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Alicja Ungeheuer-Gołąb

KIM BĘDZIESZ?
Pewnie marzysz, że kiedyś zostaniesz...
– Królewną?
Pewnie marzysz, że będziesz…
Będziesz kimś,
na pewno.
Piotrek będzie lekarzem,
Wojtek astronomem.
Ania zaprojektuje osiedle nad morzem.
Jasiek będzie aktorem,
Julek filozofem,
A Kuba? On na pewno będzie kolejarzem.
Patryk będzie budował ulice i mosty,
Małgosia wyhoduje nowe typy roślin.
Zosia będzie szyć płaszcze,
Ryś – sprzedawać domy,
i każdy po swojemu będzie KIMŚ w przyszłości.

Rys. Milena Mazur, kl. I b; nauczycielka Małgorzata Woś; Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa
Tysiąclecia w Rzeszowie

Nina Opic

SEN BERTUSIA
Październikowe słońce chyliło się ku zachodowi. Bertuś wygrzewał się na
trawie w ogródku, uśmiechał się do motylków, białych obłoczków na niebie
i do słoneczka. Przymknął oczka i nie wiadomo kiedy zasnął.
– Uwaga, podaję skład zawodników tego biegu! Bertuś będzie biegł z Neptunem i Nelą. Zawodnicy przygotowani? Uwaga! Start!
Bertuś biegł coraz szybciej i szybciej, daleko w tyle pozostawił pozostałych zawodników Wielkiej Psiej Gonitwy. Już widział metę. Przyśpieszył. Nela
z Neptunem zostawali coraz dalej. Jeszcze trochę, jeszcze szybciej przebiera
łapkami. Słyszy, jak wszyscy głośno wiwatują na jego cześć.
– Bertuś, Bertuś! – rozległy się tuż nad uchem znajome głosy. – Ale ty wymachujesz łapkami, jakbyś biegł i biegł. Chodź pieseczku, masz swoje ulubione
jedzonko!
To jego pani.
– Przecież brałem udział w Wielkiej Gonitwie, dobiegłem pierwszy do
mety. A może to wszystko mi się śniło?...

