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Pluszak
Piąte urodziny 

Muzeum Dobranocek



Alicja Ungeheuer-Gołąb

Marcowe marzenie
nocą marzę sobie marzec 
parę piegów ma na twarzy
wykrochmalił obrus lniany
niesie w koszu tulipany

włosy związał wstążką słońca
czasem na gitarze brzdąka
zrobił w dżinsach kilka dziur
łapie w garnek wodę z chmur

biegną za nim małe dzieci
wtedy słońcem w ogród świeci
stawia rower koło płotu
i dolewa mleka kotu

nagle wiatrem mroźnym wieje
dzieci marzną – on się śmieje
lecz ja wiem – za parę dni
kwiecień będzie mi się śnił

Rys. Oliwia Skowrońska

Rys. Wiktoria Szewczyk

Rys. Gabriela Kłoda

Rysunki wykonały dzieci z kl. 0a Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie pod kierunkiem  
nauczycielki Małgorzaty Krzemienieckiej



Nina Opic 
MELA I WIOSNA

Był marzec. Mela, czarna kotka, leżała na tarasie i wszystkiemu bardzo 
uważnie się przyglądała. Miała dopiero pół roczku i była bardzo ciekawa 
świata. Jesienią obserwowała spadające z drzew liście, zimą oglądała białe 
płatki śniegu. Wszystko ją interesowało. 

– Mamo, a dlaczego te ptaki tak ciągle latają to tu, to tam?
– Idzie wiosna, będą budować gniazda – odpowiedziała jej Kubusia, 

przeciągnęła się leniwie i zasnęła.
– Jaka wiosna? Nie 

widzę nikogo!
Poszła więc do dziad-

ka Andrzeja, który za-
wsze znał na wszystko 
odpowiedź. Wskoczyła 
mu na kolana i spojrzała 
pytająco w oczy.

– No co, Melusia, 
wiosnę czujesz, prawda?

Mela pociągnęła no-
skiem, ale żadnych ob-
cych zapachów nie wy-
czuwała. 

„Co wszyscy z tą wiosną?” – pomyślała i poszła do Kinga, aby go zapy-
tać. Co prawda to pies, ale żyje długo, no i jest mądry. Leżał na trawniku 
i drapał się za uchem.

– No co, mała? Czekasz na wiosnę. Przyjdzie, przyjdzie i to już niedługo! 
– i w najlepsze też położył się spać.

„Wiosna, wiosna – już mam jej dosyć. Niech tylko przyjdzie, to ja sobie 
z nią porozmawiam, bo wszyscy mnie nią straszą” – pomyślała Mela i szyb-
ciutko wróciła do domu, bo przypomniała sobie, że w jej miseczce było 
trochę jedzenia. Lepiej zjeść, żeby wiosna jej nie zjadła. Bo nie wiadomo, co 
to jest ta wiosna!

Rys. Gaja Bielak, lat 8



PIĄTE URODZINY 
DOBRANOCEK

Trudno uwierzyć, że nasze muzeum ma już pięć lat! Jego pomy-
słodawcą jest Wojciech Jama – kolekcjoner o rozległych zaintere-
sowaniach, muzealnik amator, który ma szczególną cechę: „życzliwy 
stosunek do rzeczy”, ich historii i tkwiącego w nich potencjału oraz 
ogromną sympatię dla ludzi zainteresowanych tymi przedmiotami. W styczniu 2006 
roku Wojciech Jama zaproponował prezydentowi Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi 
nieodpłatne przekazanie kolekcji pamiątek z dobranocek miastu, pod warunkiem po-
wołania do życia muzeum samorządowego. Tak też się stało. 29 stycznia 2008 roku 
Rada Miasta Rzeszowa jednomyślnie uchwaliła powstanie Muzeum Dobranocek ze 

zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
Pierwsi zwiedzający gościli w muzeum na dłu-

go przed oficjalnym otwarciem. Zainteresowani, 
zwabieni widokiem bajkowych bohaterów, zaglądali 
i zostawali na dłużej. 

Uroczyste otwarcie muzeum nastąpiło 22 mar-
ca 2009 r. Inauguracji towarzyszyło wiele imprez 
i atrakcji dla zwiedzających. Przez niespełna dwa 
lata instytucja mieściła się w niewielkim lokalu 
w zabytkowej kamienicy przy ulicy Słowackiego 8. 
Drugie urodziny Muzeum Dobranocek obchodziło 
w większym składzie, w nowej siedzibie przy ulicy 
Mickiewicza 13, w której działa do dnia dzisiejszego. 

Muzeum Dobranocek powstało dla dzieci i dla 
dorosłych. To miejsce łączące pokolenia – tutaj ro-
dzice czy dziadkowie mogą pokazać swoim dzieciom 
i wnukom część własnego dzieciństwa. 

