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Pluszak

Projekt scenografii do odc. 15 „Colargol kosmonautą” z serii „Przygody misia
Colargola” autorstwa Tadeusza Wilkosza sygnowany przez twórcę; zbiory Muzeum
Dobranocek

Czesław Piotr Kondraciuk

Gile
Maja zdumiona
przeciera oczy.
– Co to za ptaki
na jarzębinie?
– To przyleciały
gile z północy,
tu będą spędzać
kolejną zimę.

Rys. Hania Dziedzic

Tam, na północy
zima się sroży,
mróz szczerząc zęby
ciągle się trzyma.
A w naszym kraju
głód im nie grozi –
pyszne jagódki
da jarzębina…

Rys. Kaja Rogala

Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły
Podstawowej nr 25 w Rzeszowie;
wychowawczyni Jadwiga Kawa

Regina Nachacz

Rys. Małgosia Pilch

Jedzie św. Mikołaj
Grzesiu, głośno zawołaj,
zbliżają się sanie,
jedzie Święty Mikołaj
i pod gankiem stanie!
Wiezie piękne prezenty
dla Grzesia grzecznego.
Dobry Mikołaj Święty,
kocham go dlatego!

Rys. Emilia Kurek, lat 6, opiekunka Teresa
Lampart-Halaburda; Gminne Przedszkole
w Malawie

Nina Opic

WSPÓLNA ŚWIĄTECZNA KARTKA

– W przyszłym tygodniu będziemy robić karteczki świąteczne, które damy dzieciom w szpitalach – powiedziała pani
Jola, wychowawczyni pierwszej klasy.
– O, ja mam koleżankę z bloku, która leży w szpitalu – zawołała Gosia. – To jej zaniesiemy.
– Dobry pomysł – pochwaliła pani.
Za kilka dni dzieci przyniosły brokat, cekinki, kolorowe
kredki, nożyczki, klej i pod kierunkiem pani Joli szybko zabrały się do pracy. Jedne wycinały kartki papieru, inne zaraz
malowały, później inne przyklejały wycięte specjalnym dziurkaczem gwiazdeczki, choinki i reniferki. Pani wycinała literki. Obrazek wykonała klasa Ia
Przy tym wszyscy bardzo się starali, aby kartki były piękne z Racławówki
i aby przebywające w szpitalu dzieci uśmiechnęły się.
Kartki powstały piękne, takie kolorowe, a przede wszystkim zrobione z serca. Dzieci
zaniosły je do szpitala. Wszyscy bardzo się ucieszyli, ale najbardziej ucieszyła się Gosia, bo Ania, jej chora koleżanka z bloku, właśnie tego dnia wychodziła już ze szpitala.
Świąteczna, kolorowa karteczka została w szpitalu, aby inne dzieci mogły się nią cieszyć,
a dzieci postanowiły, że często będą robić wspólnie karteczki, bo coś uczynione i dane
z serca powraca uśmiechem i radością innych.
Wesołych świąt!

Czesław Piotr Kondraciuk

Regina Nachacz

Marudny Grudzień

Czerwony dom

Grudzień zrzędzi i marudzi,
śpiącą Zimę ze snu budzi:
– Wstawaj, wstawaj, mroźna Pani,
pora na śnieg i na zamieć!

Kocham zimę, wiosnę, lato,
a najbardziej jesień!
Za kolory, także za to,
że bluszcz cudnie pnie się!

Zima ziewa i grymasi:
– Wszystko będzie w swoim czasie.
Bądź spokojny, Przyjacielu,
zrobię tak, jak od lat wielu...
Twoje prośby mnie nie zmogą,
bo ja chodzę swoją drogą.

Cały dom w czerwonych listkach
jak pomalowany!
Pewnie barwa świata wszystka
przywarła do ściany!

Rys. Izabela Stopyra

Rys. Maksiu Kłoda

Rys. Gabriela Kliś,
lat 4, opiekunka
Alfreda Rogalska;
Gminne Przedszkole
w Malawie

