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Pluszak

Wiesław Zięba, „Tajemnice
Wiklinowej Zatoki” – ilustracja
z wystawy Muzeum Dobranocek
w Rzeszowie

Ewa Drapała

Srebrna zima
Srebrne gwiazdki z nieba lecą,
skrzą się w słońcu, mienią, świecą –
jakby anioł gubił skrzydła,
jak puszysta piana z mydła,
albo broda krasnoludka –
taka miękka i malutka.
Srebrne płozy lśnią u sanek
Ani i jej koleżanek.

Rys. Martynka Lelek

Czesław Piotr Kondraciuk

Zimowy sen
Rys. Zosia Prasoł

Śnieg oprószył pola,
pobielił rabaty,
pod białą pierzynką
śpią spokojnie kwiaty.
Czekają na wiosnę,
na promyki słońca,
by znów mogły zerkać
na niebo bez końca.

Regina Nachacz
Rys. Sara Kuziora
Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły Podstawowej
nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga
Kawa

Fajna zabawa
Ale fajnie, ale miło,
srebrzysty śnieg prószy,
dziękujemy Pani Zimo –
z serca, z całej duszy!
Będą sanki z Lisiej Góry,
śnieżki i bałwanek,
królik, piesek, kotek bury –
cuda niesłychane!
Rys. Oliwia Czarnota, lat 6, opiekun Jolanta
Oleksy, Gminne Przedszkole w Malawie

Nina Opic

BUKIET WSPOMNIEŃ
Tosia przed Nowym Rokiem gorliwie zabrała się za porządki w swoim biurku.
Przeglądała zapisane kartki papieru, ozdobione przeróżnymi esami-floresami, jakieś
rozpoczęte i niedokończone obrazki, a także jesienne „skarby” przyniesione z wycieczki
do lasu. Czego tam nie było!
Małe śmieszne żołędzie, z których miała zrobić ludziki, ale
jakoś nie wiadomo dlaczego
nie zrobiła, suche kolorowe
liście, a nawet jeden zasuszony prawdziwek... Uśmiechnęła się do tych swoich odkrytych skarbów i kompletnie nie wiedziała, co z nimi
zrobić. Wyrzucić ich jakoś
nie chciała, a trzymać nadal
w szufladzie też nie mog- Rys. Marita Przyszlak, lat 8
ła, bo z każdym dniem nauki w pierwszej klasie przybywało różności, które trzeba było
przecież gdzieś umieszczać...
– Co tak patrzysz i patrzysz do tej szuflady? – zapytała mama. – Chyba już czas
zrobić noworoczne porządki i co niepotrzebne wyrzucić.
– Masz rację, mamusiu, ale sama popatrz, jakie ładne te listeczki, no i ten zasuszony grzybek – powiedziała ze smutkiem Tosia, bo było jej żal wyrzucić to wszystko.
Pamiętała, jak zbierała z Basią pod dużym dębem żołędzie w śmiesznych czapeczkach,
a wiewiórki wśród gałęzi ciągle im się przyglądały, albo jak znalazły dużego muchomora
w takim kropkowatym kapeluszu. Jest trujący, ale nie niszczyły go, bo pani powiedziała,
że jest częścią lasu i ma w lesie pozostać...
– Ale masz tu skarby – powiedziała Maritka, która weszła do pokoju. Jest to starsza
kuzynka Tosi i czasem ma fajne pomysły.
– No tak, są to jesienne moje skarby i szkoda mi je wyrzucić.
– Zrobimy z nich obrazkowy bukiet wspomnień. O, widzę, że masz tu nawet żółtą
plastelinę – to może być jesiennym flakonem, a listki ułożymy w bukiet. Tego grzybka
nie przykleimy, tak samo jak tych żołędzi, ale je narysujemy.
Dziewczynki wzięły się szybko do pracy i po chwili powstał piękny jesienny bukiet
wspomnień. Teraz będzie przypominał leśną wyprawę, a także spowoduje, że każdy, kto
na ten obrazek popatrzy, uśmiechnie się. Zobaczcie sami.

