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Kartka pocztowa ze zbiorów Muzeum Dobranocek.
Rumcajs, Hanka i Cypisek

Nina Opic

Alicja Ungeheuer-Gołąb

PIOSENKA O MYSZCE

W zakamarkach
w małym kątku
mieszka myszka „od porządku”.
Ma szufelkę
i miotełkę ‒
swoją norkę sprząta skrzętnie.
Lalalala…, lalalala…
Ma fartuszek
w szarą kratkę
zawiązany na kokardkę.
Co dnia rano
zmiata kurze,
szmatkę trzepie na podwórzu.

Rys. Maja Scholz, kl. IIa; nauczycielka Dorota Kozioł;
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Lalalala…, lalalala…
Je na obiad
dwa okruszki
i popija mlekiem z puszki.

N

A wieczorem,
gdy zasypia,
to na kluczyk drzwi zamyka.

KOTEK Z DUBAJU

Dostałam dzisiaj paczkę aż z Dubaju. To jest bardzo daleko od Polski; rosną tam
palmy, jest dużo piasku i nigdy nie pada śnieg, ale jest tam polska szkoła, przedszkole,
bo są tam też polskie rodziny. Położyłam na stole słodziutkie daktyle z migdałami,
prześliczne muszeleczki zebrane rączkami dzieci, laurkę i kolorowe rysunki i tak jakoś
się zamyśliłam.
– Nad czym tak dumasz? – usłyszałam nagle czyjś cieniutki głosik...
Obejrzałam się, wokół nie było nikogo. Głosik wyraźnie pochodził z obrazków...
Zaczęłam szybko oglądać obrazki, by znaleźć właściciela owego głosiku. Były kwiatuszki,
autka, samolot, motylki i kotek, który wyraźnie mi się przyglądał.
– Co to, kotka nie widziałaś? Muszę trochę łapki wyprostować, bo w tym samolocie
wśród paczek i listów było mi niewygodnie, a do tego trochę trzęsło tym samolotem...
– Witaj przybyszu z daleka – powiedziałam drżącym głosem. – Odpocznij sobie,
a później opowiedz mi o tak dalekim kraju, a przede wszystkim o polskich dzieciach.
– No więc, w Dubaju jest cieplutko, czasem tylko jakiś wiatr pustynny nas
zdenerwuje. A, mam mówić o dzieciach! No więc w tej szkole przy palmach uczą
się dzieci arabskie, a w soboty są dzieci polskie, które uczą się tego samego, co dzieci
w Polsce. Ostatnio czytały twoje książeczki, które im przysłałaś, pokazywały na mapie
Polski Rzeszów, a później przedszkolaki rysowały te kolorowe obrazki, co teraz leżą na
stole. Mogę opowiedzieć tobie o tym wstrętnym wietrze pustynnym, co mi mierzwi
futerko, chcesz?
Zamyśliłam się chwilkę i nie wiem, czy naprawdę ten przysłany z Dubaju kotek
mówi. Przypatrzcie się jemu uważnie, może i wam coś powie...

NOBEL LITERATURY DZIECIĘCEJ

a początku kwietnia ogłoszono laureatów tegorocznej edycji nagrody Bologna Ragazzi Award, nazywanej Noblem literatury dziecięcej. Ta prestiżowa
międzynarodowa nagroda jest przyznawana co roku podczas targów książki w Bolonii za najciekawszą pod względem graficznym i edytorskim książkę dla dzieci.
W tym roku wśród polskich autorów wyróżnienie Bologna Ragazzi Award
for Art Books otrzymała Książka do zrobienia Aleksandry Cieślak wydana przez Wydawnictwo
Dwie Siostry.
W Bolonii ogłoszono ponadto zwycięzcę Astrid Lindgren Memorial Award 2017. Został nim
Wolf Erlbruch – niemiecki pisarz i ilustrator, autor kontrowersyjnych, ale niezwykłych książek,
jak np.: Gęś, śmierć i tulipan czy O małym krecie, który chciał wiedzieć, kto mu narobił na głowę.
Zachęcam do czytania!
Prof. UR, dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb
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SPOTKANIE Z ALICJĄ UNGEHEUER-GOŁĄB

kwietnia br. odbędzie się spotkanie autorskie z Alicją Ungeheuer-Gołąb w związku z publikacją tomiku poezji pt. Wiersze kuchenne (wydanego przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”). Spotkanie będzie połączone z wernisażem zawartych w książce fotografii
autorstwa Marcina Gołąba. Miejsce: Stara Drukarnia – Pub Galeria ul. Bożnicza 6 w Rzeszowie; start o godz. 18.00.

