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Pluszak

Wykonał Michał Oszust,
uczeń kl. 2c Szkoły Podstawowej
nr 25 w Rzeszowie;
wychowawczyni Jadwiga Kawa

Kinga Nosal-Piotrowska

Wiosenna łąka
Uśmiechnięte wstało słonko,
zawołało: – Witaj, łąko.
Spójrz, dziś wiosna mnie spotkała.
Łąka do niej pomachała
i tak prawdę mówiąc pyszczy:
– Wreszcie przyszłaś, czas najwyższy!
Zaraz z nudów oszaleję,
tu się przecież nic nie dzieje!
Proszę, bierz się do roboty,
niech zakwitną wreszcie kwiaty,
niech powrócą zza mórz ptaki,
niech obudzą się robaki,
płazy, gady i owady
i zagrają świerszcze koncert
na wiosennej pięknej łące.
Wiosna na to: – Daj mi chwilę,
spójrz już budzą się motyle,
już zielona rośnie trawka,
już przed boćkiem czmychła żabka.
I bez liku jest biedronek,
trelem zbudził dzień skowronek,
a nieśmiałe kwiatów pąki
zdobią pasmo całej łąki.
Wnet przylecą tutaj pszczoły,
nieść się będzie brzęk wesoły.
Cierpliwości, a usłyszysz
z norki pisk i polnej myszy.
Pogodzone wiosna z łąką
zawołały złote słonko:
– Teraz wszystko w twych promieniach,
pragnie ich stęskniona ziemia.

Rys. Tosia Piotrowska, lat 9

Ewa Drapała

Wielkanoc
Żółciutkie kurczaki w plecionym koszyku,
zrobiły je dzieci dzisiaj przy stoliku;
słoneczne kuleczki wylęgły się z jajka,
wystawiają małe dzioby – to wcale nie bajka.
A obok palemki – z trawek i bibułki,
co swoimi kolorami wabią senne pszczółki;
i bazie mięciutkie w ślicznym bukieciku
położone przy tęczowym, dzielnym koguciku.
Zieleni się w skrzynce owies i rzeżucha,
jest też i baranek, zając i kaczucha.
A na tym glinianym barwnym talerzyku
pięknych jak z obrazka – pisanek bez liku.

Prace dzieci z Punktu Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie; grupa OA;
opiekunki Krystyna Hus i Joanna Pasternak

Nina Opic

Króliczek Dagmarki
Od pewnego czasu Tuptuś, mały pluszowy króliczek, obserwował dziwne poruszenie w domu małej dziewczynki Dagmarki. Dagmarka to jego najmilsza przyjaciółka,
chociaż nie jest królikiem tak jak on. Zawsze go tuli, pieści, a nawet śpiewa do uszka
piosenki, te z przedszkola i te z teatrzyku, do którego co tydzień chodzi na próby.
– Trzeba przygotować koszyczek do
święcenia. Musi się w nim zmieścić kilka pisanek, kiełbaska, no i baranek – powiedziała
kiedyś mama.
– I kurczątko – dorzuciła Dagmarka.
Słysząc to, Tuptuś przestał jeść swoją
marchewkę. Zaraz, zaraz, to przybędzie do
ich domu jakiś baranek i kurczak? Po co?
I tak jest mało miejsca na królicze zabawy.
A jak ci nowi przybysze zjedzą mu jego marchewki? Nie, na to nie pozwoli. Wejdzie na Rys. Dagmarka Chmiel, lat 6
zieloną górkę i będzie przez okno patrzył,
czy nikt obcy nie zbliża się do domu... Na razie nikogo obcego nie zauważył. Owszem,
pojawiły się dwa motyle, ale one nie stanowią zagrożenia dla jego marchewek, przelatywał też nad głową jakiś ćwierkający ptak cieszący się kwietniowym słońcem, ale nikogo
innego nie widział. Widział też Marcina, starszego brata Dagmarki, wracającego z treningów sportowych. Nawet mu się dobrze przyglądał, czy przypadkiem nie wnosi „nowych” mieszkańców domu. Ale nie, wszystko było w porządku! Zmęczony tym ciągłym
wypatrywaniem nowych gości, zasnął sobie w najlepsze w kąciku przy oknie. Tak mu się
dobrze spało i spało, że nawet nie zobaczył, jak któregoś dnia na stole w pokoju stanął
pięknie przystrojony wielkanocny koszyczek. Były w nim kolorowe pisanki, kiełbaska,
a nawet pod serweteczką spał sobie... baranek przytulony do żółtego puchatego kurczątka. I było tak wesoło i świątecznie. I najważniejsze, nikt mu nie zjadł jego marchewek.
Radosnych świąt z króliczkiem, kurczątkiem i z barankiem! Wesołego Alleluja!

