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Gąska Balbinka 
z Muzeum Dobranocek  
w Rzeszowie



Alicja Ungeheuer-Gołąb

Orzech

– Jest! – pęknięta łupina pokazała orzech.
– Zobacz – mówi mu gałąź – traw bezkresne morze.
Orzech otwiera oczy,
rozgląda się w koło,
a tam aż po horyzont zielone przestworze.
– Umiesz latać orzechu? – zapytała gałąź.
– Nie wiem, nie próbowałem, ale się postaram…
Wtem wicher porywisty zerwał się z wierzchołka
i strącił twardy orzech do mego podołka.
– Orzechu! – krzyczy gałąź spod jasnego nieba –
pięknie na dół leciałeś, warty jesteś drzewa!

Iwona Maraszka

Jesienny bal

Oto wrzesień minął,
na kłębuszek żar
promieni słonecznych
pracowicie zwinął.

Zaszemrał letniej wody
srebrzystym potokiem.
I przepadł gdzieś daleko
za białym obłokiem...

Ale teraz w pelerynie
z purpurowych liści,
kolorowy sen na jawie
cudna Jesień ziści.

Pomogą jej w tym śmieszne
kasztanowe ludki,
już słychać, jak stukają
maleńkie, połyskliwe butki.

Pan Październik, wiecie,
zakochany po uszy,
na spotkanie swej pani
pośpiesznie wyruszył.

I z babiego lata podaruje jej szal,
nim się Jesień otuli,
gdy zamglonym zmierzchem
pójdą razem na bal...

Do zamku z okruchów
gwiaździstego nieba,
gdzie Ole Zmruż Oczko,
wciąż sny dzieciom wybiera.

Czesław Piotr Kondraciuk

Psotny wietrzyk

Psotny wietrzyk przestał broić,
by się w końcu uspokoić.
Dotarł do leśnych pieleszy
i psotami już nie grzeszy.

Śpi spokojnie, odpoczywa,
szemrzą sennie wszystkie drzewa.
Usnął nawet skrzat Dobraszek,
stary gawron sennie kracze.

Rys. Zuzia Stawińska, nauczycielka Magda 
Rojek; Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie 
Małopolskim

Rys. Emilia Paulukiewicz



Rys. Marika Podgórska, 
lat 5, opiekunka 
Małgorzata Kruczek; 
Gminne Przedszkole 
w Malawie

Nina Opic 

PODWODNY BAL

Wszędzie zagościła już jesień; kolorowe liście rozpoczęły już swój bal wśród wiatru 
i deszczu, i zrobiło się tak jakoś szaro i zimno. Małe rybki mieszkające obok Lisiej Góry 
wśród gęstych zarośli trzcin nie były zadowolone z padających do wody kolorowych 
liści. Ich podwodny sufit przez te liście nie był już tak przeźroczysty, w którym odbijało 
się słońce. 

– Klementynko, czy ty też teraz w na-
szym podwodnym królestwie czujesz się 
tak smutnie? – zapytała Florentynka.

– Tak, odkąd zaczęły spadać do wody 
liście, to stało się tak trochę smutnie.

– A co byś powiedziała, gdybyśmy 
urządziły mały podwodny bal? Wyczyści-
my nasze rybie łuski, poprosimy promienie 
słoneczne, aby je rozświetliły, a wodę o me-
lodię fal.

– Fantastycznie! Zaprośmy też żółwi-
ka Bolka, aby sobie z nami zatańczył, zanim 
przygotuje się do zimowego snu. Klementynko, daj mu troszkę naszych błyszczących 
łusek, niech wygląda tak balowo.

– Oczywiście, że to dobry pomysł, żeby zaprosić żółwika Bolka. O której rozpoczy-
namy nasz bal? – zapytała Florentynka.

– Chyba najlepsza będzie godzina dziesiąta. Słoneczko już będzie świecić i nie bę-
dzie tak zimno.

Dwie rybki uprzątnęły podwodną polankę. Wisłok grał falami melodie taneczne, 
a słoneczko ciekawie zaglądało. Zjawił się też wystrojony żółwik Bolek i rozpoczął się 
jesienny, podwodny bal…

Czesław Piotr Kondraciuk

Psotny wietrzyk

Psotny wietrzyk przestał broić,
by się w końcu uspokoić.
Dotarł do leśnych pieleszy
i psotami już nie grzeszy.

Śpi spokojnie, odpoczywa,
szemrzą sennie wszystkie drzewa.
Usnął nawet skrzat Dobraszek,
stary gawron sennie kracze.

Rys. Mirinda Kot, lat 8

Regina Nachacz

Czerwony dom

Kocham zimę, wiosnę, lato,
a najbardziej jesień.
Za kolory, także za to,
że bluszcz cudnie pnie się!
 
Cały dom w czerwonych listkach,
jak pomalowany,
pewnie barwa świata wszystka
przywarła do ściany!