O BOHATERACH
Z WIKLINOWEJ ZATOKI
Muzeum Dobranocek od
początku działalności organizuje
zajęcia edukacyjne i ekologiczne
warsztaty artystyczne, a także chętnie uczestniczy
w akcjach uświadamiających konieczność dbania
o środowisko naturalne. W tym roku mamy nową
propozycję – wystawę czasową „Wiesław Zięba i jego
tajemnice Wiklinowej Zatoki”, która oprócz walorów artystycznych niesie ważne przesłanie – dbajmy
o przyrodę. Ekspozycję, która jest atrakcją tegorocznych ferii zimowych, organizujemy we współpracy
ze Studiem Miniatur Filmowych w Warszawie oraz
Wiesławem Ziębą – związanym zawodowo ze studiem reżyserem, rysownikiem, animatorem i grafikiem. Współpracował przy takich dobranockach
jak: „Reksio”, „Pampalini łowca zwierząt”, „Lis Leon”,
„Wyprawa Profesora Gąbki” czy „Przygody Bolka i Lolka”. Artysta jest także uznanym satyrykiem.
Wystawa została poświęcona twórczości Wiesława Zięby, w szczególności bardzo bliskiej naszemu sercu dobranocce „Tajemnice Wiklinowej Zatoki”, która swoją premierę miała w roku 1984
w pierwszym programie Telewizji Polskiej w paśmie wieczorynki. Serial opowiadający historie
z życia nadrzecznych stworzeń liczy siedem 21-minutowych odcinków zrealizowanych przez znakomity duet: scenarzystę Jerzego Macieja Siatkiewicza i reżysera Wiesława Ziębę. Główne postaci
to młody piżmak Serafin oraz szczur Ogryzek zwany Archibaldem. Bohaterowie zamieszkujący
Wiklinową Zatokę rozpoczynają samodzielne życie, stawiając czoła nowym wyzwaniom.
Film opowiada o bogatym i fascynującym świecie wodno-lądowej fauny nadrzecznego ekosystemu. Warto obejrzeć kilka odcinków, by poznać zwyczaje wodnych ssaków i dowiedzieć się,
czym różni się piżmak od bobra czy nutrii. Do dziś seriale o bohaterach z Wiklinowej Zatoki
cieszą się popularnością i sympatią widzów.
Muzykę do serialu skomponował Waldemar Kazanecki, który stworzył też charakterystyczną piosenkę do czołówki, do której słowa napisał Jerzy Maciej Siatkiewicz. Seria zdobyła dużą popularność, co zaowocowało kontynuacją w postaci
kolejnych produkcji: „Powrót do Wiklinowej Zatoki” (pierwsza emisja w 1995 r.) „Zima w Wiklinowej
Zatoce” (1999 r.), „Magiczna gwiazda” (2003 r.) oraz
„Wielka wędrówka” (2006 r.).
Na wystawie można obejrzeć oryginalne prace
z realizacji filmu: projekty, folie animacyjne, karty
storyboardu oraz dekoracje pochodzące z prywatnych zbiorów Wiesława Zięby, archiwum Studia Miniatur Filmowych w Warszawie oraz zbiorów własnych muzeum.

Ilustracje Wiesława Zięby z „Tajemnic Wiklinowej
Zatoki” na wystawie w Muzeum Dobranocek
w Rzeszowie

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
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Noriyuki Sawa

BAMBUSOWA KSIĘŻNICZKA
Przekład Jacek Popławski
Reżyseria i scenografia Noriyuki Sawa, muzyka Iga Eckert,
asystent reżysera Ewa Mrówczyńska. Obsada: Jadwiga Domka, Ewa Mrówczyńska, Kamila Olszewska, Tomasz Kuliberda,
Robert Luszowski.

Fot. Jerzy Dowgiałło

Zapraszamy na spektakl familijny z Dalekiego Wschodu,
w którym pojawią się nie tylko niezwykła dziewczynka i jej
opiekunowie, ale także smok, mityczna góra, wielka bitwa
z niezwykłym wojskiem i wiele fascynujących przygód. Przedstawienie inspirowane japońską baśnią z początków okresu
Heian (od 794 do 1185 roku) zostało przygotowane przez Noriyuki Sawę – twórcę pochodzącego z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Regina Nachacz
Zimowe orzeszki
Wiewiórka po drzewie skacze
ubrana w bury kubraczek,
zdąża do dziupli zasobnej.
A co w niej? Czy ktoś to powie?
Tak! Tam orzeszkowa słodycz
zbierana w jesienne chłody
na mroźne zimowe dzionki,
gdy wszyscy tęsknią za słonkiem!

Rys. Gabriela Szpunar, lat 4, opiekunka Magdalena
Dziobak, Gminne Przedszkole w Malawie

Regina Nachacz
Bałwanek Mrozanek
Stoi bałwanek na mrozie
w czerwonym kubraczku grubym,
ruszyć się wcale nie może,
bo cały z śniegowej grudy.
W żółtej czapce, rękawiczkach
liże poziomkowe lody,
uśmiechnięte krasne liczka,
wygląd dziarski, zdrowy, młody.
Rys. Daria Kuźmiak, lat 5, opiekun Małgorzata
Kruczek, Gminne Przedszkole w Malawie

Ważne pytanie: dlaczego
nigdy nie marznie Mrozanek?
To przecież jasne, dlatego,
że ma cieplutkie ubranie!

