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Pluszak
Smerfastyka Smerfa – jedna z plansz w Muzeum Dobranocek

Pojazdy ze zbiorów
Mariusza Kmity
na wystawie
w Muzeum
Dobranocek

Alicja Ungeheuer-Gołąb

STRASZNE ODWIEDZINY
mała szarawa myszka
co w cichym kącie mieszka
co deskę ma za posłanie
i liche szare ubranie
przyszła do mnie nad ranem
stanęła w progu pod ścianą
łapki zatarła z zimna
i rzekła
– idzie zima
– tak idzie
powiedziałam
chwilę się przyglądałam
aż ze strachu zemdlałam

Rys. Hubert Myśliński, klasa I b; nauczycielka Małgorzata Woś; Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa
Tysiąclecia w Rzeszowie

Nina Opic

SŁONECZNA OLA
Listopad rozrzucał ostatnie jesienne liście, deszcz grał deszczowe melodie po dachach, ulicach, oknach. Nawet słoneczko przykrywało się szarymi chmurami i leniwie wysyłało swoje promyczki.
– Oj, przydałby się jakiś czarodziej, żeby zaczarował tę listopadową pogodę i żeby zrobiło się
weselej! – żaliły się zmoknięte ptaszki, tuląc się
do drżących z zimna drzew.
– Znam pewną dziewczynkę, ma na imię
Ola, ma 5 lat i jak tylko roześmieje się, to od razu
robi się weselej – zawołała mała sikoreczka, przechylając na bok swoją kolorową główkę.
– Poproś Olę, poproś, by się uśmiechnęła –
zapiszczały rude wiewióreczki, szykujące swoje
mieszkanka do zimowego snu.
I trzy małe sikoreczki poleciały do domku
Oli. Usiadły na oknie i zaciekawione patrzyły, co
dzieje się w pokoju dziewczynki. A ona chodziła po pokoju ze swoim ulubionym pluszowym
kotkiem i wesoło śpiewała. Cały pokój od razu Rys. Ola Gotkowska, lat 5
poweselał. Sikoreczki zapukały w szybę, a gdy
dziewczynka podeszła do okna, poprosiły ją, by narysowała coś wesołego, a one zaniosą radosny rysunek do zwierząt, drzew, do szarych chmurek, a wtedy słoneczko też
wyjdzie zza chmur i będzie zaczarowany cały świat.
I Ola narysowała różową, wesołą kredką swój obrazek, na którym była wesoła
serduszkowa dziewczynka. Naprawdę zaczarowany, bo od razu się uśmiechamy.

STATUETKA KOZIOŁKA MATOŁKA
Nagroda im. Kornela Makuszyńskiego

13 października 2016 r. po raz 23. wręczona została statuetka Koziołka Matołka dla najlepszej
książki dla dzieci wydanej w 2015 r. w ramach nagrody im. Kornela Makuszyńskiego. Otrzymała ją
Zuzanna Orlińska za książkę „Stary Noe”. Wyróżnienia przyznano Grażynie Bąkiewicz za książkę
„Ale historia... Mieszko ty wikingu” i Agnieszce Suchowierskiej za książkę „Mat i Świat”. Po raz
pierwszy wręczona została również Nagroda Czytelników, otrzymał ją Marcin Prokop za książkę
„Longin. Tu byłem”.
Alicja Ungeheuer-Gołąb

