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Pluszak

Życzymy
świątecznej
radości

Rys. Dominika Pitera, lat 9

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Dziki biały kot
Dziki kot siedzi co dzień za zimowym oknem,
jego białe futerko przypomina zimę.
Zmarzniętym nosem trąca wyschnięte badyle
lub wyrusza przez ogród w wyprawy samotne.
Pod wieczór, gdy w pokoju rozbłyska blask lampy,
widzę go, jak zza szyby przygląda się światłu.
Mam nadzieję, że futro chroni go od wiatru
i że wyjadł już z miski resztki kociej karmy.
Wyglądam wieczorami przez zmrożone szyby,
a on chowa się sprytnie za zimową zaspą
i udaje, że poszedł, kłamie, że już zasnął,
a może mówi do mnie, że był tu na niby.

Rys. Michał Kozioł, SP nr 1 w Rzeszowie, kl. 3a; nauczycielka Iwona Bereś

Nina Opic
Rys. Zuzia Lasota, lat 8

NA BALU U KRÓLOWEJ ZIMY

Pewnego dnia wśród zimnych skał
Lodolandii królowa Zima postanowiła
urządzić bal i zaprosić dużo, dużo gości.
Wiatr Północny ubrał się w szaroniebieski
błyszczący płaszcz i roznosił zaproszenia
do wszystkich zakątków kraju. Były to
bardzo dziwne zaproszenia – na dużym
soplu lodu złotymi literami był tylko taki
napis: „To, co dzieci lubią w zimowe miesiące!”.
Jedno takie zaproszenie trafiło wysoko, do śnieżnej Chmury:
– Ależ oczywiście, wyślę do królowej Zimy dużo białego śniegu, przecież
dzieci lubią bawić się śniegiem i lepić bałwanka!
– Ja zaniosę królowej prezenty składane pod moimi gałązkami! – wyszeptała
zielona choinka. – I zabłyszczę bombkami
i światełkami!
Zaproszenie trafiło też do sklepu
sportowego.

– Na bal przygotują się sanki, łyżwy
i narty – powiedział wiatr Północny.
– I my, i my! – zapiszczały rękawiczki,
czapki, szaliki i kombinezony narciarskie.
– Zaraz, zaraz, a my? – rozzłościły
się uszka z grzybami, kapusta z grochem
i smażona ryba. – Przecież musimy być
na wigilijnym stole, a to jest tylko w ten
jeden wyjątkowy dzień.
– No i jeszcze my! – zaśpiewały cichutko kolędy, obejmując kolorowe mrugające świeczki.
– Wiecie co? A ja was wszystkich
zapakuję do dużego worka i zaniosę królowej Zimie – powiedział Mikołaj stojący
obok uśmiechniętych reniferów. – Bo was
wszystkich bardzo lubią dzieci w zimowe
miesiące! – i włożył do ogromnego szmacianego worka. Tylko że worek ten był
dziurawy, no i wszystko się rozsypało...
Znajdziecie to u królowej Zimy –
trzeba tylko poszukać!

Małgorzata Zygo

Kochana babcia
Babcia nasza głośno chrapie,
kiedy leży na kanapie.
Wzdycha, burczy, no i dmucha,
kiedy siądzie na niej mucha.
Nasza babcia dobrze wie,
co u kogo dzieje się.
No i chociaż nie plotkuje,
swoje powie, poratuje.

Nasza babcia lubi nas
nawet w ten najgorszy czas.
Czasem trochę pożartuje,
czasem krzyknie, obsztorcuje.
Nasza babcia uczy nas,
czym jest przyjaźń, czym jest las.
Mówi, śpiewa, opowiada
o historii, o pradziadach.

Rys. Gabriela Kmiotek, SP nr 1 w Rzeszowie, kl. 3a; nauczycielka Iwona Bereś
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Dzikie łabędzie
Historia Śnieżki
Dzień dobry, Świnko
Tygrys Pietrek
Królowa Śniegu
Gwiazdka pana Andersena
Mała księżniczka
Bleee...
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GWIAZDKA PANA ANDERSENA
Scenariusz i reżyseria: Honorata Mierzejewska-Mikosza,
scenografia: Halina Zalewska-Słobodzianek, muzyka: Pavel
Helebrand
Obsada: Jadwiga Domka, Ewa Mrówczyńska, Piotr Pańczak
W Wigilię na strychu ożywają zużyte zabawki. Szykują się do
świąt. Próbują przywrócić blask stojącej w kącie, zapomnianej
przez wszystkich zeszłorocznej choince. Wśród zakurzonych
rupieci odnajdują rzeczy, dzięki którym przywołują baśnie. Okazuje się, że na strychu
między zgromadzonymi tam niepotrzebnymi przedmiotami można odnaleźć zapomniane zimowe historie. Stare zabawki szukają zagubionej choinkowej gwiazdki. Być może
skryła się właśnie wśród nich? Czy uda im się stworzyć świąteczną atmosferę, ożywić
piękne chwile i wspomnienia?

