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Pluszak

Oryginalne lalki filmowe Kuba, Bartek i Misia z serii „Trzy Misie”
Zbiory Muzeum Dobranocek

Czesław Piotr Kondraciuk

Wiosenny poranek
Biegły zające
po zielonej łące,
z góry spoglądało
uśmiechnięte słońce.
Wietrzyk, co od rana
bez przerwy swawolił,
chmurki rozespane
wciąż po niebie gonił.
Pierzchły w pośpiechu
strzępiaste baranki,
w radosnym uśmiechu
Wiosna wiła wianki.

Ewa Drapała

Poczuj wiosnę
Buchnęła zieleń – jasna, soczysta,
tak wyczekana – miękka, wiosenna…
A więc, mój chłopcze, rzecz oczywista,
że poszła precz zima senna.
Patrz na motyle, ptaki skrzydlate,
wierzbowe bazie, listki młodziutkie
i na kwiatowe bujne rabaty,
i na to jasne słonko cieplutkie.
Pachnie ziemia wiosenną świeżością
i budzącym się życiem nowym.
Poczuj wiosnę z zieloną radością
i z uśmiechem od bzów – liliowym.

Rys. Julia Filak

Regina Nachacz

Zapowiedź wiosny
Słonko mocno grzeje,
nie ma zimy, wiecie?
Stopniały zawieje,
wiosna idzie przecież!
Zieleni się wreszcie,
kwiaty świat witają,
słowo daję, wierzcie,
śpiewa piosnkę zając!
Zbuduje pod miedzą
norkę całą w złocie,
wszystkie dzieci wiedzą,
ile będzie pociech?

Rys. Weronika Dzik, lat 3, opiekun Kamila
Wota; Gminne Przedszkole w Malawie
Rys. Julita Szlachta
Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Nina Opic

WITAJ WIOSNO!
Za oknem taka dziwna pogoda: czasem jest zimno, pada deszcz, a czasem ciepło. Wtedy najlepiej wziąć do ręki kartkę papieru, kredki i po prostu narysować wiosenny rysunek.
– Tak leżymy i leżymy w tej szufladzie i nic się ciekawego nie dzieje – powiedziała czerwona
kredka do śpiącej zielonej.
– Mówiłaś coś? – zapytała rozespana kredka zielona.
– Mówiłam, że taka nuda i nuda.
– Zupełnie się z tym zgadzam – wtrąciła niebieska. –
Leżymy tak i wygląda na to, że dzieci o nas zapomniały,
nie rysują kolorowych obrazków. I to jest smutne.
– Tak, tak, dzieci wolą komputery, a nie rysowanie
obrazków – smutnie powiedziała żółta.
– Słuchajcie, mam pomysł! Postukajmy trochę
w drzwiczki tej naszej szufladki, to z pewnością jakieś
dziecko usłyszy, później pomożemy mu wykonać kolo- Rys. Sophie Witkowska, lat 9
rowy rysunek i wszyscy będą zadowoleni! – zawołała pomarańczowa.
Do pokoju weszły akurat dwie siostrzyczki, Amelka i Lilianka, i zastanawiały się, co robić, bo
nie ma prądu przez chwilową awarię.
– Ale będzie nuda i co my teraz zrobimy.
– Wydaje mi się, że słychać jakieś pukanie w szufladzie – powiedziała Amelka.
– No co ty! Pukanie w szufladzie? Zresztą, co może pukać w szufladzie.
Dziewczynki szybko otworzyły szufladę, a do nich uśmiechnęły się kolorowe kredki.
– Wiesz co, przyniosę kartki i narysujemy jakieś wesołe obrazki, bo za oknem tak jakoś szaro
– powiedziała Lilianka.
Gdy już były porozkładane kartki, to kredki prawie tańczyły z radości, że nareszcie będą rysować i rysować.
– Zbliża się prawdziwa wiosna, to powitajmy ją naszym rysunkiem.
Dziewczynki wzięły się do pracy i szybko narysowały swój domek, który wśród zielonej trawy
i kwiatków chciał jak najpiękniej powitać wiosnę.
– Hurra, hurra! Witamy wiosnę! – zawołały szczęśliwe kredki.
Wy też powitajcie wiosnę rysunkami!

Czesław Piotr Kondraciuk

ŁZY BAŁWANA

		Mateuszkowi Hawrylakowi
Wyszło słońce na spacer
w marcowy poranek,
pokonując meandry
i nieba bezdroża.
Łzy gorące wylewa
śniegowy bałwanek,
że już nadeszła pora
popłynąć do morza.

Zamrugały radośnie
słoneczne promyki,
patrząc jak biegnie wiosna,
czarując urodą,
niosąc ze sobą zieleń
i czajek okrzyki,
uśmiech złotych kaczeńców
kwitnących nad wodą.