ULUBIONY BOHATER LITERACKI
Z inicjatywy Przedszkola Publicznego nr 22 w Rzeszowie i jego dyrektorki Wioletty Bełzy odbył się
już XX Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny. Tym razem pod hasłem „Ulubiony bohater literacki”.
Komisja w składzie: Piotr Rędziniak – artysta plastyk, dyrektor rzeszowskiego BWA, Dorota Kwoka –
malarka i poetka, Aneta Martowska-Topór – artysta plastyk, Bogdan Topór – artysta plastyk oceniła 118
prac z 18 przedszkoli, przyznając 5 nagród i 10 wyróżnień.
Prace nagrodzone: Paulina Pięciak, lat 5, Przedszkole Publiczne nr 39, nauczycielki Aneta Bojda, Mariola Jacek; Jakub Żarek, lat 6, PP 9, nauczycielki Dorota Szymańska, Magdalena Tułaczko; Filip
Hęclik, lat 6, PP 7, nauczycielka Bożena Rochecka; Julia Kołton, lat 6, PP 4, nauczycielki Barbara Ciupak,
Małgorzata Tomczyk; Liliana Polkowska, lat 6, Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów, nauczycielka
Diana Nowak. Prace wyróżnione: Tymoteusz Karnas, lat 6, PP 40, nauczycielki Anna Cygan, Joanna
Bar; Florentyna Czudec, lat 6, PP 28, nauczycielki Lidia Borkowska, Gabriela Piątek; Karolina Chorzępa,

lat 5, PP 28, nauczycielki Małgorzata Zdeb, Alicja Danowska; Kinga Kosak, lat 5, PP 22, nauczycielki
Monika Siorek, Patrycja Kaproń; Julia Krupa, lat 6, PP 22, nauczycielki Monika Siorek, Patrycja Kaproń;
Amelia Pałka, lat 5, PP 9, nauczycielki Bożena Surowiec, Edyta Dydyk; Gaja Węgrzyn, lat 6, PP 41, nauczycielki Agnieszka Chmiel, Karina Bester; Marlena Kurpyta, lat 5, PP 39, nauczycielki Aneta Bojda,
Mariola Jacek; Roksana Krupa, lat 6, PP 22, nauczycielki Karolina Zawadowicz, Jolanta Woźny; Szymon
Soja, lat 5, PP 9, nauczycielki Dorota Szymańska, Magdalena Tułaczko.
Nagrodzone