Rys. Evine Hasan, lat 6

RUMCAJS - 50-LETNI ROZBÓJNIK

K

iedy oglądamy bajki, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wielu bajkowych bohaterów jest już w średnim wieku. W tym roku Jacek i Agatka skończą 55 lat, zaś Reksio, Miś Colargol i Rumcajs obchodzą jubileusz
50. urodzin.
Najsłynniejszy z bajkowych rozbójników to bohater czechosłowackiej dobranocki z 1967 roku. Autorem pierwowzoru słynnego Rumcajsa jest Vaclav
Čtvrtek, który w ośmiu tomach swej książki opisał
jego przygody.
Serial animowany O rozbójniku Rumcajsie
(O loupežníku Rumcajsovi) wyreżyserował Ladislav
Čapek, a projekt postaci stworzył znany malarz Radek Pilar.
Rumcajs był właścicielem warsztatu szewskiego
w małym miasteczku Jiczinie i gdyby nie przypadek,
dalej prowadziłby spokojne życie, szyjąc i naprawiając obuwie. Niestety, obraził miejscowego starostę, co stało się przyczyną wygnania Rumcajsa do Rzacholeckiego lasu.
Z szewca przerodził się w rozbójnika w charakterystycznym czerwonym kapeluszu,
z długą czarną brodą. Znalazł sobie piękną i pracowitą żonę Hankę, z którą miał synka
Cypiska, równie silnego jak tata.
Rumcajs miał łagodne usposobienie, mimo groźnego wyglądu i rewolweru nabitego żołędziami. Ratował z opresji leśne zwierzęta i pomagał w kłopotach mieszkańcom
Jiczina gnębionym przez Księcia Pana, jego kapryśną żonę oraz ich służbę. W serialu
pojawiały się także magiczne postaci: Rusałki, Wodniki i Olbrzymy, dzięki którym Rumcajs zawsze radził sobie z przeciwnościami losu.
W Polsce pierwszą część 39-odcinkowej dobranocki O rozbójniku Rumcajsie wyemitowano 3 lipca 1970 roku, a jej narratorem był Bogusław Sochnacki. Kontynuacją
serii był 13-odcinkowy serial z 1972 roku Cypisek – syn rozbójnika Rumcajsa (O loupeznickém synku Cipískovi) w reżyserii Ladislava Čapka, na podstawie scenariusza Vaclava
Čtvrtka.
W Muzeum Dobranocek świętujemy
urodziny Rumcajsa bajkowymi zajęciami
edukacyjnymi, których uczestnicy poznają
historię tej wyjątkowej bajki, oglądają eksponaty, a także świetnie się bawią podczas
konkursów i oglądania pokazu przezroczy
na starym projektorze Ania.

TEATR MASKA

spektakle w kwietniu i maju 2017
yy
Statek Noego (Scena Kacperek)
yy
Teraz tu jest nasz dom
yy
Akademia pana Kleksa
yy
Calineczka
yy
Skarpety i papiloty, czyli o tym, co zaszło w rodzinie lisów
yy
Bieguny (dla dorosłych i młodzieży)
yy
Gra
yy
Nina i Paul (Scena Kacperek)
yy
Czasoodkrywanie
yy
Tylko jeden dzień

