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Pluszak

Bolek i Lolek

Ilustracja z nowej książki, która jest
w zbiorach Muzeum Dobranocek:
„Bolek i Lolek genialni detektywi” – Marcin Wicha,
ilustracje Małgorzata Grelewicz, Znak, Kraków

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Najdłuższa książka świata
Najdłuższa książka świata!
Od zimy aż do lata!
Najdłuższa książka świata!
Dla siostry i dla brata!
Ta książka jest jak wstążka!
Raz szersza, a raz wąska!
Najdłuższa książka świata!
Od zimy aż do lata!
Książkę poczytam mamie,
gdy skończy wieszać pranie.
I tacie też poczytam,
bo właśnie o nią spytał!
Najdłuższa książka świata
w kolory jest bogata,
w rysunki małych dzieci,
a ilu? Nie zgadniecie!

9 kwietnia 2015 r. w Filii nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zakończyła się akcja pt. „Najdłuższa książka świata”. Wydarzenie zorganizowały
studentki zrzeszone w Studenckim Kole Naukowym Animatorów Kultury Literackiej
Dzieci oraz Filia nr 10 WiMBP w Rzeszowie. Opiekę merytoryczną sprawowały opiekunka koła dr hab. prof. UR Alicja Ungeheuer-Gołąb i kierowniczka filii Maria Jamróg. W akcji brały udział wszystkie chętne dzieci od 6–10 roku życia. 96 prac plastycznych złożyło 10 placówek dydaktyczno-wychowawczych Rzeszowa. 9 kwietnia dzieci
z grup pięcio- i sześciolatków Przedszkola nr 15 w Rzeszowie pomogły stworzyć książkę,
łącząc jej kartki.
Uroczyście ogłaszamy, że „Najdłuższa książka świata” mierzy 52 metry!
Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w wydarzeniu. Unikatowy egzemplarz zostanie złożony w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Rzeszowie.
Alicja Ungeheuer-Gołąb

Nina Opic

Wędrówka kwiatków
Daleko na łące zamieszkały sobie małe polne kwiatki: niezapominajki, stokrotki, polne bratki i inne. Pewnego dnia postanowiły udać się na wędrówkę, by
zobaczyć, jak króluje pani wiosna. Stanęły nad rzeczką, w której pływały rybki.
– Dzień dobry! – ukłoniły się grzecznie niezapominajki. – Idziemy zobaczyć królestwo pani wiosny i chcemy zostać wśród łąk i traw, by było kolorowo
i radośnie.
– To siadajcie na nas, a my was przewieziemy na drugi brzeg i tam będziecie mogły zamieszkać. Będzie wtedy wiosennie i kolorowo – powiedziały rybki,
pluskając w wodzie.
I wszystkie polne kwiatki przy pomocy rybek przedostały się na drugi
brzeg. Niezapominajki zajęły miejsce nad samym brzegiem rzeczki i tak pięknie
wyglądały na tle błękitnej wody. Stojące samotnie drzewo pomachało z radością
zielonymi gałązkami:
– Ale pięknie, już nie jestem takie samotne! Dziękuję kwiatuszki, dziękuję!
A niezapominajki uśmiechały się radośnie swymi niebieskimi płatkami.
Stokrotki, bratki i koniczyna zawędrowały trochę dalej. Niektóre zamieszkały
nawet w pobliżu domów, ulic i miast. Jeśli będziecie kiedyś na wiosennym spacerze, porozglądajcie się wokół, może zauważycie przeróżne kwiatki, które przywędrowały przecież z tak daleka, bo z łąki za rzeką. Uśmiechnijcie się do nich,
one też odpłacą wam pięknym kwiatuszkowym uśmiechem.

Rys. Oliwka Pieróg, lat 7

Dobranockowi detektywi

Zdjęcie szyldu baru Jacek i Agatka

Zdjęcie nagrodzone w poprzednim konkursie

Serdecznie zachęcam do udziału w organizowanym
przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Dobranockowi Detektywi”. To konkurs na najciekawsze zdjęcie,
związane z bohaterami polskich i zagranicznych filmów animowanych dla dzieci. Do udziału zapraszamy zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych.

Zamieńcie się w detektywów i poszukajcie miejsc, gdzie można spotkać popularnych bohaterów dobranocek. Możecie też pobawić się w badaczy historii i odnaleźć ich w przeszłości. Wszelkie tropy dokumentujące obecność polskich i zagranicznych dobranockowych gwiazd w różnych miejscach w kraju i na świecie mile
widziane. Nadsyłajcie fotografie własnego autorstwa, a także zdjęcia, których jesteście właścicielami, odnalezione w starych rodzinnych albumach.
Na konkurs można przysyłać zdjęcia postaci z dobranocek, znajdujących się
w przestrzeni publicznej, tabliczki z nazwami dobranockowych ulic, szyldy, pomniki, murale, graffiti itp.
Konkurs trwa od 30 kwietnia do 30 sierpnia. Wyniki ogłosimy 18 września
w aktualnościach na naszej stronie internetowej www.muzeumdobranocek.com.pl
oraz na Facebooku.
Nagrodą w konkursie jest ramka cyfrowa do prezentacji zdjęć ufundowana
przez Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek
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Jaś i Małgosia
Dzikie łabędzie
Błękitek, mówiący wieloryb
Tygrys Pietrek
Najmniejszy samolot na świecie
Maskarada – Festiwal Teatrów
Ożywionej Formy (10–15 maja)
Piotruś Pan
Dzień dobry, Świnko