Wyróżnione

TITKA
Wśród przyjaciół i dobroczyńców szczególne miejsce w sercu Muzeum Dobranocek zajmuje reżyser Teresa Puchowska-Sturlis. Znajomość z panią reżyser rozpoczęła się w 2015 roku od współpracy przy realizacji wystawy twórczości wybitnego
reżysera Edwarda Sturlisa, prezentowanej u nas od 14 maja do 8 września 2016 roku
pt. „Edik”. Artystka gościła wtedy na spotkaniu autorskim i opowiadała o twórczości
męża, którego była wieloletnią asystentką.
Twórczyni pracowała przy realizacji wielu znanych i uwielbianych przez dzieci oraz dorosłych seriali animowanych, jak
m.in. „Przygody Misia Uszatka”, „Maurycy i Hawranek”, „Trzy
Misie”, „Przygody Skrzatów”, do ostatniej serii tworzyła także dekoracje.
Pamiętacie trzy sprytne skrzaty: Łakomczucha, Ponurego
i Wesołka rezydujące na strychu starego domu? Ich zabawne
przygody rozgrywały się w różnych częściach domu: w kuchni,
łazience, dziecięcym pokoju. W serii powstało siedem odcinków:
„Przygody skrzatów”, „Skrzaty w kuchni”, „Świąteczne przygody
Teresa Puchowska-Sturlis
skrzatów”, „Zabawy skrzatów”, „Skrzaty w łazience”, „Skrzaty i zabawki” i „Malowanki skrzatów”. O serialu wspominam nie bez powodu, ponieważ pani Teresa podarowała do zbiorów pięć scenopisów obrazowych powstałych na potrzeby tego filmu. Otrzymaliśmy także
scenopis do odcinka „Suchy Prowiant” z serii „Przygody Misia Uszatka” oraz scenopisy do odcinków:
„Kisiu Misiu” serii „Maurycy i Hawranek” i odcinka z serialu „Trzy Misie” pt. „Zgubione okulary”.
Jednym z cenniejszych darów jest storyboard oraz projekty postaci do animacji „Cudowne źródło”
autorstwa Edwarda Sturlisa. Kolejny to scenopis opisowy oraz materiały produkcyjne z filmu „Hallo
Warszawa”. Dzięki pomocy reżyserki do kolekcji pozyskaliśmy oryginalną lalkę Misia Uszatka w zimowym stroju z odcinka „Tajemnica”, scenopisy: „Podróż Uszatka”, „Przysługa”, „Strach ma wielkie oczy”,
„Okrycie na zimę” oraz kilkadziesiąt fotosów z planów filmowych animacji zrealizowanych w studiu
SE-MA-FOR.
Teresa Puchowska-Sturlis sztuką filmową zajmuje się od 1952 roku. Swoją karierę związała ze Studiem Małych Form Filmowych SE-MA-FOR w Łodzi, w którym początkowo była zatrudniona jako
grafik i dekorator, następnie jako asystent reżysera, a od roku 1980 jako samodzielny reżyser. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Za pracę twórczą artystka została nagrodzona m.in. „Brązowym Słonecznikiem” na Festiwalu Filmów Seryjnych dla Dzieci w Gołańczy za „Podróż Uszatka” z serii „Przygody Misia Uszatka” (1986). Otrzymała też Nagrodę Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji dla
zespołu realizatorów serialu „Przygody Misia Uszatka” (1986), „Brązowy
Słonecznik” na Festiwalu Filmów Seryjnych dla Dzieci w Gołańczy za
„Stary zegar” z serii „Przygody Misia Uszatka” (1987) oraz za odcinek
„Łakomczuch” z serii „Maurycy i Hawranek” (1989), Nagrodę zbiorową
Ministerstwa Kultury i Sztuki za serię „Trzy Misie” odc. „Zgubione okulary”, a także odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1983) oraz Srebrny
Krzyż Zasługi (1986).
Wśród przyjaciół, do których mam zaszczyt się zaliczać, nazywana
jest Titką. Prywatnie jest bardzo skromną i serdeczną osobą, która niezwykle skrupulatnie dba o zachowanie dziedzictwa związanego z twórczością męża. W jej domowym archiwum są starannie posegregowane
i opisane zdjęcia oraz materiały – jak w muzeum. Jest jedną z osób, znajomość z którą niezwykle wzbogaciła moje życie. Jest wybitną reżyserką,
bardzo zasłużoną dla polskiego filmu animowanego dla dzieci. W plaProjekt postaci lalki do filmu
nach muzeum mam wystawę twórczości tej wspaniałej artystki. Już cieanimowanego „Cudowne
szę się na współpracę.
źródło”, reż. E. Sturlis,
zbiory własne Muzeum
Dobranocek

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

TEATR MASKA
spektakle w kwietniu i maju 2019
Wystarczy być
Tylko jeden dzień
Piotruś Pan
Zemsta
Dokąd pędzisz, koniku?
Statek Noego
Zorro
Czasoodkrywanie
Bambusowa księżniczka

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

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

Scenariusz Dariusz Czajkowski

ZORRO
Reżyseria Arkadiusz Klucznik, asystent reżysera
Jadwiga Domka, scenografia Mariusz Napierała,
kostiumy Katarzyna Sankowska, muzyka Tercet
Egzotyczny, Katarzyna Dziewiątkowska, choreografia
Marta Bury, fechtunek Maciej Piotrowski, konsultacje
kulturowe Ricardo Rubio (Meksyk). Obsada: Jadwiga
Domka, Malwina Kajetańczyk, Anna Kukułowicz, Ewa
Mrówczyńska, Kamila Olszewska, Natalia Zduń, Kamil
Dobrowolski, Henryk Hryniewicki, Tomasz Kuliberda,
Robert Luszowski, Bogusław Michałek, Maciej Owczarek,
Andrzej Piecuch, Małgorzata Szczyrek.

Wszędzie tam, gdzie zło próbuje zatriumfować nad dobrem, pojawia się nie wiadomo skąd
Zorro – zamaskowany mściciel, który walczy w imieniu biednych i pokrzywdzonych ludzi. Jego
tajemnicza postać w czarnej masce i pelerynie budzi postrach wśród niegodziwców. Kim jednak
jest tajemniczy bohater? Czyją twarz osłania czarna maska? To najpilniej strzeżona tajemnica…

Czesław Piotr Kondraciuk

Dylemat

Uparte myśli
spać mi nie dają.
Czy była kura,
czy najpierw jajo?