Rys. Manuela Nocek, lat 10

SKARB Z WIOSKI SMERFÓW
Kolekcja Muzeum Dobranocek liczy dziś 6337 obiektów – pojedynczych
i w zespołach – jak np. zestaw opakowań po gumach balonowych, które niezmiennie budzą uśmiech dorosłych gości zwiedzających muzeum, bo przecież
te papierki po gumach to był skarb i towar wymienny na szkolnych i przydomowych podwórkach.
Skarb to pojęcie bardzo subiektywne. Dla niektórych, by przedmiot otrzymał to miano,
musi dużo kosztować i być obiektem pożądania dla wielu osób, dla innych wartość sentymentalna jest najcenniejsza. Dla mnie – muzealnika takim skarbem są unikatowe przedmioty związane
z dobranockami, które są rzadkością i trudno je zdobyć. Czasem udaje się cenne eksponaty pozyskać do zbiorów w darze – na przykład od twórców filmów animowanych, którzy przekazują
je do muzeum, by pamięć o nich i ich dziełach pozostała, a czasem udaje się coś interesującego
upolować na aukcjach internetowych.
Rzeszowskie muzeum prowadzi całoroczną
zbiórkę pamiątek i poszukuje nowych eksponatów
– tych związanych z produkcją filmową, ale także
przedmiotów z życia codziennego ozdobionych wizerunkami postaci z dobranocek. Na darczyńców
czekają niespodzianki i darmowa wizyta w naszej
placówce, a eksponaty prezentujemy przy okazji
wystaw. Mam nadzieję, że kiedyś uda się zdobyć
pastę do zębów „Jacek i Agatka”, której brakuje
nam do kolekcji.
Dziś chcę się pochwalić nowym nabytkiem.
W przeddzień urodzin bajkowych bohaterów do naszych zbiorów trafiły trzy oryginalne kadry oraz szkic
z superprodukcji „Smerfy” studia filmowego Hanna
Barbera. Celuloidy ze Smerfami i Gargamelem oraz rysunek Papy Smerfa zostały przekazane do
renowacji w pracowni konserwatorskiej Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, gdzie zostały
oczyszczone i zabezpieczone, a po oprawie trafiły na ekspozycję, by cieszyć oko zwiedzających.
Zapraszam serdecznie do odwiedzin i obejrzenia niebieskich stworków, które w październiku obchodzą 58 urodziny. Dla Smerfów to wiek bardzo młody, gdyż pełnoletniość osiągają
w wieku 150 lat. Są nieśmiertelne dzięki kamieniowi długowieczności zakopanemu pod ich osadą. Papa Smerf, który stoi na czele wioski, liczy sobie 542 lata, choć wygląda najwyżej na 530.
Smerfy to malutkie, niebieskie ludziki zamieszkujące domki-grzybki w jednym z magicznych lasów. Są wzrostu trzech ułożonych w piramidę jabłek, uwielbiają smerfojagody, Smerfetkę i wesołe przygody. Ubierają się najczęściej w białe spodenki oraz frygijskie czapki. Czarnym charakterem serialu jest zły czarownik Gargamel, który wraz ze swoim kotem Klakierem
i uczniem Nicponiem, próbuje złapać Smerfy, by zamienić je w złoto lub ugotować z nich zupę.
Jednak dzięki sprytowi małych niebieskich ludzików oraz mądrości Papy Smerfa, który posiada
magiczną księgę zaklęć, dzięki której przyrządza eliksiry ratujące inne Smerfy z różnych opresji,
zawsze udaje im się uniknąć niebezpieczeństwa.
Film o sympatycznych niebieskich bohaterach osiągnął ogromny sukces i ma swoich wielbicieli na całym świecie. Jednym z nich jestem ja. Wszystkich, którzy także uwielbiają niebieskie
ludziki, zapraszam serdecznie do muzeum. Jeśli macie figurki Smerfów, zabierzcie je ze sobą,
chętnie się nimi zaopiekujemy.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek
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Hans Christian Andersen

CALINECZKA

Reżyseria Daniel Arbaczewski, scenografia Dariusz Panas, muzyka Hubert Pyrgies,
choreografia Marta Bury. Obsada: Marta Bury, Ewa Mrówczyńska,
Kamila Olszewska, Henryk Hryniewicki, Tomasz Kuliberda, Malwina Kajetańczyk,
Robert Luszowski, Andrzej Piecuch
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Ta historia zaczęła się od magicznego ziarenka. To właśnie z niego wyrósł piękny
kwiat, w środku którego znajdowała się jeszcze piękniejsza dziewczynka. Była ona tak
mała, że płatek róży służył jej za kołdrę, a łupinka orzecha była jej kołyską. Calineczka
wiodła szczęśliwe życie do czasu,
gdy została porwana przez ropuchę, poszukującą żony dla swojego
syna. W ten sposób rozpoczęła się
wielka podróż niewielkiej dziewczynki w poszukiwaniu szczęścia
i własnego miejsca na świecie.

