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Pluszak
Grafika Surena Vardaniana na 
wystawie w Muzeum Dobranocek



Alicja Ungeheuer-Gołąb

NA GAŁĄZCE
na gałązce cieniutkiej śpią maleńkie jabłuszka
zielone
śni im się słońce w sadzie
co się rumieńcem kładzie
czerwonym

na gałązce cieniutkiej wisienki wesolutkie
zwisają
śnią im się deszczu krople 
na wiśni skórce mokrej 
na skraju

na gałązce liść ziewa
na gałązce ptak śpiewa
na lato
ogród ubrał się w zieleń 
i gałązek ma wiele
i kwiatów

Ilustracje wykonały dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie pod kierunkiem nauczycielki Agaty Leniart

Rys. Dominik Nosek

Rys. Maciej Podlesiecki



Nina Opic

WAKACJE Z KSIĄŻKĄ

Była połowa czerwca. Dzieci coraz bardziej myślały już 
o wakacjach. W piórnikach wylegiwały się zmęczone całorocz-
ną pracą kredki, wypisane już długopisy i biednie wyglądające 
gumki do mazania. Zeszyty były już prawie zapisane, a książki 
w podniszczonych okładkach. Wszyscy czekali na wakacje. 

– Mamo, co ja będę robić na wakacjach, jak nie będę cho-
dzić do szkoły? – zapytała Amelka, uczennica I klasy.

– W tym roku nigdzie nie pojedziemy, bo dużo pieniąż-
ków poszło na remont mieszkania. Tydzień będziesz u cioci Ma-
rysi w górach, a pozostały czas spędzisz w domu – powiedziała 
mama i czule pogłaskała córeczkę po głowie. 

Dziewczynka lubiła jeździć w góry do cioci Marysi, wi-
działa tam różne zwierzątka, poznawała przeróżne rośliny, a naj-
ważniejsze, mogła dłużej spać i  oddychać zupełnie innym niż 
w mieście powietrzem. 

Rozmawiała o tym z Anią, swoją koleżanką z klasy, a ta 
zaproponowała wspólne wyjścia do osiedlowej biblioteki, w któ-
rej pracował mama Ani. Na początku Amelka myślała, że będzie 
tam nudno, ale okazało się, że nie. Były przeróżne konkursy, za-
bawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, a nawet zajęcia teatralne. 
A ile poznała nowych koleżanek i kolegów! Bo wakacje w biblio-
tece wcale nie muszą być nudne. Naprawdę!

Wojewódzka i Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Rzeszowie 
zaprasza na wakacyjne spotka-
nia w bibliotekach pod hasłem 
„Książka na wakacjach”, które 
odbędą się od 27 czerwca do 31 
sierpnia 2016 r. w placówkach 
WiMBP w Rzeszowie. W progra-
mie konkursy literackie, plastycz-
ne, quizy, turnieje, łamigłówki, 
gry stolikowe i towarzyskie, za-
bawy z książką, zgaduj-zgadule, 
układanie puzzli, głośne czytanie 
bajek, plebiscyt na najaktywniej-
szego czytelnika lata.
Szczegóły harmonogramu:  
www.wimbp.rzeszow.pl
Wstęp wolny!
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W MUZEUM I NA BULWARACH
Od 23 do 26 czerwca już po raz czwarty organizowany jest festiwal Wschód 

Kultury – Europejski Stadion Kultury. Celem projektu realizowanego pod patro-
natem programu Kultura Dostępna jest wymiana doświadczeń i integracja środo-
wisk artystycznych miast Polski wschodniej – Rzeszowa, Lublina i Białegostoku 
i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego – Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Moł-
dawii i  Ukrainy. Nasze muzeum jest jedną z  wielu instytucji współorganizujących to wyjątko-
we wydarzenie. W czasie Wschodu Kultury Muzeum Dobranocek będzie czynne 23–24 czerwca 
w godzinach od 9.00 do19.00 i 25–26 czerwca od 10.00 do 19.00. 

