która orga-
nizowała konkurs na „Dziecięcy Bestseller Roku”, w którym dorosłe i dziecięce jury przyznawało 
Duże i Małe Dongi. 

Ilustrował też przedwojenną książkę telefoniczną, której 
fragmenty zamieszczał tygodnik „Stolica”. Jego pomysły stano-
wiły spore wyzwanie dla drukarzy: np. czarne strony, a nawet 
dziury w książkach (np. w „Kanaponach” Marii Kossakowskiej 
i Janusza Galewicza dziurki na klucze). Po jego książkach moż-
na też rysować – dają pole do twórczości własnej czytelników. 
Stworzone przez niego postaci Gapiszona, Kwapiszona, Gu-
cia i Cezara znalazły się na znaczkach pocztowych i kartkach 

Katarzyna Lubas i Bohdan Butenko

http://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kabaret_Starszych_Pan%C3%B3w


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

spektakle w październiku i listopadzie 2020
• Alicja w Krainie Czarów
• Bambusowa księżniczka
• Wystarczy być
• Nina i Paul
• O mniejszych braciszkach św. Franciszka
• Hachiko
• Statek Noego

Noriyuki Sawa

BAMBUSOWA KSIĘŻNICZKA
Przekład Jacek Popławski

Reżyseria i scenografia Noriyuki Sawa, muzyka Iga Eckert, 
asystent reżysera Ewa Mrówczyńska. Obsada: Jadwiga Domka, 
Ewa Mrówczyńska, Kamila Olszewska, Tomasz Kuliberda, 
Robert Luszowski.

Zapraszamy na spektakl familijny z Dalekiego 
Wschodu, w którym pojawią się nie tylko niezwykła 
dziewczynka i jej opiekunowie, ale także smok, mityczna 
góra, wielka bitwa z niezwykłym wojskiem i wiele fascynujących przygód. Przedstawienie inspi-
rowane japońską baśnią z początków okresu Heian (od 794 do 1185 roku) zostało przygotowane 
przez Noriyuki Sawę – twórcę pochodzącego z Kraju Kwitnącej Wiśni.
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pocztowych, które oczywiście znajdują się w zbiorach Muzeum 
Dobranocek.

W 2012 roku został uhonorowany Orderem Uśmiechu. Bez 
skrzywienia wypił cały kielich i powiedział: bardzo dobry. Nie 
spodziewał się, że w soku będzie aż tyle pestek utrudniających 
wygłoszenie podziękowania. Spotkania autorskie z Bohdanem 
Butenką były wyjątkowym przeżyciem dla uczestników, bo 
oprócz niezwykle interesujących opowieści wywoływał ich ko-
lejno do wspólnego rysowania. 

Michał Rusinek kiedyś zabawnie odpowiedział na pytanie, co grozi nam bez ilustracji artysty: 
„Opad szczęki, /stęki, jęki, / zwiędłe wdzięki, / nocne lęki, / smętne brzdęki, (…) ból paszczęki, / 
przykre dźwięki, / w kącie klęki, / czczość udręki / bez podzięki, / ścichapęki, / głosik cienki, / jak 
bez ręki / – tak by było bez Butenki!”.

Bohdan Butenko zmarł 14 października 2019 roku w wieku 88 lat. Głosik cienki, brak Butenki.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Grafiki Bohdana Butenki. Zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



Rysunki wykonały dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Malawie

Dominik Ćwik

Deszczowy  
poranek Gosi

Wczoraj wieczór miły
splótł brzozom warkocze,
dzisiaj wiatr łobuziak
mierzwi im fryzurki.
Bażant skrył się w zaroślach 
– Piórka sobie zmoczę –
martwi się biedaczek.
– Gdzie są moje kurki?
Nie martw się, bażancie,
wiatr chmurki rozwieje,
znów zaświeci słonko,
Gosia już się śmieje.