MASKARADA 2017

W tym roku na Festiwalu Maskarada od 14 do 19 maja zobaczymy 11 spektakli konkursowych
i 7 prezentowanych jako wydarzenia towarzyszące. Przedstawienia prezentowane będą na obu
scenach Maski i w plenerze. Festiwalowi będzie towarzyszyć szereg działań, takich jak czytanie
dramatów, wystawy, panele dyskusyjne i warsztaty. Podczas festiwalu zobaczymy następujące
spektakle:
yy
Historia o dziewięciu miesiącach – Teatr Piki (Słowacja)
yy
Silence / Cisza w Troi – Teatr Biuro Podróży (Polska)
yy
Tylko jeden dzień – Teatr Maska w Rzeszowie (Polska) – spektakl premierowy!
yy
Całe królestwo króla – Teatr Animacji (Polska)
yy
NAJ – Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu (Polska)
yy
Pomnik – Wrocławski Teatr Lalek (Polska)
yy
Prosta historia – Lale.Teatr i Wrocławski Teatr Lalek (Polska)
yy
Gęś, śmierć i tulipan – Teatr Baj (Polska)
yy
Wania. Opowieść o Wani i tajemnicach rosyjskiej duszy – Karlsson Haus (Rosja)
yy
Różowy gość – Teatr Guliwer (Polska)
yy
Król Maciuś Pierwszy – Teatr Banialuka (Polska)
yy
Baśnie – Noriyuki Sawa (Japonia)
yy
Wielkie pytanie – Teatr Pinokio (Polska)
yy
The Monstrum Band – Grupa Coincidentia i Teatr Lalki I Aktora „Kubuś” (Polska)
yy
Sekrety Szekspira: O Demetriuszu / Hermia Vs. Helena oraz Sekrety Szekspira: Tytania I
Oberon – Teatr Sztuk (Polska).

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek
„Gęś, śmierć i tulipan" Teatr Baj z Warszawy

Czesław Piotr Kondraciuk

Mruczek w Krainie
Wiecznej Szczęśliwości (1)
Sporo czasu upłynęło od powrotu Mruczka do rodzinnych pieleszy. Sporo też zdążyło
się wydarzyć.
Każdy dzień niósł ze sobą wiele nowości
i zmian, w których on, jako doświadczony kot,
często uczestniczył.
Przede wszystkim lata doświadczeń pomogły mu wydorośleć. A już raz na zawsze zaprzestał używać przechwałek, które przyniosły mu tyle wstydu. Na samą myśl cierpła mu
skóra. Całkowicie zaniechał łazęgi, błąkania
się po opłotkach oraz innych kocich psot.
Z tego zaniechania korzystały wróble,
często przez swawolnego kota gonione.
Latem wygrzewał na słoneczku swoje bure
futerko, delektując się z rozkoszą jego delikatnymi promykami, zimą korzystał z ciepłego
zapiecka, który dawał mu poczucie pełnego
bezpieczeństwa. Słowem – było mu dobrze.
Przeciągając się w błogiej drzemce, często zapominał o narastającym bólu w kościach, dającym coraz częściej o sobie znać.
Nie był już młodzieniaszkiem, dźwigając
bagaż lat na swym kocim grzbiecie.
Teraz swój czas poświęcał w całości na
rozmyślania. Sięgając pamięcią wstecz, próbował odsłaniać strona po stronie karty swojego
życia.
Jak w kalejdoskopie pojawiały się nagle
wydarzenia ważne, mające wpływ na jego rozwój, i te, o których wolałby teraz zapomnieć.
Niestety, jako doświadczony kot zdawał sobie
sprawę, że tego zrobić się nie da.

Rys. Weronika Dryzner, kl. 3f, nauczycielka Jadwiga
Kawa; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Pozostały mu jedynie medytacje i nieodparta wiara w trwałą na tym odcinku poprawę.
– Spoważniał nasz Mruczek – mówili gospodarze.
Całkowicie wydoroślał… Zachodzili
w głowę, skąd nagle u kota taka zmiana… Pamiętają, jak dawniej znikał, tygodniami go nie
było. Wracał zmęczony z upaplanym błotem
futerkiem. To nie ten kot!
Dobrze znali kocią naturę, nie próbowali
dalszych dociekań. Wiedzieli, że koty chodzą
własnymi ścieżkami, bo takie są ich zwyczaje
i należy je uszanować.
Dni umykały szybko niczym nastroszone
po niebie obłoki. Momentalnie znikały, kryjąc
się głęboko w zakamarkach pamięci. Spokojnie patrzył ślepiami w nieskończoną, prawie
niekończącą się dal, starając się chociaż w części pojąć złożony proces przemijania. Gapił
się tak każdego dnia, medytował i nic do jego
kociej łepetyny nie docierało.
Całkowicie rozleniwiony popadał w częste
napady drzemki, dające chwilowe ukojenie.
Tylko chwilowe, bo kiedy się budził, wszystko
wracało z powrotem.
Za oknami panowała niepodzielnie jesień.
Drzewa stopniowo okrywały się złocistą szatą,
a spadające liście zdawały się tworzyć mieniące się w słońcu bajeczne kobierce, na których
od czasu do czasu swawolny wiatr wykonywał
swoje karkołomne łamańce. Ptaki też odleciały. Tylko sroki i gawrony, grzebiąc w listowiu,
cierpliwie poszukiwały pokarmu. Ogromnie
się cieszył, że on tego nie musiał robić. Był
prawdziwym szczęściarzem!
Jednak ta pora roku zawsze napawała
Mruczka nostalgią i smutkiem. Ból w kościach dawał wyraźnie do zrozumienia, że
nieubłagana starucha do niego też zawitała.
– Starość, nie radość – mruczał, kiedy
sztywniały mu drętwiejące łapki. Wówczas
szybko wracał na swój ulubiony zapiecek,
zwijał się w kłębuszek, próbując kontynuować
drzemkę. Ból nie ustawał.