W  siedzibie Muzeum Dobranocek będzie można po-
dziwiać wystawę twórczości Surena Vardaniana prezentującą 
ilustracje do baśni i bajek: „Alicja w Krainie Czarów”, „Mały 
Książę”, „Baśnie Braci Grimm”, „Pinokio”, trylogii o Panu Klek-
sie oraz książek Agnieszki Chylińskiej: „Zezia, Giler i Oczak”, 
„Labirynt Lukrecji”, „Zezia i wszystkie problemy świata”. Go-
ście festiwalu będą mogli także obejrzeć wystawę twórczości 
Edwarda Sturlisa – wybitnego reżysera związanego ze Studiem 
Małych Form Filmowych SE-MA-FOR w Łodzi oraz projek-
cje najpopularniejszych filmów artysty. Nie zabraknie także 
pokazów popularnych polskich dobranocek: „Bolek i  Lolek”, 
„Reksio”, „Miś Uszatek”, „Mały Pingwin Pik-Pok”, „Dziwne 
przygody Koziołka Matołka” i wielu innych.

W  Klubie Festiwalowym na bulwarach będzie można 
uczestniczyć w  warsztatach „Namaluj 
mi bajkę” prowadzonych przez Su-
rena Vardaniana – autora ilustracji 

do wielu książek dla dzieci i  dorosłych, m.in.: „Baśnie Braci Grimm”, 
„Pinokio”, „Przygody Tomka Sawyera”, „Podróże Guliwera”, „Przygody 
Sherlocka Holmesa”. Twórca przedstawi swoje projekty, opowie o pracy nad 
książkami oraz przeprowadzi warsztaty artystyczne, na których uczestnicy 
stworzą własne ilustracje do znanych bajek (23.06., godz. 10.00–11.30).

Będzie też można obejrzeć pokaz ukraińskich animacji dla dzieci 
użyczonych przez Narodowe Centrum Oleksandra Dowżenki (23.06., 
godz. 18.00).

24 czerwca w godzinach 10.00–11.30 odbędzie się spotkanie ze stu-
dentami z  Ukrainy z  Wyższej Szkoły Informatyki i  Zarządzania, którzy 
przeprowadzą multimedialną prezentację o zwyczajach i kulturze ukraińskiej 
oraz opowiedzą o swoich dobranockach z dzieciństwa. Na koniec pokazu przewidziany jest mały 
poczęstunek ze specjałem kuchni ukraińskiej. Organizatorami spotkania są Muzeum Dobranocek 
i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Na rzeszowskich bulwarach w  trakcie festiwalu będzie prezentowana wystawa plenerowa 
„Znajomi z Telewizorka” przedstawiająca popularnych bohaterów polskich i zagranicznych do-
branocek. 

Udział we wszystkich wydarzeniach festiwalowych jest bezpłatny. Serdecznie zapraszam. 

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek



Spektakle w czerwcu 2016
•	 Akademia pana Kleksa
•	 Czasoodkrywanie
•	 Nina i Paul
•	 Solartaxi, samochód na słońce
•	 Skarpety i papiloty, czyli o tym, co zaszło  

w rodzinie lisów 
•	 Smoki
•	 Jaś i Małgosia

JAŚ I MAŁGOSIA 
na podstawie baśni braci Grimm 
spektakl dla dzieci od lat 4
Adaptacja i reżyseria Henryk Hryniewicki, scenografia 
Dagmara Jemioła-Hryniewicka, muzyka Krzysztof 
Dzierma. Obsada: Emilia Sulej (gościnnie), Małgorzata 
Szczyrek, Henryk Hryniewicki, Andrzej Piecuch

Jest to historia rezolutnego rodzeństwa opowie-
dziana przez Gospodarza i  Gospodynię, którzy pieką 
przy tym całą furę przepysznych, kolorowych słodkości 
oraz tajemniczych opowieści. Akcja rozgrywa się w nie-
wielkiej, ale za to najlepszej cukierence w  miasteczku. 
W  bajce znajdziemy ciemny las, piernikowy domek, 
mnóstwo przesłodkich lukrowanych ciastek i  przygód. 
Główni bohaterowie Jaś i  Małgosia wpadną w  nie lada 
tarapaty. 