Regina Nachacz
Dzieło Grzesia
Ulepił Grześ bałwana
takiego jak on sam!
Historia niesłychana,
naprawdę, mówię wam!
Przynosi mu kakao,
a na noc ciepły koc!
Można powiedzieć śmiało,
przyjaźni tęga moc!
Rys. Grześ Kowara, lat 4

Czesław Piotr Kondraciuk

WĘDKARSKIE TROFEUM (2)
Planety Alfa cz. II

Uczniowie ze słuchawkami na uszach uważnie wsłuchiwali się w każde wypowiadane zdanie
wykładowcy. Ten zaś również był wyposażony w słuchawki, nieustannie manipulując przyciskami
pulpitu. Skośnooka przewodniczka oznajmiła zdziwionym Ziemianom, że w ten sposób unika się
chaosu, a nauczyciel może każdemu z osobna niejasność problemu wyjaśnić.
– Każdi wiklad – mówiła kiepską polszczyzną – jest przez uczni nagriwany... Oni w dom mogą
wiela razy powtarzać...
– A klasówki, dyktanda? – pytał zdziwiony
Igor.
– Takich sistemów u nas brak. Nie stosować
– dodała. – Są prowadzone miesięczne testy zaliczeniowe. Nic wiencej...
– Zadań domowych też nie ma? – dopytywał
Igor.
– Ano nie ma. W domu uczeń czytać zadane
lektury. Z lektur jest test zaliczeniowy. W domu
należy odpocziwać, nabierać sił...
– Fajnie! – westchnął Igor. – Chciałbym,
żeby w moim kraju tak było. Szczególnie w mo- Rys.Weronika Kudyba
jej szkole...
– Może i u was podobny sistem powstanie – stwierdziła niebieskooka przewodniczka, a jej
trójkątną twarz rozjaśnił promyk uśmiechu. – Zostaniesz z nami dłużej, poznasz wraz z kolegą
wszystkie zasady, wrócicie z nowymi poglądami i będziecie je krzewili na swojej planecie...
– Nie, nigdy! – zagrzmiał mocno poirytowany Igor. – Chcemy wracać do siebie, do swojej
ojczyzny... Może nie jest taka jak wasza, ale to rodzinny kraj, w nim jest nam dobrze. Odstawcie
nas z powrotem. Natychmiast!
– Przecież chcieliście przigód – oponowała zdziwiona przewodniczka.
– Chcieliśmy, to prawda. Ale wy zaczynacie coś kombinować, mataczyć. Wakacje niebawem
się skończą. Zacznie się nowy rok szkolny. Jeśli nie wrócimy, będziemy mieli długą nieobecność
w szkole. A tego nie chcemy. Odwieźcie nas!
– Trudno, nie chcecie zostać, wasza sprawa. Silą nikogo nie zatrzymujemy – w głosie przewodniczki brzmiała wyraźna nutka złośliwości. – Wracacie na Ziemię!
Za chwilę wsiadali do niewielkiego, jaskrawo pomalowanego spodka, który prawie bezszelestnie rozgrzewał silnik. Z kokpitu dolatywały do uszu chłopców urywane słowa pilota prowadzącego dialog z obsługą naziemną. Był bardzo wesoły, co mogło oznaczać, że szykują im jakiegoś
psikusa. Nagle spodek oderwał się od stojanki i z ogromną szybkością mknął ku Ziemi. W uszach
mieli szum i świst, a przeciążenie nie pozwalało swobodnie oddychać. Igor cały dygotał, a Szymon
zaniemówił. Czekało ich twarde lądowanie.
Głuchy huk potrząsnął łóżkiem.
– O matko! – zawołał wystraszony, przecierając zaspane oczy. Zlany potem starał się ustalić
fakty.
Wszystko jasne! To była senna przygoda. Cale szczęście. Spojrzał na swój ulubiony czasomierz, oceniając, że ma jeszcze sporo godzin do odespania.
Otrząsnąwszy się z przeżytych wrażeń, ponownie zapadł w twardy sen.
Koniec
Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Urodziny Grzesia
Urodziny Grzesia
Muzyka: Renata Kątnik, słowa: Regina Nachacz
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Rys. Gabriela Maj, lat 4, opiekunka Paulina Kwiatek-Buż;
Gminne Przedszkole w Malawie

Dzisiaj kończę cztery lata,
jutro wejdę w piąty rok,
koleżanki, mama, tata
szczerze życzą latek sto!

Teraz chodzę do przedszkola,
na naukę przyjdzie czas,
kocham sanki, śnieżne pola
i słoneczka złoty blask!

Ref.
Idzie Nowy Rok
na barani skok!
Idzie Nowy Rok
żwawy Grzesia krok!

Ref. Idzie Nowy Rok…
Stoi bałwan pod drzewami,
czeka na kakao łyk,
pragnie się pobawić z nami,
urodziny będą w mig!
Ref. Idzie Nowy Rok…
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