Rys. Zofia Prasoł

Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

NIEKWESTIONOWANY MISTRZ

Z grona twórców filmowych wśród przyjaciół Muzeum Dobranocek wyjątkowe
miejsce zajmuje Tadeusz Wilkosz – reżyser, scenarzysta, animator, autor oprawy
plastycznej do wielu popularnych animacji dla dzieci. Jego twórczość to głównie
animacja lalkowa, w której jest niekwestionowanym mistrzem.
Artysta jest absolwentem Wydziału Grafiki Filmowej w Wyższej Szkole
Przemysłu Artystycznego w Pradze. Po praktyce w czeskich studiach filmów
animowanych rozpoczął pracę w Studiu Filmów Lalkowych w Tuszynie, przekształconym później
w Studio Małych Form Filmowych SE-MA-FOR.
Zadebiutował w 1959 roku filmem „Mysie figle”.
W następnych latach zrealizował kilka interesujących
nowatorskich, nagrodzonych na festiwalach filmów: „Nie
drażnić lwa”, „Dick i jego kot”, „Worek”. W ciągu kolejnych
25 lat jako reżyser zrealizował w łódzkim SE-MA-FORze
ponad 30 filmów lalkowych, w tym dobranocki: „Przygody
Misia Colargola”, „Mały Pingwin Pik-Pok” oraz „Trzy misie”.
Następnych 100 filmów powstało pod jego kierownictwem
artystycznym,
przy
współudziale
scenariuszowym
i autorstwie projektów plastycznych. Zrealizował także
filmy pełnometrażowe: „Colargol na Dzikim Zachodzie”,
„Colargol zdobywcą kosmosu”, „Colargol i cudowna walizka”,
„Niezwykłe przygody pluszowych misiów”, „Mamo, czy
kury potrafią mówić”, „Tajemnica kwiatu paproci”. Projekty
Tadeusz Wilkosz
i oryginalny styl artysty wyróżniają go wśród realizatorów
filmowych. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców filmów lalkowych na świecie.
Tadeusz Wilkosz jest także autorem wielu wystaw, także tych realizowanych w Muzeum
Dobranocek. Dzięki pracy konserwatorskiej artysty wiele lalek filmowych z naszej kolekcji
powróciło do dawnej świetności.
Jego dokonania zostały nagrodzone na wielu festiwalach: pięciokrotnie w Paryżu, gdzie
zdobył też Grand Prix w 1971 roku, Mannheim, Nowym Jorku, Wiedniu, Tempere, Jerewaniu,
Cottbus, Kairze oraz Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Koszalinie. Uhonorowany orderem Gloria
Artis, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, Dyplomem Prezydenta RP, a także statuetką „Piotrusia”
za całokształt osiągnięć artystycznych. W 2014 roku otrzymał „Platynowe Koziołki” oraz Nagrodę
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
zawdzięcza Panu Tadeuszowi rozwój
kolekcji. Bardzo wiele eksponatów
otrzymaliśmy od artysty w darze,
ale najważniejsza jest jego opieka
artystyczna i pomoc w realizowanych
projektach. Dzięki jego pomocy na
nowej ekspozycji oryginalne lalki
filmowe prezentowane są na planach
filmowych w pięknych filmowych
dekoracjach. Zapraszam serdecznie do
ich podziwiania.
Lalki filmowe z serialu „Przygody misia Colargola” autorstwa
Tadeusza Wilkosza. Zbiory Muzeum Dobranocek

Katarzyna LUBAS,

dyrektor Muzeum Dobranocek
w Rzeszowie

TEATR MASKA
spektakle w grudniu 2019 i styczniu 2020
Wystarczy być
Opowieść wigilijna
O mniejszych braciszkach św. Franciszka
Czerwony Kapturek (scena Kacperek)
Czasoodkrywanie
Bambusowa księżniczka
Najmniejszy samolot na świecie
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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

Marta Guśniowska

O MNIEJSZYCH BRACISZKACH
ŚW. FRANCISZKA
Reżyseria Jacek Popławski, scenografia Pavel Hubička, muzyka
Pavel Helebrand, asystent reż. Maciej Owczarek. Obsada: Anna
Kukułowicz (Klara), Maciej Owczarek (Franciszek), Małgorzata Szczyrek/Natalia Zduń (Aniołek – rola dublowana)

Fot. Jerzy Dowgiałło

Spektakl przygotowany z myślą o najmłodszych widzach.
Twórcy przyglądają się zachwytowi, z jakim św. Franciszek
odbierał świat i jego wdzięczności za każde najmniejsze nawet
stworzenie. Podkreślają, że wiara, radość życia, chęć niesienia
pomocy i dzielenia się swoim szczęściem, to cechy, które warto
rozwijać. Warto także odnaleźć w sobie dziecięcą gotowość do
zachwycenia się najzwyklejszymi sprawami i rozwijać wrażliwość.

Scena ze spektaklu „O mniejszych braciach św. Franciszka”

Rys. Weronika Kudyba

Kiedy Anioł schodzi z Nieba,
by dać ci podarek,
to odmawiać mu nie trzeba
i mieć w sercu wiarę.
Wystaw twarz na łzy Anioła,
który deszczem płacze.
On do ciebie z nieba woła:
„Przebacz…” – więc przebaczę.
Rozumiesz serce człowieka
pełne żalu, zranione?
Trwaj przy nim, choć czas ucieka,
nie odchodź w swoją stronę!
Oczekujesz wdzięczności?
Nie rób tego, broń Boże!
Kto jest wielki w hojności,
skrzywdzonemu pomoże.

Regina Nachacz
Noc św. Mikołaja
A ja wierzę w Mikołaja,
w jego świętą moc!
Niechaj każdy, co chce baja,
to czarowna noc!
Chociaż śpimy, on przybywa
i zostawia dar!
Cały świat odwiedził chyba,
po Afryki żar!