Rys. Szymon Nowak-Twardowski, lat 5, opiekunka 
Jolanta Bobeł

Czesław Piotr Kondraciuk 

Pragnienie 
 Wnuczce Mai

Chcę byś poszła jedną drogą
spośród wielu dróg.
Tam, gdzie słońce jasno świeci
i radość dojrzewa.

Z dobrych myśli Ci ułożę
kołderkę do snu,
a ptak szczęścia będzie piękną 
kołysankę śpiewał.

Rys. Hanna Bałchan, lat 3, opiekun Kamila Wota

Czesław Piotr Kondraciuk

Wroni dylemat

Siwa wrona wciąż się dąsa
i jest wściekła na gawrona.
Zabrał kąsek jej sprzed nosa,
więc jest bardzo zawiedziona.

– Jakim prawem mi wytykasz! – 
wrzasnął z miną nastroszoną.
– Sama przecież swój dziób wtykasz
tam, gdzie ciebie nie proszono…

Rys. Amelia Czachur, lat 6, opiekunka Paulina 
Kwiatek-Buż



Czesław Piotr Kondraciuk
 JESIENNE FASCYNACJE RUDEJ KITKI

Ruda Kitka z dumą spoglądała na kołyszące się wierzchołki drzew. Ta jesień była dla 
niej bardzo pracowita, obfitująca w wiele pozytywnych wydarzeń. A było ich naprawdę wiele. 
Przede wszystkim udało się jej powiększyć dziuplę, co pozwoliło zgromadzić w niej więcej 
zimowych zapasów. Nie będzie musiała korzystać z wielu skrytek pomocniczych, o których 
bardzo często zapominała.

Dzięcioł Czerwona Czapeczka jak zwykle czynił swoją powinność. On nie musiał gro-
madzić zimowych zapasów. Teraz z uporem walił dziobem w korę potężnego pnia, a echo 
wiernie mu odpowiadało. Słysząc jego gorączkowe stukanie, Kitka przypomniała sobie tamte 
minione chwile, kiedy leżał nieprzytomny w swojej dziupli i trzeba go było ratować. Teraz był 
zdrów jak ryba i uparcie poszukiwał smakowitych kąsków.

Zastanawiało ją długie milczenie pani Sójki. Od kilku dni w ogóle nie dawała znaku 
życia. Pewnie poleciała gdzieś w inne partie lasu na ulubione pogaduszki. Taka już była jej 
natura…

Kitka wyprostowała przemęczone łapki, podziwiając przepiękne kolory jesieni. Czer-
wień buków, złoto dębów i brzóz na tle zieleni sosen wprost zniewalały. Szczególnie brzozy 
o długich, spadających ramionach nastrajały wielką zadumą. Spojrzała w dół. Skrzata Do-
braszka nie było pod dębem. Zawsze się tu wylegiwał, kiedy nie miał nic do roboty. Zajrzała 
do kryjówki. Tam też go nie było. Przepadł jak kamień w wodę.

– Musiał podążyć na poszukiwanie nowych przygód – pomyślała, udając się na popołu-
dniową drzemkę. Tylko las szumiał nieustannie, wsłuchując się w dialogi wysmukłych sosen. 

 

Rys. Złota Ved’, lat 5, opiekunka Alfreda Rogalska; Gminne Przedszkole w Malawie
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Tirek dinozaurek 

Wesołego przyjaciela mam! 
No mówię wam! 
Wędrujemy co niedziela tam! 
Do cudów bram! 

Ref.
Lubię z Tirkiem w nocy spać! 
Lubię z Tirkiem głośno śmiać! 
Lubię z Tirkiem zwiedzać świat! 
Znamy się od wielu lat! 

Dinozaury chodzą duże. Ach! 
Okropny strach! 
Niestraszne mi smoki, burze. Łał! 
Kto by się bał! 

Ref. Lubię z Tirkiem w nocy spać…

Rys. Grześ Kowara, lat 4

Rys. Nataniel Podgórski

Rys. Julia Kołacz, lat 7, 
opiekunka Małgorzata 
Kruczek; Gminne 
Przedszkole w Malawie


