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Pluszak

Makowa Panienka – czechosłowacka karta pocztowa;
z kolekcji Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Czesław Piotr Kondraciuk

Roztrzepany
Kwiecień
Po bezdrożach biega Kwiecień
z rozwichrzoną głową,
coś tam mruczy, coś tam plecie,
by było wesoło.
On bez przerwy wciąż przeplata
wszystkie swoje dzionki:
trochę zimy, trochę lata –
wypuszcza skowronki.
Rok jest bardzo zaskoczony,
nie popiera chwata,
a on wciąż nieposkromiony,
jak szalony lata.
Biega po lesie,
chce wszystko schwytać,
co echo niesie.

Rys. Zuzia Fluda

Czesław Piotr Kondraciuk

Wiosny serce
Już się zieleni
cała łąka,
dźwięcznie rozbrzmiewa
śpiew skowronka.
Krzykliwe czajki
rej swój wiodą
i wielka radość
biegnie drogą.
Do słońca
śmieją się kaczeńce –
słychać, jak bije
wiosny serce.

Rys. Michaś Oszust

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

Nina Opic

ZRÓB OBRAZEK!
Wokół nas rozpanoszyła się wstrętna choroba, która spowodowała, że przedszkola, szkoły, a nawet miejsca
pracy rodziców zostały zamknięte. Zrobiono to po to, aby
niewidzialny i zły wirus nie mógł się tak łatwo przenosić z jednej osoby na drugą. Wszyscy powinni przebywać
w domu. Nie wolno wychodzić tam, gdzie dużo ludzi, zamknięte place zabaw, duże galerie handlowe, trzeba jak
najmniej jeździć autobusami, pociągami. To wszystko dla
naszego dobra i trzeba wspólnie zrobić wszystko, aby jak
Autorka w zabawnym przebraniu
najszybciej było tak jak wcześniej...
i jej obrazek wiosenno-świąteczny
Wszystkim jest smutno, gdy kochana babcia czy
dziadziuś nie mogą do nas przyjechać, a my też nie możemy do nich jechać. Powinniśmy często do nich dzwonić, rozmawiać z nimi, mówić, jakie oznaki wiosny widzimy za
oknem, a najlepiej zrobić sobie uśmiechnięte, wesołe zdjęcie i im telefonicznie wysłać.
Można też własnoręcznie wykonać wiosenny
obrazek, zrobić mu zdjęcie i z gorącymi całuskami wysłać do najbliższych. Z pewnością wywoła uśmiech na twarzy niejednej bliskiej osoby,
a uśmiech zawsze nas do siebie przybliży.
Ja też posyłam wam coś z uśmiechem i coś
wiosennego. Wierzę w was, że wspólnie uda się
nam przetrwać panoszenie się tej wstrętnej choroby! I proszę, uśmiechajcie się do siebie, nawet
przez telefon!

Regina Nachacz

Anielskie naleśniki
Naleśniki cioci Anielki
najlepsze na świecie,
kosztowanie zaszczytem wielkim,
niebo smaku, wiecie?
Oczywiście ze słodkim serem,
polane śmietanką,
z wanilią, z cynamonem, szczerym
jest anielskie danko!
Wszyscy lubią ciocię Anielkę,
jej desery pyszne.
Niech żyją apetyty wielkie
i delicje przyszłe!

Rys. Patrycja Sadoń, lat 5, opiekunka Marzena Patyna;
Gminne Przedszkole w Malawie

