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Pluszak
Pingwin Pik-Pok
zamieszkał na
stałe w Muzeum
Dobranocek

Alicja Ungeheuer-Gołąb

W GRUDNIU
Suną, suną sanki niebem.
Do mnie, do mnie i do ciebie.
Renifery całe w dzwonkach,
w chmurach – prawie jak skowronki!
A to tylko grudzień płynie
ponad ziemią w mroźnej zimie.
A to tylko świeci Gwiazda,
płynie światło w śpiące miasta.
Bo to właśnie Święta…, Święta…,
każdy będzie je pamiętać.
Na choince anioł śpiewa,
białe płaszcze noszą drzewa.
Lecą, lecą Święci niebem!
Do mnie, do mnie i do ciebie!
Zawołajmy w noc gwieździstą,
niech nam dobre Święta przyślą!

Rys. Eryk Wujek, lat 6; nauczycielka Małgorzata Strażewska-Szlęk;
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie

Nina Opic

ŚWIĄTECZNY GOŚĆ
Im było bliżej do Wigilii, tym bardziej Marysia zastanawiała się nad życzeniem, które chciałaby wypowiedzieć, gdy pojawi się pierwsza gwiazdka tuż
przed Wigilią.
– Marysiu, idź do sklepu i kup dwa kilogramy buraków, bo będą potrzebne
na barszcz i do sałatki.
– To już do barszczu wigilijnego?
– Tak, tak. Lepiej kupić teraz, by tak bardzo się nie denerwować przed
świętami – powiedziała mama, która na wszystko znajdzie odpowiedź. – No
i myśl o gwiazdkowym życzeniu, żeby siąść do Wigilii z nadzieją na jego spełnienie.
– Myślę, myślę, ale co chwila zmieniam swoje życzenia.
– Jeszcze trochę czasu masz na przemyślenia, a teraz idź już po te buraczki.
Marysia szła do sklepu obok przedszkola, gdzie na oknach przyklejone
były papierowe choinki, błyszczące
srebrne gwiazdki i śmieszne narysowane przez dzieci bałwanki. Jeden
bałwanek w rogu okna był jakiś
dziwny, taki jakby smutny. Dziewczynka uśmiechnęła się do niego
i weszła do sklepu, a tam wśród
przedświątecznych dekoracji zapomniała o bałwanku.
Przed Wigilią wypatrywała pierwszej gwiazdki, a kiedy
gwiazdka się pojawiła, Marysia
wypowiedziała swoje życzenie:
– Chciałabym, by nas odwiedził
niezwykły gość...
A kiedy w nocy po Wigilii
popatrzyła przez okno, nie mogła uwierzyć – zza oknem stał...
niebieski bałwanek z przedszkolnego okna, uśmiechał się
wesoło i życzył wszystkim wesołych świąt!
Rys. Mateusz Markowski, lat 7