Rys. Michaś Oszust, kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

TRZY MISIE
Pluszowy Miś jest niezbędną zabawką w życiu każdego dziecka. Jest pocieszycielem, pomaga zasnąć, bywa najlepszym przyjacielem w czasie podróży, choroby czy rozłąki z rodzicami. Wystarczy się do niego przytulić i jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki zaczyna działać magia misioterapii. W świecie dobranocek
jest sporo misiów: Uszatek, Colargol, Kubuś Puchatek, Yogi czy Paddington. To
gwiazdy animacji i główni bohaterowie znanych seriali dla dzieci.
Jest także dobranocka, w której występuje kilku bohaterów grających pierwszoplanowe role.
Taką produkcją jest film lalkowy pt. „Trzy Misie” opowiadający o niezwykłych przygodach sympatycznych niedźwiadków Kuby, Bartka i Misi
oraz ich przyjaciół: wiewiórki, bobra, borsuka
i chomika. Bajka o zabawkowych misiach została oparta na kanwie opowiadań Margarete
Thiele, a serial został zrealizowany w Studio
Małych Form Filmowych SE-MA-FOR w Łodzi we współpracy z austriackim studiem
Apollo Film.
Powstało 26 odcinków zrealizowanych
w dwóch seriach. W pierwszej, składającej
się z 13 odcinków, nakręconej w latach 1982–
1986 misie poszukują dzieci, które zgubiły je
w lesie. Przeżywając wiele przygód, odkry„Trzy misie” – projekt dekoracji Leśny strumyk, autor wają sekrety lasu, uczą się jego praw, a także
Tadeusz Wilkosz. Zbiory Muzeum Dobranocek
poznają jego mieszkańców. Druga część realizowana od 2000 do 2003 roku, licząca także 13 odcinków, opowiada o wakacyjnym pobycie Kuby,
Misi i Bartka w rezerwacie przyrody, gdzie niechcący naruszają obowiązujące tam prawa. Trybunał
zwierząt surowo osądza misie i nakazuje pracę na rzecz mieszkańców. Misie starają się jak najlepiej
wywiązać z powierzonych zadań, choć nie zawsze im to wychodzi. Z tej części serialu w 1990 roku
zmontowano film pt. „Niezwykłe przygody pluszowych misiów”. Reżyserem i realizatorem scenografii został Tadeusz Wilkosz, a zdjęcia wykonał Eugeniusz Ignaciuk. Muzykę skomponował Piotr
Hertel, a teksty piosenek śpiewanych przez zespół Alibabki napisał Andrzej Strąk.
W 1993 roku znana piosenkarka Björk zrealizowała teledysk pt. „Human Behaviour”, wykorzystując motyw z tej bajki.
W kolekcji Muzeum Dobranocek w Rzeszowie jest wiele eksponatów związanych
z realizacją „Trzech Misiów”: oryginalne lalki prezentowane w gablotach oraz na planie
filmowym, projekty postaci i dekoracji oraz
scenopisy obrazkowe. Wiele z nich muzeum
pozyskało dzięki współpracy z przyjacielem
naszej instytucji – wybitnym twórcą filmowym Tadeuszem Wilkoszem. Aby spotkać
się twarzą w twarz, a raczej pyszczek misiów,
koniecznie trzeba odwiedzić nasze muzeum.
Serdecznie zapraszam.
Projekt bohaterów filmu „Trzy misie” - T. Wilkosz.
Zbiory Muzeum Dobranocek

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Czesław Piotr Kondraciuk

PRZYJACIELE (2)
Nadleciała wszędobylska sowa Płomykówka.
– Hu, hu! Co tu się dzieje? – zawołała. Słyszałam
strzały...
– To do mnie strzelał ten chuderlawy kłusownik
– wyszeptał zmęczony król bagien. – To nie pierwsza
jego sprawka – dodał. – Nie wiem, jak to się stało, ale
zupełnie straciłem ostrożność. Zachowałem się jak
młokos...
– Młokos, nie młokos, nieważne. Gnuśniejesz na
stare lata. Nie realizujesz moich wpajanych od lat zasad. Węch, wzrok, słuch – o tym się nie zapomina. A ty Rys. Zofia Prasoł, kl. 3c Szkoły Podstawowej
nr 25 w Rzeszowie; wych. Jadwiga Kawa
co? Dałeś się podejść. Było, minęło.
Wszędobylska milczała przez dłuższą chwilę, drapiąc pazurem po zakrzywionym dziobie, a po chwili, hucząc, zawołała:
– Czekajcie, lecę szukać borsuka Siwobrodego. Ten potrafi problem rozwiązać.
To rzekłszy, z cichym szelestem odleciała. Zostali sami. Dookoła szumiały sosny, a głos sójek
nieprzerwanie górował w lesie. Minęło sporo czasu, zanim pojawił się zasapany borsuk.
– Ciężko tu do ciebie dotrzeć, łosiu – powiedział. – Jak ty tu żyjesz, biedaku!
Nie czekając na odpowiedź, szybko zabrał się do oględzin rany. Potrząsając siwą brodą, delikatnie obmacywał miejsca wokół rany, gdzie trafił pocisk.
– Nie jest dobrze i źle też nie jest – powiedział po dłuższym namyśle. – Masz szczęście, że
była to kula z samopału. Nie weszła zbyt głęboko. Spróbujemy ją wydobyć. Będzie trochę bolało...
– Wytrzymam! Łosie są cierpliwe. Rób swoje…
Borsuk pogrzebał w swojej podręcznej torbie, szukając w niej niezbędnych do zabiegu instrumentów. Operacja trwała nie dłużej niż godzinę. Kula nie tkwiła zbyt głęboko i okazała się
kawałkiem spłaszczonego ołowiu. Życiu nie zagrażała. Gdyby pozostała w ciele Łopatacza, skazywała go na kalectwo.
Dalszą kuracją zajął się Kicuś. Robił okłady z najlepszych, rosnących w pobliżu ziół, przynosił najsmakowitsze trawy, których na rozlewiskach nie brakowało. Musiał się dobrze uwijać, gdyż
jego chory przyjaciel potrzebował ogromnych ilości jadła. A był bardzo wygłodzony.
cdn.
Regina Nachacz