KLIMATYCZNE MIEJSCE 
Muzeum Dobranocek w  Rzeszowie to klimatyczne miejsce spotkań, wspo-

mnień, a czasem także wzruszeń. Dążymy do tego, by placówka była miejscem, 
w którym dobrze czują się wszyscy – znanym, lubianym i dostępnym, które ko-
niecznie trzeba zobaczyć i do którego warto wracać – przyjaznym dla dzieci, ro-
dzin, dostosowanym do potrzeb seniorów oraz osób z  niepełnosprawnościami. 
W pomieszczeniach ekspozycyjnych nie ma progów, są szerokie przejścia między salami wystawien-
niczymi.

W budynku znajdują się tabliczki w alfabecie brajla dla osób niewidomych i  słabowidzących 
z oznaczeniem wejścia na ekspozycję, windy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Go-
ście mogą skorzystać z przewijaka dla niemowląt, podgrzewacza do butelek oraz mogą naładować 
telefon lub tablet. Eksponaty i podpisy rozmieszczone są na wysokości odpowiedniej dla osób poru-
szających się na wózku. Na ekspozycji znajdują się tyflografiki – termoformowalne odwzorowania 
eksponatów, które ułatwiają osobom słabowidzącym i niewidomym zwiedzanie, dzięki którym zwie-
dzający mogą także poznawać postaci z dobranocek przez dotyk.

Muzeum posiada także kopie dotykowych replik eksponatów do zajęć edukacyjnych prowadzo-
nych poza siedzibą. Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku mogą także korzystać z publikacji 
„Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niewidomego” opra-
cowanej w druku brajlowskim i transparentnym z 20 dotykowymi ilustracjami. Są tu także: gablota 
przystosowana do dotykowego poznawania kopii eksponatów, stanowiska interaktywne, rzeźby baj-
kowych bohaterów, pokoik Misia Uszatka oraz panel dotykowy z grą z Reksiem. 

W sali projekcyjnej goście mogą odpocząć i obejrzeć filmy animowane. Dla osób z dysfunkcją 
słuchu w muzeum dostępny jest „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum 
oczyma niesłyszącego” w formie nagrania wideo z napisami oraz w języku migowym. Aplikacja jest 
ogólnodostępna za pomocą kodów QR, do bezpłatnego pobrania z Internetu. Instrukcja pobrania 
i obsługi aplikacji znajduje się w salach ekspozycyjnych muzeum. Na stronie internetowej muzeum 
znajdują się materiały z tłumaczem języka migowego opisujące historię Muzeum Dobranocek. Mu-
zeum prowadzi także profil na Facebooku pn. Dostępne dobranocki, poprzez który komunikuje się 
z osobami zainteresowanymi dostępnymi działaniami instytucji.

Muzeum Dobranocek zrealizowało wydawnictwo „Uczę się i bawię z dobranockami” – publika-
cję w formie książeczki z obrazkami, zagadkami oraz  kolorowankami przedstawiającymi bohaterów 
z dobranocek i eksponaty muzealne, dostosowaną do możliwości poznawczych osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. 

A w ramach współpracy z Fundacją Kultury bez Barier opracowało i udostępniło materiały z au-
diodeskrypcją. Wszystkie materiały znajdują się na stronie: www.muzeumdobranocek.pl w zakładce 
„dostępność”.

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami, placówkami 
opiekuńczo-wychowawczymi, edukacyjnymi, ośrodkami rehabilitacyjno-terapeutycznymi i  insty-
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TEATR MASKA
Spektakle w październiku 2021

• Hachiko
• Koncert zwierząt
• Biruta i tajemnica rzeki
• Statek Noego
• Alicja w Krainie Czarów 

Tomasz Man

KONCERT ZWIERZĄT
spektakl dla dzieci 5+

Reżyseria, tekst i muzyka Tomasz Man, sceno-
grafia Anetta Piekarska-Man, 
przygotowanie wokalne Gabriela Janusz-Zięba, 
asystent reżysera Maciej Owczarek. Obsada: 
Kamil Dobrowolski, Jadwiga Domka,  Maciej 
Owczarek, Andrzej Piecuch, Natalia Zduń, 
Anna Złomańczuk.

Pewnego dnia zwierzęta z wiejskiego podwórka zostają same. Ich gospodarz, który się nimi zajmo-
wał i decydował o wszystkim, znika na dobre. Sytuacja nagłej samodzielności nie jest łatwa. Każdy 
mieszkaniec podwórka próbuje sobie z nią poradzić na swój sposób. Nikt nikogo nie słucha i bez 
przerwy wybuchają kłótnie. Kiedy wydaje się już, że wiejskie podwórko na zawsze pogrąży się w cha-
osie, zjawia się ktoś, kto potrafi spojrzeć na wszystko inaczej. Alpaka, bo o niej mowa, jest przyby-
szem z innego kraju. Uczy wiejskie zwierzęta przytulania, serdeczności i... medytacji. 

tucjami, z którymi dla ich podopiecznych w ramach różnorodnych projektów realizuje dostępne 
działania – zwiedzanie, projekcje, spotkania, warsztaty, zajęcia twórcze oraz projekty edukacyjno-
-wystawiennicze. Sześć z nich zrealizowaliśmy w ramach programu Kultura Dostępna Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie 