W PREZENCIE GWIAZDKOWYM
Grudzień to miesiąc prezentów. Lubimy je otrzymywać, ale miło jest też kogoś obdarować. Muzeum Dobranocek w prezencie gwiazdkowym dla wszystkich
zwiedzających przygotowało kilka niespodzianek.
Pierwszą z nich jest nowa rzeźba bajkowego bohatera – Małego Pingwina
Pik-Poka odsłonięta w Mikołajki wraz z Tadeuszem Wilkoszem, reżyserem serialu, i z rzeszowskim artystą rzeźbiarzem Marcinem Rutem, autorem postumentu. Pik-Pok stoi obok gabloty z
pamiątkami z serialu i czeka na swoich wielbicieli. To kolejna postać z dobranocki, którą można
dotykać i pozować z nią do pamiątkowych zdjęć.
Kolejna niespodzianka to nowa
wystawa czasowa „Zabawki naszych
rodziców i dziadków” prezentująca bogate zbiory prywatnego kolekcjonera
Mariusza Kmity. To zabawki z duszą.
Jestem pewna, że goście wystawy będą
zachwyceni, oglądając te wyjątkowe
pamiątki, pozwalające dorosłym choć
na chwilę powrócić do czasów swojego
dzieciństwa.
Można u nas obejrzeć całą armię
żołnierzyków, gry planszowe i zręcznościowe, klocki, zabawki mechaniczne, zestawy do majsterkowania, różnego rodzaju pojazdy, przybory małego lekarza, mebelki dla lalek, polskie i zagraniczne cuda techniki zabawkarskiej – każdy znajdzie coś dla siebie.
Oczywiście na wystawie będzie można się także pobawić, zagrać w klasy, a nawet pobujać
na koniku na biegunach. Tę atrakcję rezerwujemy – niestety – tylko dla najmłodszych.
W czasie wystawy w Muzeum Dobranocek będzie prowadzona zbiórka zabytkowych
zabawek, które przekażemy kolekcjonerowi do
przyszłego Muzeum Zabawek z Duszą, które
planuje otworzyć w przyszłości w Rzeszowie.
W imieniu Dobranockowego zespołu życzę szczęśliwego nowego roku i zachęcam do
odwiedzenia naszego muzeum w czasie rodzinnych, zimowych spacerów. Będzie nam niezwykle miło Państwa gościć.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
Mariusz Kmita – absolwent PLSP w Rzeszowie, z zawodu technik metaloplastyk. Realizator
wystaw, konkursów modelarskich. Jego zbiory można było podziwiać na wystawach: „Zabawki
z duszą” w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, a także na wystawie w Mielcu. Brał udział
w audycjach o zabawkach i zabawach PRL. Jest autorem publikacji: Zeszyty „Zabawki PRL-u”.
Fotografie zbiorów kolekcjonerskich Mariusza Kmity

TEATR MASKA

spektakle w grudniu 2016 i styczniu 2017
Statek Noego
Najmniejszy samolot na świecie
Opowieść wigilijna
Gra
Akademia pana Kleksa
Czasoodkrywanie
Skarpety i papiloty, czyli o tym,
co zaszło w rodzinie lisów
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yy
yy
yy
yy
yy
yy

STATEK NOEGO

Spektakl dla dzieci od 1,5 roku życia na scenie Kacperek – Scenie Najnajowej

Fot. Tadeusz Poźniak

Scenariusz i reżyseria Katarzyna Kawalec, scenografia i lalki Areta Magdalena Puchalska,
muzyka Radosław Bolewski. Obsada: Malwina Kajetańczyk, Jerzy Dowgiałło.

Podobno dawno, dawno temu podczas wielkiej ulewy pod wodą znalazło się wiele
lasów, łąk, całych krain... Deszcz padał tak długo, że woda zakryła nawet góry
i cały świat zamienił się w wielkie morze. Noe jednak, zanim to się stało, wybudował swój wspaniały statek. A kto się na nim znalazł? Chcecie się dowiedzieć? Zapraszamy w ten rejs niesamowitym statkiem, na pokładzie którego znaleźć można
wszystkie zwierzęta, o których tylko potraficie pomyśleć.