Odwiedza nas wielu zwiedzających z kraju i zagranicy. Od początku działalności 
gościło u nas 120 795 osób. Kolekcja muzeum z roku na rok powiększa się o bezcenne 
eksponaty. Oferta filmowa i edukacyjna jest coraz bogatsza i cieszy się dużym zaintere-
sowaniem. Organizujemy warsztaty filmowe oraz liczne zajęcia twórcze, a także wiele 
konkursów. Goszczą u nas znakomici twórcy: pisarze, reżyserzy, animatorzy. Mamy 
rzeszę sympatyków, odwiedzających nas przy okazji wernisaży wystaw, imprez i spo-
tkań, a także na Facebooku. 

Rocznice skłaniają do wspomnień, podsumowań oraz marzeń. Moim jest, by Mu-
zeum Dobranocek było miejscem znanym i lubianym, w którym dobrze czują się wszy-
scy niezależnie od wieku, miejscem wyjątkowym, które koniecznie trzeba zobaczyć 
i do którego warto wracać. 

Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



POSZUKUJEMY PAMIĄTEK
Muzeum prowadzi zbiórkę eksponatów związanych z dobranockami.  

Ofiarodawców najoryginalniejszych przedmiotów nagrodzimy. Wszelkich informacji udzielamy  
telefonicznie: (17) 852 57 15, (17) 748 36 51 i mailowo: poczta@muzeumdobranocek.com.pl.

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację: (17) 852 57 15
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl

www.muzeumdobranocek.com.pl

Wanda Chotomska

Bohdan Butenko



Spektakle w marcu
i kwietniu 2014 roku
•	 Dzień dobry, Świnko
•	 Kaktus i Angelonia
•	 Dzikie łabędzie
•	 Historia Śnieżki
•	 Mała Syrenka
•	 Blee
•	 Mała księżniczka

SCENA DLA DOROSŁYCH
•	 Low Roar (US/IS) Live – koncert 
•	 Pokojówki 

Hans Christian Andersen

MAŁA SYRENKA
Przedstawienie dla dzieci od 7 lat 
Scenariusz i reżyseria: Ewa Piotrowska, scenografia: Anna Chadaj, 
muzyka: Wojciech Błażejczyk, choreografia: Marta Bury

Chcecie zobaczyć 
podwodny świat i usły-
szeć śpiew syren? Do-
wiedzieć się, co jest 
największą wartością 
w życiu? Historia małej 
syrenki, która chcąc być 
bliżej ukochanego po-
święca swój piękny głos 
i możliwość przebywania 
w uroczych podwodnych 
głębinach, należy do naj-
piękniejszych opowieści 
o miłości. Czy syrenka poświęci wszystko dla własnych pragnień? Co zwycię-
ży w krytycznym momencie – szczęście własne czy szczęście kochanej osoby? 
Przedstawienie uczy, że każde dobro zostaje kiedyś nagrodzone. 

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. (17) 86 26 808, 86 25 717, 

faks (17) 86 22 407
www.teatrmaska.pl

e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Biuro Organizacji Widowni:

tel. (17) 85 01 360, 85 20 614, 85 01 365
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Kuba Styś (lat12)

Myślę sobie i myślę 
Myślę sobie i myślę 
o naszej pięknej Wiśle,
o Rysach i Bieszczadach,
na które śnieg wciąż pada,
o kwiatach i jeziorach,
i równych, lubelskich polach,
i piasku nad Bałtykiem,
i w Gople małym kamyku.
Zachwyca mnie ryk wilka
oraz wróbli kilka.
Myślę, że już wiecie,
jak pięknie jest na świecie!

Rys. Olga Trzeciak, kl. 0b, SP nr 1 w Rzeszowie; 
nauczycielka Marta Zeman

WIDOWISKO BALETOWE  
„CEBULKA” 



 
 

3 IV 2014 (czwartek) 

godz. 17.30 
www.�lharmonia.rzeszow.pl 

Studio baletowe Laili Arifuliny 
z Osiedlowego Domu Kultury „Nowe Miasto” w Rzeszowie

Klub Tańca Towarzyskiego „Dżet” z Boguchwały



Słowa i muzyka: Waldemar Wywrocki i Gabriela Wywrocka 
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Deszczowo, deszczowo,
parasol nad głową. 
Biedronka i żaba 
piosenkę układa.

Ref. 
Piosenka deszczowa, 
każdy się przed deszczem chowa.
Deszcz pada, pada deszcz, 
baw się z nami jeśli chcesz!

Deszczowo, deszczowo, 
parasol nad głową. 
Czerwony, zielony,
piosenką zroszony.

Ref. Piosenka deszczowa…

Waldemar Wywrocki 
i Gabriela Wywrocka

Deszczowo, deszczowo, 
parasol nad głową.
Gdy wielka ulewa,
piosenkę zaśpiewaj!

Ref. Piosenka deszczowa…

GdC

daC

F C F C

F C A d G C

G C C7

Rys. Rudolf Skiba, kl. 3a, SP nr 1 w Rzeszowie; 
nauczycielka Iwona Bereś