Thilo Reffert

NINA I PAUL
Przekład Lila Mrowińska-Lissewska, reżyseria Laura 
Sonik, scenografia Katarzyna Bublewicz, muzyka 
Miłosz Markiewicz, ruch sceniczny Magdalena 
Widłak. Obsada: Ewa Mrówczyńska i Kamil 
Dobrowolski

Dwie osoby przeżywają coś jednocześnie, ale czy 
to jest to samo?  Dlatego historia ta ma dwie wersje. 
Niny i  Paula. Wszystko zaczęło się ostatniego dnia 
szkoły, tuż przed rozdaniem świadectw. Choć Nina 
i Paul chodzili do jednej klasy od dawna, właśnie ten 
dzień zmienił między nimi wszystko. Okazuje się jed-
nak, że każde z dwójki głównych bohaterów zupełnie 
inaczej pamięta wydarzenia, które ich połączyły. Jak 
było naprawdę? Spektakl jest doskonałym pretekstem 
do rozmowy o uczuciach. Pokazuje także, że prawa do 
miłości nie nabywa się i nie traci wraz z wiekiem.

Wkładaj buty, czas ucieka, 
bo tam zaraz się zaczyna. 
I czekamy tu na ciebie, 
idzie w górę już kurtyna. 

A na scenie żartów kufer, 
ty się śmiejesz coraz głośniej, 
świat już nie jest tak niemiły, 
smutek pierzcha, gdzie pieprz rośnie...



Czesław Piotr Kondraciuk
PRZYGODY KOTA KULOMIOTA (6)

Rano zupełnie zdruzgotany pojawił się na stadionie. Wszystkie miejsca były zapełnione. 
Chrypliwa sroka, próbując przekrzyczeć tłum, słała informację za informacją. Co jakiś czas dola-
tywały do uszu kota gromkie okrzyki radości. Zawody przebiegały sprawnie. Bito rekordy króle-
stwa, poprawiano dotychczasowe… Władca szalał z radości. 

Gdy przyszła kolej na kota, gwar natychmiast ucichł. Wzrok wszystkich skierowany był na 
nowiutki wysoki płot, przy którym kręciła się obsługa techniczna. Kulomiotowi wręczono połys- 
kującą kulę i po sprawdzeniu odległości dano znak do startu. Widownia zamarła w oczekiwaniu. 
Kot długo ważył w łapie metalowy przedmiot, nim zdecydował się na wykonanie rzutu. A kiedy 
wreszcie zrobiwszy półobrót próbował się zamachnąć, poczuł piekący ból prawego przedramienia 
i jak długi runął na murawę. Jęk zawodu zawisł nad stadionem. Poruszenie wśród widzów było 
ogromne. Śmiechy i gwizdy nasilały się z każdą sekundą. 

– Jaki z niego kulomiot! – krzyczał zdenerwowany Kurołap. – To zwykły oszust i chwalipięta! 
On myślał, że w naszej Baśni można się wałkonić! Niech ucieka z naszego Królestwa! Precz z nim! 
Precz! 

– Precz, precz! – wrzeszczała widownia. – Widzicie go, darmozjada! Niech zmyka, gdzie 
pieprz rośnie! 

– Darrrmozjad, darrrmozjad! – recytował kruk, starannie akcentując literkę „r”, zasadniczą 
część kruczego abecadła. – Niech zmyka z naszej krrrainy! Krrra! Krra! Krrra! 

Zziębnięty i wystraszony natychmiast otworzył oczy. Świat baśni zniknął, a to, co zobaczył, 
sparaliżowało jego ruchy. Był jasny, słoneczny dzień. On, Mruczek, leżał w wysokiej trawie nie-
daleko starej komórki. Nad nim – o zgrozo! – stał wysoki, bury kundel, z żółtymi przekrwionymi 
ślepiami, warcząc przeraźliwie. Błyskawicznie poderwał się z miejsca. Rwał długimi susami prosto 
przed siebie, byle dalej od psiej paszczęki. 