Marzenie Grzesia
Kiedy urosnę,
będę żołnierzem
dzielnym, odważnym,
bo w Polskę wierzę!

Będę dowodził
czołgiem prawdziwym.
To szczera prawda,
nie żadne zgrywy!
Rys. Grześ Kowara, lat 4

BEZPIECZNIE W INTERNECIE
Z inicjatywy Wioletty Bełzy, dyrektora Przedszkola Publicznego nr 22 w Rzeszowie, zorganizowano i rozstrzygnięto XXI Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny: „Bezpiecznie w Internecie”. Komisja konkursowa w składzie Piotr Rędziniak, Dorota Kwoka, Aneta Martowska-Topór
i Bogdan Topór przyznała 5 równorzędnych nagród oraz 10 wyróżnień. Prace nagrodzone otrzymali sześciolatkowie: Karmen Kudyba, Jakub Pasiecznik, Franciszek Jurkowski, Gabriela Gumienna, Adam Tytoń. Prace wyróżnione: Hanna Dłubek, Maria Mikulska, Lena Sobina, Anna Jamro,
Maksymilian Typkowski (sześciolatkowie) i Miłosz Kobos, Jarema Barański, Martyna Świeca, Natalia Martyniuk, Antoni Sarna. Wystawę pokonkursową prac już wkrótce będzie można oglądać
w Teatrze Maska.
Wszystkim serdecznie gratuluję.
Dorota KWOKA
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TEATR MASKA

spektakle w marcu i kwietniu 2020
Statek Noego
Akademia Pana Kleksa
Najmniejszy samolot na świecie
Czerwony Kapturek
Arszenik (premiera 27 marca)
Zaginiony świat
Zorro
Hachiko
Wystarczy być
Zemsta (scena dla młodzieży i dorosłych)
Romeo i Julia (scena dla młodzieży i dorosłych)
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yy
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yy
yy
yy
yy
yy
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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

Jan Brzechwa

AKADEMIA PANA KLEKSA

Akademia pana Kleksa to magiczna szkoła dla chłopców, znajdująca się
na końcu ulicy Czekoladowej. Zapraszamy na spektakl familijny opowiadający o niezwykłej szkole, w której nauka jest przyjemnością i niesamowitą
przygodą. Kolorowy i roztańczony musical będzie niezapomnianą podróżą
do świata wyobraźni.

Fot. Katarzyna Chmura-Cegiełkowska

Adaptacja i reżyseria Jerzy Jan Połoński, teksty piosenek: Jan Brzechwa, Jerzy Jan Połoński
i Krzysztof Gradowski, scenografia Justyna Bernadetta Banasiak, muzyka Łukasz Damrych i Andrzej Korzyński, choreografia Jarosław Staniek. Obsada: Jadwiga Domka, Malwina Kajetańczyk,
Anna Kukułowicz, Natalia Zduń, Henryk Hryniewicki, Maciej Owczarek,
Andrzej Piecuch, Jerzy Dowgiałło.

Regina Nachacz

DZIEŃ KOBIET

Promienne słonko
wita przedwiośnie,
tańczy nad łąką,
śpiewa radośnie!

Kwiatuszki z nieba
paniom rozdaje,
serca potrzeba,
by kwitły raje!

Ref.
Dzień Kobiet, Dzień Kobiet.
Winszuję, Mamo, Tobie!
I Babci, i Cioci.
Niech słonko Was ozłoci!

Ref. Dzień Kobiet, Dzień Kobiet…

Rys. Grześ Kowara, lat 4
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