– To tak wygląda starość? – sam sobie zadawał pytanie.
Był zdruzgotany. Któregoś popołudnia
ból nasilił się do tego stopnia, że postanowił
zrezygnować z miseczki ciepłego mleka, którą gospodarze codziennie mu stawiali. Odkąd
pamięta, zawsze tak czynili. Wszak był ich
ulubieńcem. Tym razem ból zwyciężył. Mruczek nie potrafił mu się oprzeć. Gramoląc się
na swój ulubiony zapiecek, bardzo żałował

i było mu przykro, gardząc tak smacznym poczęstunkiem. Sen pojawił się prawie natychmiast, obejmując kota swym czarodziejskim
zasięgiem. Otwierając oczy, zobaczył pulsujące jasnością ogromne słońca całkowicie
zniewalające wzrok. Gdzieś w oddali toczył
swe wody hałaśliwy strumyk, a nad nim majestatycznie szybowały duże, srebrzyste ptaki.
cdn.
Czesław Piotr Kondraciuk

Kołysanka dla Mai
Zaśnij kochanie, oczka zmruż,
pod kołdrą mroku nocka śpi.
Znużony księżyc zasnął już,
o nadchodzącym dzionku śni.

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 7

Regina Nachacz

Braciszek
Obwieściła nam Martynka:
Nasze życie doskonałe,
uroczysta każda chwilka,
bo urodził się Michałek!
Od miesiąca razem z nami,
więc rodzina jest szczęśliwa,
bardzo wszyscy się kochamy,
a miłości wciąż przybywa!

Rys. Patryk Pałac, kl. 3f; nauczycielka Jadwiga
Kawa, Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Po Mlecznej Drodze pędzi wóz –
jest pełen marzeń aż po brzegi –
wzbijając wokół srebrny kurz,
wiezie dla nocy złoty grzebień.
Ukryty świerszczyk przestał grać,
tylko dźwięk echa błądzi w ciszy.
On też zmęczony poszedł spać,
spokojny sen go ukołysze.
A nad łóżeczkiem matki cień
z wielką czułością się pochyla.
I kołysanką pełną śnień
twe senne drogi wciąż umila.

Słowa: Regina Nachacz; muzyka: Waldemar Wywrocki

Cudna wiosna
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patrzcie dzieci
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piękna, dobra

Ref.
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D

wiosna w szmaragdowych

D
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i radosna,

D

Wiosna, wiosna, wiosenka,

D
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szatach

płata!

D

panienka.

2

A

k ol orowa

D

piosenka!

1 Patrzcie, dzieci, idzie wiosna
w szmaragdowych szatach,
piękna, dobra i radosna,
wietrzyk figle płata!

Ref.
Wiosna, wiosna, wiosenka,
malowana panienka.
Wiosna, wiosna, wiosenka,
kolorowa piosenka!

2 Podążają za nią kwiaty

i zielone drzewa,
bury kot, piesek łaciaty –
a słoneczko śpiewa!
Ref. Wiosna, wiosna, wiosenka…

3 Zostań z nami jak najdłużej,
bawmy się wesoło,
wnet zakwitną słodkie róże,
co rosną wokoło!

Ref. Wiosna, wiosna, wiosenka…

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 7
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