Czesław Piotr Kondraciuk

TAJEMNICE MRUCZKA (2)
Przygód Kota Kulomiota część II

Mijały dni i miesiące. Śniegi bardzo szybko stopniały. W ogrodzie opiekunów
powoli zaczęła pojawiać się wiosna. Kwitły pierwsze kwiaty, na których uwijały się
pracowite pszczoły. Słońce delikatnie muskało złociste płatki narcyzów, próbując zajrzeć do ich wnętrza. Na dachu ponownie zagościły bociany, ogłaszając swoje przybycie
głośnym klekotem. Mruczek szanował te ogromne ptaszyska, podobnie jak jego opiekunowie. Nigdy nie próbował robić im krzywdy.
Z podziwem patrzył na bocianią rodzinę i na krzątające się wokół swych lęgowisk
szpaki. Patrzył też na latające wysoko gołębie, dokonujące zapierające dech w piersiach
akrobacyjne ewolucje.
Życie dookoła nabierało wielkiego, czarownego rozmachu. Tylko on, Mruczek,
smętniał z każdym dniem.
Pewnego dnia, kontynuując swoje polne wędrówki, spotkał małego chomika. Wracający ze spaceru chomik nie zamierzał wszczynać z kotem awantury. Mruczek myślał
inaczej, udając się za nim w pogoń. Gonitwa trwała dość długo. Sprytny chomik wykonywał dziwaczne ewolucje, zaskakujące zwroty, wyraźnie dając do zrozumienia, że
Mruczek nie ma z nim żadnych szans.
– Taki mały, a taki spryciarz – mruczał pod nosem kot, patrząc jak chomik znika
w norze.
Powoli zapadał mrok. Gęstniał z każdą minutą, stopniowo przesłaniając widoczność. Mógł jeszcze zawrócić. Doskonale znał wszystkie ścieżki, po których dotychczas
się poruszał… Postanowił kontynuować podróż. – Co będzie, to będzie – powtarzał. Już
nieraz bywał w podobnych opałach i zawsze
wychodził z nich cało. Tak rozmyślając, brnął
coraz dalej i dalej. Miał tylko nadzieję, że
gdzieś po drodze napotka wygodny kącik do
spania, ale nic takiego jego oczy nie wypatrzyły. Dopiero teraz poczuł ogromne znużenie.
Uparty sen atakował. Wiedział, że sen nie jest
sprzymierzeńcem wędrowców. Nie pomaga.
Jednak jakaś ogromna siła pchała go
nieustannie do przodu. Pokonując ciemności,
z dużą ostrożnością kontynuował marsz. Serce
biło niespokojnie. Czuł każde jego uderzenie.
cdn.
Rys. Róża Kłęk, kl. I b; nauczycielka Małgorzata Woś;
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia
w Rzeszowie

Czesław Piotr Kondraciuk

Jesień
Wytworna pani, cała w brokatach,
pędzi przed siebie z resztkami lata.
Wiatr jej rozwiewa srebrzyste włosy,
a ona wkoło rozdaje wrzosy.
Jej suknię zdobią złote dukaty –
tak uroczyście żegna się z latem.
I niesie z sobą tyle zadumy,
że nie jest w stanie pojąć jej umysł.
Zwiewna i strojna jak jakaś zjawa,
wszystko po drodze smętkiem napawa.
Rys. Mikołaj Klaczkowski, kl. I b; nauczycielka Małgorzata Woś; Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa
Tysiąclecia w Rzeszowie

Regina Nachacz

Wielka miłość
Wokół akwarium Nikoli
z kolorowymi rybkami
kręcą się koty powoli.
A po co? Osądźcie sami.
Rybeńka w płaszczyku złotym
do spółki z czerwoną rybką
musztrują przebiegłe koty –
zmykajcie stąd, i to szybko!
Rys: Nikola Wicijowska, lat 7; Szkoła Podstawowa
nr 2 w Lubaczowie

Rybki związane sercami
przejrzały kocie podchody –
uczucie jest między nami,
koty nie wejdą do wody!

Słowa: Regina Nachacz, muzyka: Waldemar Wywrocki
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Rządzi Asia i jej brać,
talerze poszły w ruch,
nikt nie może przez nich spać,
bo każde gra za dwóch!
Ref.
Słynna panna Joanna
od dziecka zręczna, śmiała.
Słynna panna Joanna
perkusję ukochała!
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Głucho huknął gruby bas –
artystkę mamy już,
niech zabębni głośniej raz
z orkiestrą mocny tusz!
Ref. Słynna panna Joanna…

3

Wkrótce znana pójdzie hen
do nowych gwiazd, aż tam.
Gdy młodzieńczy spełni sen,
wróci do domu bram!
Ref. Słynna panna Joanna…

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 6
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