Nad tym problemem
mędrcy dumają,
ale recepty
żadnej nie dają.
I tak się toczy
ta awantura,
na której zawsze
korzysta kura.

Rys. Sara Wojtak

Rysunki uczniów kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Jerzy Dowgiałło

dla dzieci od lat 7

Czesław Piotr Kondraciuk

KRAINA NIEPRZEMIJAJĄCEJ MŁODOŚCI (2)
Szczególnie pierścień był pod jego ciągłą troskliwą opieką. Często pod nieobecność obu pań
i służby otwierał sejf i z lubością zerkał w połyskujące oczko czarodziejskiego cacka. – Taki niewielki. a tyle w nim mocy – myślał. Potem skrzętnie zamykał schowek, ostrożnie rozglądając się
wokół, czy przypadkiem czyjeś szpiegowskie oko go nie obserwuje. A stwierdziwszy, że wszystko jest pod kontrolą, ze
spokojem opuszczał to miejsce. Nie wiedział, że jego ruchy
bacznie obserwuje Sroka-Złodziejka, wielka amatorka różnego rodzaju błyskotek, a pierścień do takich należał. Miała więc
na niego ogromną chrapkę, ale do tej pory nie nadarzyła się
żadna sprzyjająca okazja, by mogła spełnić swoje marzenia.
Aż tu nagle stało się coś, czego absolutnie się nie spoRys. Lenka Król
dziewała. Służba wietrzyła komnatę króla. Okna otwarte na
oścież wprost zachęcały ją, żeby skorzystać z okazji. Czekała tylko na odpowiedni moment. Za
wszelką cenę pragnęła mieć tę zdobycz. Ten pierścień idealnie pasował do jej dotychczasowych
zbiorów. A były w nim różności. Od zwykłych świecidełek i kolorowych szkieł do srebrnych łyżeczek, złotych obrączek, zegarków z wykwintnymi łańcuszkami. Istne skarby. Ten dzień mógł być
dla niej spełnieniem złodziejskich zamierzeń. Królowa z damami dworu zajęta była tkactwem
artystycznym, królewna figlowała z psiarnią, a król przekonany, że tylko on pozostał w komnacie,
postanowił zajrzeć do schowka. Wiele razy tak czynił i nic nie wskazywało, że tym razem może
coś nieprzewidzianego się wydarzyć. Nie wiedział, jak to się stało. Trzymany w dłoni pierścień
wypadł na dywan, tocząc się w kierunku okna. Sroka tylko na to czekała. Jednym ruchem wleciała
do wnętrza, mocno chwyciła dziobem upatrzoną zdobycz.
– Łapać ją! Łapać! – wrzeszczał poirytowany władca.
– Ona ukradła mój pierścień – tłumaczył gromadzącej się
służbie. – Wypsnął mi się z dłoni, a ona wariatka jednym
ruchem go porwała. Łapcie ją!
– Pierścień to nie majątek, królu – wołali poddani.
– Fakt, był pamiątkowy – mówili – ale żeby aż tak rozpaczać? Nie warto – radzili.
– Warto! – nalegał król. – Ten pierścień dawał nam
wszystkim młodość! Teraz ponownie będziemy się starzeć,
Rys. Michał Oszust
a chyba tego nie chcecie! – wołał.
Cdn.

Regina Nachacz

Raj na ziemi
Krótkim wierszykiem rozsławię
urocze gniazdko dzieci,
piękne przedszkole w Malawie,
gdzie złote słonko świeci!
To ważne miejsce tej ziemi
na szmaragdowych polach,
niczego więcej nie chcemy –
taka jest Boża wola!

Rys. Tymon Szmuc, lat 5, nauczycielka Agnieszka
Kuczma; Przedszkole Gminne w Malawie

Słowa: Regina Nachacz, muzyka: Renata Kątnik

PRIMA APRILIS

Dzieci, dzieci, czy wy wiecie
jak ten pierwszy kwietnia plecie?
Żarty stroi, zmyśla, kłamie,
bzdury opowiada mamie!

Przy muzyce disco polo
wszyscy sobie poswawolą.
Dobrze trochę poluzować,
bo weselsza wtedy głowa!

Ref.
Prima Aprilis,
Prima Aprilis,
nie wierz nikomu,
bo się pomylisz!

Ref. Prima Aprilis…

Co jest prawdą, sama nie wiem,
teraz ja oszukam ciebie.
Psy i koty ubieramy
w najpiękniejsze suknie mamy!
Ref. Prima Aprilis…

Rys. Alicja Decowska lat 6, opiekunka Teresa Lampart-Halaburda; Gminne Przedszkole w Malawie
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