ŚWIAT ZABAWEK Z DUSZĄ
Każdy z nas w dzieciństwie miał swoją ulubioną zabawkę. Dziewczynki zwykle bawiły się lalkami, chłopcy samochodzikami, a pluszowy miś utulał nas do
snu, pocieszał w dziecięcych troskach, towarzyszył w wyjazdach i ważnych wydarzeniach. Nie przejmowaliśmy się tym, że był wytarty,
z oberwanym uchem czy łapą, bo był naszym najlepszym przyjacielem.
Większość z nas wyrosła z fascynacji zabawkami, nielicznym zapaleńcom
pozostała ona do dziś.
Muzeum Dobranocek w ramach projektu O! Kolekcja, realizowanego w partnerstwie z warszawskim Muzeum dla Dzieci, zaprosiło do podzielenia się swoją pasją małych i dużych zbieraczy różnych przedmiotów.
W listopadzie będzie można oglądać eksponaty kolejnych kolekcjonerów,
którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Koniecznie przyjdźMały kolekcjoner Mariusz
Kmita w dzieciństwie
cie do nas, by zobaczyć różnorodne pojazdy ze zbiorów Mariusza Kmity,
który zaprasza nas do świata zabawek z duszą. Kolekcjoner planuje w przyszłości założenie w Rzeszowie Muzeum Zabawek.
Więcej ciekawych przedmiotów tego rodzaju będzie można podziwiać już wkrótce na wystawie „Zabawki moich rodziców i dziadków” planowanej w grudniu. Myślę, że będzie to świetny
świąteczny prezent dla wszystkich, którzy lubią się bawić.
Drugim pasjonatem, którego zbiory można
będzie obejrzeć w naszym muzeum, jest Dariusz
Kędziera – właściciel kolekcji misiów z całego świata. Wielkie wrażenie robią prawie dwumetrowe pluszaki ubrane w różnorodne stroje, ale nie mniejsze
emocje budzą malutkie figurki, przyciągające uwagę
ilością i urodą. Pan Dariusz posiada zarówno stare,
zabytkowe niedźwiadki, jak i współczesne – pozyskane w formie zakupów czy darów. Ciekawostką
są listy od byłych właścicieli, opisujące ich historię.
Hobbista ma także misie porzucone, które u niego
znalazły swój dom. Muzeum Dobranocek po zakoń- Ze zbiorów Dariusza Kędziery
czeniu ubiegłorocznego projektu wystawienniczo-edukacyjnego „Miś” przekazało wszystkie pluszaki przyniesione na wystawę przez rzeszowskie przedszkolaki do kolekcji Dariusza Kędziory, by
cieszyły zwiedzających w jego Muzeum Misiów w Zakopanem. Placówka z powodu problemów
lokalowych chwilowo zawiesiła działalność, ale mam nadzieję, że na krótko. Zaprosiliśmy kolekcjonera do Rzeszowa na spotkanie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, który obchodzony
jest 25 listopada, by opowiedział małym wielbicielom misiów o swojej pasji i najcenniejszych eksponatach.
Zapraszam do zwiedzania Muzeum Dobranocek oraz na jesienne zajęcia edukacyjne. Będzie
nam bardzo miło, gdy odwiedzicie nas ze swoimi
przyjaciółmi.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
Ze zbiorów Mariusza Kmity

TEATR MASKA

spektakle w listopadzie i grudniu 2016
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Czasoodkrywanie
Calineczka
Piotruś Pan
Akademia pana Kleksa
Statek Noego
Historia Śnieżki
Najmniejszy samolot na świecie
Opowieść wigilijna
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Jan Brzechwa

AKADEMIA PANA KLEKSA

Adaptacja i reżyseria Jerzy Jan Połoński, teksty piosenek: Jerzy Jan Połoński i Krzysztof
Gradowski, scenografia Justyna Bernadetta Banasiak, muzyka Łukasz Damrych i Andrzej
Korzyński, choreografia Jarosław Staniek. Obsada: Marta Bury, Klaudia Cygoń, Jadwiga
Domka, Henryk Hryniewicki, Malwina Kajetańczyk, Paweł Majchrowski, Andrzej
Piecuch, Natalia Zduń.

Akademia pana Kleksa to magiczna szkoła dla chłopców, znajdująca się na końcu
ulicy Czekoladowej. Zapraszamy na spektakl familijny, opowiadający o niezwykłej
szkole, w której nauka jest przyjemnością i niesamowitą przygodą. Kolorowy
i roztańczony musical jest niezapomnianą podróżą do świata wyobraźni.

STATEK NOEGO

premiera 27 listopada na scenie Kacperek

Scenariusz i reżyseria Katarzyna Kawalec, scenografia i lalki Areta Magdalena Puchalska,
muzyka Radosław Bolewski.

Zapraszamy w rejs niesamowitym statkiem, na pokładzie którego znaleźć można
wszystkie zwierzęta, o których tylko potraficie pomyśleć.