Rys. Weronika Szokało,
lat 3, opiekunka Izabela Stasiak; Gminne
Przedszkole w Malawie

W przyszłym roku znów przyjedzie,
zapraszamy go!
Teraz w morzu łowi śledzie,
bo jest głodny, o!
Rys. Maja Gruszczyńska

Ewa Drapała
Przebacz, kochaj, trwaj

Rysunki uczniów kl. 3c
Szkoły Podstawowej nr 25
w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Czesław Piotr Kondraciuk

WĘDKARSKIE TROFEUM (1)
Planety Alfa cz. II

Ryba z ogromną prędkością parła do przodu. Słychać było brzęk napiętej żyłki. Jak nie pęknie,
to będzie po nich... Mały wędkarski pontonik szybko oddalał się od nabrzeża, Igor pospiesznie
szukał w kieszeni noża. Serce mu waliło niczym rozkołysany dzwon, ręce drżały. Był bezradny.
Zrozumiał, że jego wysiłki są daremne. Noża nie miał
przy sobie. A Szymek blady ze strachu ponaglał, żeby
żyłkę odciąć od kołowrotka. Byli w opałach. Kiedy tak
mocowali się z ogromną rybą, zauważyli zbliżającą się
niewielką motorówkę. Mknęła z dużą szybkością, dając sygnały, że zmierza im na pomoc. Jeden z członków
załogi wprawnym ruchem przejął od Igora wędzisko,
inny zamocował ponton do motorówki.
Coś tam szwargotali, ale wystraszeni chłopcy niewiele mogli zrozumieć. Byli uratowani! Przybysze długo jeszcze mocowali się z szaloną rybą, zanim zdołali
ją pokonać. Okazało się, że był to prawdziwy potwór Rys. Julia Filak
o ponaddwumetrowej długości i okazałej wadze. Od ratowników usłyszeli, jak brzmiała nazwa tej
ryby: błękitny słodkowodny marlin, podlegający całkowitej ochronie ze względu na szczątkowe
ilości tego gatunku. Tak więc po wykonaniu zdjęć wypuszczono go na wolność.
Obaj amatorzy wędkowania byli bardzo zszokowani, zmęczeni i głodni. Mieli ogromne szczęście, że wszystko skończyło się na strachu. Zgromadzeni gapowicze witali ich oklaskami, gratulując odwagi i niebywałej chęci walki z olbrzymem. Ten zgiełk do nich nie docierał. Byli wystraszeni
i głodni. Nie w głowie im były wiwaty na ich cześć. Teraz, siedząc przy stoliku, zagłębiali się w coraz większą zadumę, z ogromnym apatytem wcinając obiadowy posiłek. Wprawdzie nie były to ich
ziemskie smakołyki, jednak głód nie pozwalał grymasić.
Szybko przebiegła relaksowa część dnia na Alfie, a zaczęła ta druga – twórcza. Dolina Snów natychmiast przeistaczała się w oazę pracowitości. Urzędy zapełniały się petentami, ożywały przedszkola i żłobki, tętniło życie w szkołach. Szymek z Igorem byli bardzo zaskoczeni życiem na tej niezwykłej
planecie. Wyraźnie dawała znać o sobie punktualność,
z którą na Ziemi nie zawsze sobie dobrze radzono.
– Odskoczyli od nas i to bardzo – szepnął Szymon
Igorowi do ucha.
– To prawda – potwierdził Igor – ale ta przygoda
dała mi porządnie w kość. Jestem zmęczony i chciałbym już być w domu.
– Ja też – potwierdził brat.
Mieli jeszcze w planie wizytę w szkole podstawowej, która w rzeczywistości okazała się taką małą, ale Rys. Lena Król
bardzo nowoczesną uczelnią. W zwiedzanej klasie panował idealny porządek. Rzędy stolików
z dużymi monitorami świadczyły o wysokiej komputeryzacji tej p1acówki.
cdn.
Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Renata Kątnik

Gwiazdka życzliwości
Gwiazdka życzliwości
Muzyka: Renata Kątnik, słowa: Regina Nachacz

Regina Nachacz

Regina Nachacz
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Na niebie gwiazdka świeci,
stary Mikołaj Święty
odwiedza grzeczne dzieci,
nosi cudne prezenty!
Ref.
Gwiazdka Życzliwości
nad Rzeszowem gości,
radują się dzieci,
że co roku świeci!

Nad ranem pod choinką
zostawia paczki młodym,
śliczne lalki dziewczynkom,
chłopczykom samochody!
Ref. Gwiazdka Życzliwości…
Piękne są Białe Święta,
rodzinne i radosne,
Wigilię zapamiętam
na zawsze, bo urosnę!
Ref. Gwiazdka Życzliwości…

Rys. Franciszek Szuberla, l. 4, opiekunka Marzena Skrzekut;
Przedszkole Gminne w Malawie
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