KRÓLOWA ŚNIEGU

(na motywach baśni Hansa Christiana Andersena)
przedstawienie dla dzieci od 7 lat
Scenariusz i reżyseria: Oleg Żiugżda, scenografia: Larysa
Mikina-Probodiak, muzyka: Bogdan Szczepański
Diabeł uwierzył, że przy pomocy czarodziejskiego lustra
uda mu się zapanować nad całą Ziemią. Ma do pomocy
licznych uczniów i niby dyrygent rządzi wypadkami. Zło
przegrywa jednak z miłością małej dziewczynki. Gorące
serce Gerdy i jej wytrwałość sprawiają, że udaje jej się uratować Kaja z niewoli Królowej Śniegu.

Fot. Sławomir Podleśny

Fot. Piotr Malita

(na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena)
przedstawienie dla dzieci od 5 lat

GRUDZIEŃ NIESPODZIANEK
Nasza kolekcja pamiątek związanych z filmami animowanymi
dla dzieci wzbogaciła się o oryginalne grafiki z wizerunkiem
Gapiszona oraz Gucia i Cezara autorstwa Bohdana Butenki. Do
zbiorów trafiły także lalki filmowe z Misia Uszatka: Prosiaczek,
Ciocia Chrum-Chrum, Koziołek i Mama Koziołka, Zajączek, dwa
Króliczki, Pani Królikowa, Indyk oraz Kogucik.
Miłośników twórczości dziecięcej zachęcamy do zwiedzenia wystawy prac
konkursowych pt. Dobranocki z dawnych lat, zaś wielbicieli smerfów do obejrzenia
wystawy plenerowej, prezentowanej w galerii pod arkadami rzeszowskiego ratusza.

Gapiszon

Gucio i Cezar

Od 6 grudnia w Muzeum Dobranocek można odwiedzać Reksia, bohatera jednej
z najbardziej lubianych animacji dla dzieci. Rzeźbę tej postaci ufundowała firma
PGNiG, a wykonał rzeszowski artysta Marcin Rut. Projekt został zrealizowany dzięki
życzliwości twórców Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej: Haliny FilekMarszałek – reżyser, autorki oprawy plastycznej m.in. Reksia, Przygód Błękitnego
Rycerzyka; Elżbiety Burek – animator, asystent reżysera wielu animacji oraz Józefa
Ćwiertni – reżysera Reksia, Bolka i Lolka, Podróży Kapitana Klipera i innych.
Muzeum Dobranocek zaprasza także do skorzystania z bogatej oferty lekcji
muzealnych i warsztatów artystycznych oraz do sklepiku muzealnego, w którym można
zakupić wyjątkowe prezenty.
Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek

Lalki filmowe z Misia Uszatka

Z okazji świąt
Bożego Narodzenia
wszystkim wielbicielom
animacji oraz przyjaciołom
Muzeum Dobranocek
życzymy bajkowych
prezentów
i wiele radości
w Nowym Roku!
Dyrekcja
i zespół pracowników
Muzeum Dobranocek
w Rzeszowie

POSZUKUJEMY PAMIĄTEK
Muzeum prowadzi zbiórkę eksponatów związanych z dobranockami – poszukujemy pamiątek z wizerunkiem Bolka i Lolka. Ofiarodawców najoryginalniejszych przedmiotów nagrodzimy. Wszelkich informacji
udzielamy telefonicznie: (17) 852 57 15, (17) 748 36 51 i mailowo: poczta@muzeumdobranocek.com.pl.
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację: (17) 852 57 15
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl
www.muzeumdobranocek.com.pl

KRZYŻÓWKA

Wpisz hasła w poziome kratki. Litery w kolorowych kratkach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie krzyżówki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wierzba
Ogrzewa ciało
Miesiąc
Na głowie
Czeka na posiłek
Obcięty, wykrojony
Wymyślony świat
Zamienić, sprzedać
Sakrament
Drzewa po wichurze
Służy do przesiewania
Miejsca szczególne
Gałązka pietruszki

Słowa Reginy Nachacz, muzyka Renaty Kątnik

BIAŁE ŚWIĘTA P OD MIEDZĄ

1

W szczerym polu dwa zające
kicały po białej łące,
rozmawiały przez komórki
z przyjaciółmi z Lisiej Górki.
Chciały razem spędzić święta.
Miał być bigos, marchew, mięta,
pod choinką stos podarków,
o północy ognie w parku.

3

Połączeni z Internetem,
z kolorowym, wiernym netem,
głośno kolędy śpiewali
szarzy bracia – duży z małym.
Ref. Hej, ha…

Ref.
Hej, ha – niechaj życie trwa!
Hej, ha – i zające dwa!

2

Jak się goście ucieszyli!
Nie marnując ani chwili
wystroili się w surduty,
szuby, szale, ciepłe buty.
Nagle z nieba spadła zamieć,
nie notuje takiej pamięć...
Dookoła śnieżne zwały,
świat pod miedzą zimny cały.

Rys. Aleksandra Dołżycka,
6 lat

Rys. Luiza Konefał, 5 lat

Ref. Hej, ha…
Rys. Róża Podstawska, 5 lat
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