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

Scena dla dorosłych
• Piosenki codzienne, czyli jeden dzień z życia

JAŚ I MAŁGOSIA

na podstawie baśni braci Grimm
(dla dzieci od 4 roku życia)
Adaptacja i reżyseria Henryk Hryniewicki, scenografia Dagmara
Jemioła-Hryniewicka, muzyka Krzysztof Dzierma; obsada: Emilia Sulej (gościnnie), Małgorzata Szczyrek, Henryk Hryniewicki,
Andrzej Piecuch

Fot. Tadeusz Poźniak

Akcja sztuki rozgrywa się w niewielkiej, ale za to najlepszej cukierence w miasteczku. W bajce
znajdziemy ciemny las, piernikowy domek, mnóstwo przesłodkich lukrowanych ciastek i przygód.
Głowni bohaterowie Jaś i Małgosia wpadną w nie lada tarapaty, ale pokażą, że nie można stać
bezczynnie, gdy ktoś nas krzywdzi. Trzeba się bronić.

Emilia Sulej
i Henryk Hryniewicki,
czyli Jaś i Małgosia

Grażyna Repetowska

Jak kogucik Lilipucik szukał sobie żony (10)

cy kurnika wybiegli na pole i ukradkiem przyglądali się śpiącemu kogucikowi.
Najstarszy pan Kaczor po dokładnym przyjrzeniu się, dostojnie oświadczył, że
to nie jest żaden niezwykły ptak, tylko kogut liliput. –Tak, tak, to jest kogut liliput – zgodnie przytaknęły wszystkie kury, kaczki, gęsi i poważny duży kogut.
Potem każdy zajął się swoimi sprawami. Zwierzaczki zaczęły poranną toaletę. Czyściły
piórka, czesały je dziobkami,
rozciągały skrzydełka i trzepały kuperkami. Później szukały
śniadania i popijały je wodą.
Tylko dwie małe kurki liliputki
bardzo zainteresowały się kogucikiem. Przyglądały mu się
ze wszystkich stron. Podobał
im się coraz bardziej. – Wiesz

Rys. Gabriela Kinel, lat 6

Rys. Gabriela Kinel, lat 6

Spał sobie smacznie w pudełku. Jak zwykle sny miał piękne, kolorowe. Śnił
o swojej żonie i kochanych łobuzach liliputkach. Słoneczko go dogrzewało i nawet nie słyszał, że w tym czasie ruch się zrobił na podwórku. To kurka liliputka
zaalarmowała wszystkich mieszkańców kurnika. Powiedziała, że jakiś dziwny
ptak śpi w pudełku, a może nawet nie żyje, bo się nie rusza. Wszyscy mieszkań-

Rys. Antonina Skoczylas, lat 6

– zaczęła pierwsza – on jest chyba bardzo przystojny i elegancki. – Tak, tak.
Wygląda sympatycznie – przytaknęła druga. – Dajmy mu jednak odpocząć –
zdecydowały obie i odeszły do swych zajęć.
Nie wiedziały, że kogucik Lilipucik właśnie się przebudził i słyszał ich rozmowę. Nie chciał jednak ich zawstydzać. No, no, to chyba jednak tutaj znajdę
moją żonkę, skoro już się mną interesuje – pomyślał zadowolony. Powoli otworzył oczy, rozejrzał się dookoła. Spróbował wyjść z tego swego pudełka, które na
chwilę było kurnikiem. Oj, to nie tak łatwo! Bolą jeszcze mocno rany.

Rys. Aleksandra Afonja, lat 6

Akurat pani Zosia wyszła na podwórko i przyglądała się, jak to kogucik próbował wygramolić się z pudełka. Zobaczyła, że nie poradzi sobie sam i pomogła
mu. Delikatnie wzięła go na ręce, posadziła na trawie i przyniosła mu ziarno
i wodę na śniadanie. Kogucik chętnie się pożywił, potrzepał lekko skrzydełkiem.
To było jego podziękowanie.
Zuch z tego kogucika –
pomyślała pani Zosia. Jeśli to
nie jest kogut z sąsiedztwa, to
go zostawię.

Ilustracje wykonały dzieci z Gminnego
Przedszkola w Malawie pod kierunkiem nauczycielki Alfredy Rogalskiej

Słowa Reginy Nachacz, muzyka Elizy Danilczuk

PIOSENKA
O MLECZNEJ CZEKOLADZIE

kot wybieram
1 Jako
czekoladę mleczną,

nienawidzę sera
tylko słodkość wieczną.
Ref.
Mlasku, mlasku, miau, miau,
żebym czekoladę miał!

dobra rada,
3 Kota
ja się znam na smakach:
mleczna czekolada!
Kocia piosnka taka.

Ref. Mlasku, mlasku…

Cud przysmak wedlowski,

2 lepszy niźli myszki,

łagodny i boski
pieści głodne kiszki.
Ref. Mlasku, mlasku…

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 5
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