Czesław Piotr Kondraciuk

TAJEMNICE MRUCZKA (4)
Przygód Kota Kulomiota część II

Szli tymi samymi krętymi uliczkami, mijali sklepy oświetlone płonącymi łuczywami, nowe budowle, których przedtem nie było, oraz mnóstwo porozwieszanych haseł
nawiązujących do zbliżających się jubileuszowych uroczystości.
Zbliżali się do pałacowych zabudowań, gdzie na zapleczu mieścił się malutki
pokoik, w którym jako Kulomiot zaczynał swoją nieudaną bajkową karierę. Kurołap
usłużnie otworzył drzwi i życząc mu spokojnego snu, szybko się oddalił.
W pomieszczeniu panował półmrok. Mógł rozróżnić delikatne zarysy przedmiotów, wygodne łóżko, a za oknem połyskujące kontury dachów. Był tak bardzo zmęczony, że prawie natychmiast zasnął. Przyjemne drżenie ogarnęło całą kocią sylwetkę. Fala
ciepła powoli zaczęła napełniać zwiniętą w kłębuszek kocią postać. Jeszcze nigdy nie
było mu tak wspaniale jak w tej chwili. Rozsadzała go rozkosz i nieodparta nadzieja
na zrealizowanie zaplanowanych w ostatniej chwili zamierzeń. Sen zjawił się prawie
natychmiast. Twardy, spokojny, bez majaczeń. Spał długo.
Było już bardzo późno, kiedy obudziły go kroki stąpających nóg, niewyraźne pokrzykiwania, strzępy wypowiadanych zdań. Zrozumiał, że musi stanowczo działać.
Chwilę nasłuchiwał z myślą, że zaraz drzwi się otworzą i zobaczy w nich upartego
Kurołapa, który natychmiast zażąda jego odejścia. Nic takiego nie nastąpiło. Głosy raz
się przybliżały, to znowu cichły. Wiedział, co ma zrobić. Jeśli plan wypali, będzie go
czekał szczęśliwy powrót do domu, jeśli upadnie, poniesie klęskę…
Przez chwilę obserwował przez uchylone drzwi swoje pole działania. Było puste.
Jednym skokiem znalazł się po drugiej stronie drzwi. Pędził niczym strzała wystrzelona
z kuszy, by jak najszybciej dobiec do drzwi komnaty Władcy.
cdn.

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

Czesław Piotr Kondraciuk

Lenka
Patrzy na niebo
malutka Lenka,
jak biegnie obłok
w krótkich spodenkach.
Gdzie on tak biegnie
i gdzie się spieszy?
– Pędzi do szkoły! –
słońce się cieszy.
– Będzie się uczyć
chodzić po niebie
i mnie pomagać
w pilnej potrzebie.
Lenka dopiero
ma jeden roczek,
niebawem zrobi
swój pierwszy kroczek.
I twarz babuni
śmiechem rozjaśni –
jak w najpiękniejszej
czarownej baśni...

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

Grażyna Repetowska

DOBRA RADA
Kiedy smutek zamieszka w twym małym serduszku,
przytul się do krasnala, co śpi w twoim łóżku,
uśmiechnij do ptaszka, co za oknem lata,
albo zrób coś dobrego dla twojego brata.
I pożegnaj smuteczki, niech idą daleko
do takiego miejsca, gdzie ich nikt nie czeka.
Tupnij nogą mocno, krzyknij z całej siły.
Pogroź srogo palcem, by już nie wróciły.

Rys. Gabriela
Drozd, lat 4;
nauczycielka
Małgorzata
Strażewska-Szlęk;
Szkoła Podstawowa
nr 2 w Rzeszowie

Słowa: Regina Nachacz, muzyka: Renata Kątnik

Uboga szopa

Uboga szopa w Betlejem,
bydlątka zmorzone snem,
nad miastem gwiazda jaśnieje,
Pan Jezus narodził się!

Chusteczką Synka okryła,
zapadła w krzepiący sen,
odpocznij Maryjo miła,
a Józef obroni cię.

Od Wschodu jadą Trzej Króle
z troistym darem przed tron,
Syn Niebios osłoni czule
świat cały w godzinę złą.

Ref.
Niebieski Dwór się weseli,
tryumfy grają Anieli.
Gloria In Excelsis Deo,
In Excelsis Deo!

Ref. Niebieski Dwór się weseli…

Ref. Niebieski Dwór się weseli…

Anioły głoszą nowinę,
pasterze oddają cześć,
miłuje Bożą Dziecinę,
Stworzenie – jak niesie wieść.

Śpiewajmy dzisiaj do rana,
nastaje miłości czas,
prawda od Boga zadana –
Zbawiciel odkupił nas!

Ref. Niebieski Dwór się weseli…

Ref. Niebieski Dwór się weseli…

Strudzona święta Panienka,
witając łzą życia cud,
przy żłóbku pokornie klęka,
ukoić Dzieciątka głód.
Ref. Niebieski Dwór się weseli…

Rys. Martynka Wałczyk,
Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach
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