Plan tyflograficzny i warstwa dla niewidomych – 
dotykowa, którą nakłada się na pierwszą – jest ona 
wypukła i osoby niepełnosprawne wyczuwają pod 
palcami poszczególne elementy   

Plan wystawy Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy 

w Rzeszowie
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Lucyna Żbikowska
Samochwała

Wiersz inspirowany malarstwem 
Iwony Czeszejko-Sochackiej

Rys. Maks Kubacki, nauczycielka Magda Rojek; 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Małopolskim

Czesław Piotr Kondraciuk
Nauka pływania

Mama Kaczka jest szczęśliwa – 
uczy swoje dziatki pływać.
Jest ich wszystkich czternaścioro,
bardzo czynny udział biorą.
Dumna mama kiwa głową,
dzieci ćwiczą prawidłowo.
Zwroty, ślizgi, nurkowanie
i radosny piękny taniec.
Wrzawa o porannej porze,
aż zbudziły się węgorze.
– Co te kaczki wyprawiają,
ciągle spokój zakłócają!
Cała woda się kołysze,
przecież można nieco ciszej...
Ciszej? – To jest niemożliwe,
kaczuszki są bardzo żywe.
Podobnie na całym świecie
hałasują wszystkie dzieci.

A ja jestem samochwała:
najładniejsze mam
no co?
Hm,
może bardzo duże pranie?
Jestem mądra i powabna?
E tam, dyrdymały zlepiasz panna,
muzykalność u mnie przednia!
Wstydu oszczędź –
rzekł przechodzień,
słysząc moich dźwięków pienie.
O nie! Dosyć tego,
wiekopomny obraz mój
zbiera poklask przeogromny,
bo przedstawia…
właśnie mnie
w całej glorii mych talentów!
Tylko nie ma nań patentów.
No to co!
Powiedz, skoro jesteś mądry,
kto zaskarbił sobie jury
w naszym życiu dość
ponurym?



Ewa Drapała
Bezsenność 

Noc jest dziś zbyt ciemna.
Jakaś moc tajemna
drzemie w niej.
Cisza w uszy kłuje,
ciemność mnie całuje.
Boję się…
Tańczą mroczne cienie, 
wirują po ścianie,
skrzypią drzwi.
Zegar głośno tyka
i dziwna muzyka
wokół brzmi.
Nagle wiatr gałązką
trąca szybę wąską – 
serce drży…
Wyczekuję, kiedy
z mojej wielkiej biedy
wybawią mnie sny.

Rys. Wiktoria Śledziona, na-
uczycielka Magda Rojek; 
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Sędziszowie Małopolskim

Regina Nachacz

PRZYJACIELE 
GRZESIA
 
Poznajcie przyjaciela,
Dinusia małego,
jak nadejdzie niedziela
pojadę do niego!
 
Pobrykamy na dworze
z pieskiem Buli miłym,
dziękujemy ci, Boże,
za zdrowie i siły!

Rys. Grześ Kowara, 
lat 5

Regina Nachacz
Babunia Bajdunia
 
Za oknem jesień bura,
deszcz pada od rana,
dam pod pierzynę nura,
Babuniu kochana!
 
Opowiesz mi bajeczkę 
o wilku pod lasem,
postraszysz mnie troszeczkę,
spotykasz go czasem?
 
Pogłaskasz mnie po głowie,
powróci zwierz w knieje. 
– Śpij dobrze – słodko powiesz.
A w sadzie wiatr wieje...
 
Co wieczór bajki pleciesz
i ścielisz łóżeczko,
drugiej takiej na świecie
nie znajdę ze świeczką!

Rys. Alicja Decowska, lat 6, nauczycielka Teresa Lampart- 
-Halaburda; Gminne Przedszkole w Malawie
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LEŚNY DZIADEK

A ja mam dziadka z wąsami,
naprawdę starodawnego,
tak mówiąc pomiędzy nami,
nie mogę istnieć bez niego!

Ref.
Mam dla dziadka miłą wieść,
powiem mu, dlaczego
lubię leśne bajki pleść
do rana białego!

Mój dziadek chodzi po lesie,
pilnuje piękna przyrody,
bywa, że jagód przyniesie
lub grzybów jak rydze zdrowych!

Ref. Mam dla dziadka miłą wieść…
 
Dziadek jest szefem gajowych,
mądrym i dobrym człowiekiem,
szanuje go jeleń płowy,
przyjaciel z głuszy dalekiej!

Rys. Anna Witowska, lat 4, opiekunka Izabela Stasiak; Gminne 
Przedszkole w Malawie 

Ref. Mam dla dziadka miłą wieść…
 
Las gęsty, ciemny i duży,
ufam, że dam w życiu radę
na czas honoru zasłużyć.
I być leśnikiem jak dziadek!
 
Ref. Mam dla dziadka miłą wieść…
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