Czesław Piotr Kondraciuk

TAJEMNICE MRUCZKA (3)
Przygód Kota Kulomiota część II

Nagle ziemia uciekła mu spod nóg. Leciał w przepaść.
– To już koniec – jęknął przerażony, upadając na twarde podłoże.
– Ratunku, gdzie ja jestem? – brzmiał jego cieniutki głosik. – Pomocy! – wołał.
– Nie wrzeszcz, łamago! – skarcił go znajomy głos. – Strach cię obleciał?
To był Kurołap. Poznał go od razu.
– Co się stało? – pytał zdziwiony. – Gdzie ja jestem?
– Wdepnąłeś ponownie do Krainy Baśni – usłyszał spokojny głos lisa. – Po co wróciłeś? Wracaj, nie trzeba nam takich jak ty. U nas jesteś persona non grata. Zmykaj z powrotem!
– Zaraz, zaraz… – próbował ocenić sytuację kot. – Jaka persona non grata, co to
wszystko ma znaczyć?
– Rozejrzyj się uważnie, a wszystko zrozumiesz – intonował lis. – Byłeś tu kiedyś,
Kulomiocie… Czyżbyś zapomniał?
– Nie, nie zapomniałem – stwierdził Mruczek. – Ale nie jestem już żadnym kulomiotem… To przeszłość. Sam nie wiem, jak to wszystko się stało. Biegłem, biegłem i nagle
ten dół...
– Jaki dół… Nie rozumiesz, że ponownie jesteś w bajce? Lepiej, żebyś sobie poszedł.
To dla ciebie najlepsze wyjście. W najbliższych dniach będziemy obchodzili dwa jubileusze: urodzin Władcy i jego panowania w Krainie – ciągnął ochrypłym głosem Kurołap.
– Wiesz, że wszystko partaczysz!
Mruczek był całkowicie zaskoczony. Taka okazja rzadko się nadarza i byłby głupcem,
gdyby jej nie wykorzystał.
– Szanowny Szefie Protokołu Dyplomatycznego… – próbował nawiązać dialog. –
Szanowny Kurołapie! Wiem, co zrobiłem, i wstydzę się za swój czyn. Każdy jednak powinien mieć swoją malutką szansę. Mógłbym naprawić swój błąd… – brzmiał błagalny
głosik. – Daj mi tę szansę, a zmienisz o mnie przekonanie… – prosił.
– Mowy nie ma! – brzmiała odpowiedź. – U Władcy jesteś całkowicie spalony. Nie
masz szans!
– Nie bądź uparty, co ci
szkodzi…– upierał się Mruczek.
– Zamelduj Władcy, że jestem,
poproś o posłuchanie. Może
jednak zmięknie mu serce i zechce mnie wysłuchać. Zmieniłem się, daję słowo!
– Twoje słowo nic nie znaczy. Ono jest zupełnie puste.
Żadnego spotkania nie będzie
– skwitował na zakończenie. –
Ale nocleg ci zabezpieczę, tak
z dobrego serca. Wypoczniesz
i rankiem udasz się w drogę
powrotną. Siwobrody nie musi
Rys. Mikołaj Serafin, lat 6; nauczycielka Małgorzata Strażewska; o tym wiedzieć.
cdn.
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Rzeszowie

Regina Nachacz

Jesień w Bolesławcu
Po średniowiecznym murze
czerwony bluszcz pnie się,
zardzewiałe róże,
namiętna złota jesień.
Nad stawem wierzby nagie,
rodzina łabędzia,
kaczki i gołębie,
młodzi ludzie w objęciach.
Szumią liście wesoło,
dziadkowie z wnukami
brykają wokoło
jesiennie zakochani.

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 6

Czesław Piotr Kondraciuk

Lale

Rys. Eryk Chudzik, lat 6; nauczycielka Małgorzata Strażewska;
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Rzeszowie

Na kanapie leżą lale,
Maja zna je doskonale.
Ta blondyna to Martynka,
obok mała Klementynka.
Przy niej ciemnowłosa Zuzia
zawsze z uśmiechniętą buzią.
A na końcu smutna Olka –
wielka, szmaciana idolka.
Wszystkie lale – daję słowo –
Maja kocha jednakowo:
karmi, pieści i ubiera,
dla nich serduszko otwiera.

Słowa: Regina Nachacz, muzyka: Renata Kątnik

LOLEK, KTÓRY ZOSTAŁ ŚWIĘTYM
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Kiedy byłeś małym chłopcem,
życie wiodłeś w Wadowicach,
podziwiałeś góry, owce –
zachwycone Lolka lica!

Ksiądz-poeta, biskup, wujek,
młodzi ludzie wokół ciebie.
Na konklawe wylatuje,
że papieżem będzie nie wie.

Po maturze do Krakowa
wyruszyłeś pod natchnieniem,
jako aktor w bożych słowach
rozjaśniałeś wojny cienie.

Pokochały go miliony
na dalekich wiernych światach,
aż zagrzmiały boskie dzwony,
święty Piotr zaprasza brata.

Rys. Julia Kożuszek, lat 7 – Lolek

Odtąd w niebie orędujesz
wielkim sercem niepojętym,
każdy twoje wsparcie czuje
Janie Pawle II Święty!

Rys. Karolina Rupar, lat 7 – Jan Paweł II

35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 4/210, www.naszdom.rzeszow.pl, rzeszow@wbxstudio.pl
Redaktor naczelny – Jerzy Maślanka (602 377 303)
Redaktor prowadzący – Ryszard Zatorski (507 004 026), red. tech. Grzegorz Wójtowicz
Współpraca: Alicja Ungeheuer-Gołąb, Alina Bylak, Iwona Bereś, Nina Opic, Regina Nachacz,
Renata Kątnik, Zbigniew Grzyś, Waldemar Wywrocki