Wystraszony, z bijącym sercem, wracał 
nasz bohater do domu. Nie miał przecież 
innego wyjścia. Szedł, długo opierając się 
zmęczeniu i głodowi. Mijał znajome domy, 
wiele ruchliwych dróg i  lżej robiło mu się 
na sercu, bo każdy krok przybliżał go do 
upragnionego celu. A  był nim dom jego 
opiekunów. Jak to dobrze – rozmyślał po 
drodze – że wszystko, co przeżyłem, było 
tylko snem... A może to nie był sen? Może 
rzeczywiście zawędrował do Krainy Baśni? 

Tak czy inaczej, dobrze jest, jak jest, 
a najważniejsze, że umknął rozwydrzonemu 
kundlowi. 

Ileż było radości, kiedy brudny i  wy-
nędzniały pojawił się na podwórzu znajo-
mego obejścia. Natychmiast znalazła się 

miseczka z  mlekiem, a  pieszczotliwym głaskaniom kociego grzbietu nie było końca. Otoczony 
troskliwą opieką, szybko dochodził do dobrego samopoczucia i już następnego dnia rześki i wy-
poczęty rozpoczął nowy, bardzo pracowity dzień, jeden z pierwszych w swoim kocim życiu. Tak 
długo uganiał się za myszami, że te zupełnie zrezygnowane postanowiły wyprowadzić się z obej-
ścia raz na zawsze. A po drodze długo zastanawiały się, co mogło tak bardzo odmienić dotychczas 
leniwego kota, że zupełnie obrzydził im życie. 

Tajemnicę zmiany znał najlepiej Mruczek, postanawiając przed nikim jej nie odkrywać. Tylko 
długo nie mógł mu wyparować z głowy ów pomysł z miotaniem kulą. Co go podkusiło, żeby zaraz 
mianować się miotaczem. Wszak koty nie potrafią tego czynić, chyba że w niektórych bajkach... 

Koniec

Rys. Wiktoria Paśko; nauczycielka Alfreda Rogalska;
Gminne Przedszkole w Malawie



Regina Nachacz
MAMO, TATO - MAMY LATO
 
Tato, tato, przyszło lato!
Radośnie skowronek śpiewa,
posyła całusy kwiatom,
wiaterek dmucha na drzewa.
 
Mamo, mamo, piękna damo!
Wianuszek pleciesz na łące,
stokrotki kwitną tak samo
na każdym miejscu pod słońcem.

Czesław Piotr Kondraciuk 
ZACHCIANKA 

Zdejmij mi mamo 
gwiazdkę z nieba – 
prosi mamę Ola mała. 
– Takiej gwiazdki mi potrzeba, 
ona mi się podobała.
Olu, to jest niemożliwe 
i największy w życiu szkopuł, 
te gwiazdeczki migotliwe 
znajdują się zbyt wysoko...

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 6

Rys. Antoni Wysocki; nauczycielka Alfreda 
Rogalska; Gminne Przedszkole w Malawie



Słowa Reginy Nachacz, muzyka Waldemara Wywrockiego
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Ref. (2x)

Sławnym zo- sta-nę      ku      cha - a - rzem
Garnek  ro - so - łu    u    -    wa  - a - rzę 

zwie-rza się  Mar - tyn - ka

Czu - je  nie - bo         ślin  -  ka!

Nie ku-cha  - re-      cz - ką

cha - rzem zo-sta-nę     w   życiu bo      o   tym ma - rzę!

 I   nie   ku  -  char  - ką  A - le   ku -

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 6

Sławnym zostanę kucharzem,
zwierza się Martynka,
garnek rosołu uwarzę,
czuje niebo ślinka!

Ref.
Nie kuchareczką
i nie kucharką,
ale kucharzem
zostanę w życiu,
bo o tym marzę! 
 
Dobrym zostanę kucharzem,
musi wam smakować,
pyszne kotlety usmażę,
jeden kotu schowam!

Ref. Nie kuchareczką…
 
Szczerym zostanę kucharzem,
głodnym dam serdelki,
sercem posiłki rozważę,
będę mistrzem wielkim!

Ref. Nie kuchareczką…
 