MAKOWA PANIENKA
Wiele dobranocek budzi w nas miłe wspomnienia. Jedną z nich jest czechosłowacki serial animowany pt. „Makowa Panienka”. Film powstał na podstawie opowiadań Václava Čtvrtka – pisarza, autora dobranocek i książek. Artysta
został Kawalerem Orderu Uśmiechu – najważniejszego polskiego odznaczenia,
które przyznają dzieci. Był także twórcą innych znanych i lubianych dobranockowych postaci: Rozbójnika Rumcajsa, Rusałki Amelki czy Żwirka i Muchomorka – bohaterów
„Bajek z mchu i paproci”. W opowiadaniach Václava Čtvrtka pojawiały się niecodzienne postaci:
rusałki, wodniki, mówiące zwierzęta.
Wieczorynka „Makowa Panienka” pojawiła się w telewizorach
naszych wschodnich sąsiadów 21
grudnia 1972 roku. Oryginalny tytuł filmu brzmi: „O makové panence
a motýlu Emanuelovi”. Serial składa
się z 13 odcinków trwających około
6–7 minut. Film wyreżyserował Václav Bedřich na podstawie scenariusza
Ireny Povejšilovej. Kompozytorem
nastrojowych melodii był Jaroslav
Celba, czeski gitarzysta jazzowy
i kompozytor, autor muzyki do filmów animowanych i seriali.
Polscy widzowie dobranockę
Makowa Panienka – czechosłowacka karta pocztowa; z kolekcji
mogli
oglądać w środowe wieczory
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie (2)
od 23 czerwca 1976 roku. W późniejszym okresie bajka była co jakiś czas wznawiana w TVP.
Główną postacią wieczorynki jest bardzo piękna i miła Makowa Panienka ubrana w czerwoną
długą spódniczkę z płatków kwiatu maku polnego i ozdobny serdaczek. Towarzyszy jej Emanuel –
bardzo wytworny, ubrany w pomarańczowy frak motyl. Jest on bardzo delikatny i często bywa smutny.
W pierwszym odcinku serii pt. „Makowa
Panienka i smutny Emanuel” towarzysza
głównej bohaterki spotkała niemiła przygoda – kos porwał jego elegancki cylinder
i nie chciał go oddać, co było powodem płaczu wrażliwego owada. Makowa Panienka
bardzo lubi tańczyć i często zaprasza do
pląsów Emanuela. W następnych odcinkach bohaterowie przeżywają różne przygody wraz z innymi bajkowymi postaciami
i owadami pojawiającymi się w serialu.
22 marca 2009 roku, kiedy oficjalnie
zostało otwarte Muzeum Dobranocek, na
wernisażu pojawiła się śliczna kilkuletnia
dziewczynka w stroju Makowej Panienki. Wzbudziła wielkie zainteresowanie i wywołała wiele uśmiechów. Bajka ta do dnia dzisiejszego cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród żeńskiej części sympatyków wieczorynek.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

TEATR MASKA
Z MASKĄ W SIECI
Epidemia koronawirusa spowodowała, że i w Masce
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
wszystkie spektakle oraz Festiwal Źródła Pamięci Szajna
tel. (17) 86 26 808, 86 25 717,
– Grotowski – Kantor zostały anulowane do odwołania.
faks (17) 86 22 407
Ale artyści nie odpoczywają i przygotowują kolejne
www.teatrmaska.pl
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
trzy premiery: „Arszenik” w reż. Marcina Bikowskiego,
Biuro Organizacji Widowni:
„Kajtuś
Czarodziej”
tel. (17) 85 01 360, 85 20 614, 85 01 365
w reż. Przemysława
Jaszczaka i „Alicja
w Krainie Czarów” – adaptacja
i reżyseria Gabriel Gietzky. W maju,
miejmy nadzieję, spotkamy się
już po raz jedenasty na Festiwalu
Teatrów
Ożywionej
Formy
Maskarada.
Tymczasem poprzez kontakt
internetowy teatr wprasza się i gości
bezpośrednio u każdego, kto skorzysta z tej formy. Teatr Mask@ w sieci – Słuchowiska dla Młodych
Widzów są prezentowane od wtorku do piątku o godz. 18.00. Aktorzy Teatru Maska czytają bajki
pięknie udźwiękowione i przygotowane przez Kamila Dobrowolskiego i Jerzego Dowgiałło. Są to
krótkie opowiadania lub rozdziały książek wydawnictw Skrzat i Dreams. Słuchowiska mają swoją
premierę na Facebooku Teatru Maska i są do odsłuchu na teatralnym kanale YouTube. Tamże
gościła i nadal można posłuchać opowieści o Jeżyku, który zamieszkał pod jabłonią. Jest to bajka
„Przygody Jeżyka spod jabłoni” napisana przez znaną czytelnikom „Pluszaka” autorkę – Alicję
Ungeheuer-Gołąb. Czyta Robert Luszowski, a zmontowali to słuchowisko teatralne Kamil Dobrowolski i Jerzy Dowgiałło.

Regina Nachacz

Kocinka Fifinka
Renia ma białego kotka
W duże rudo-czarne łaty
Oczy bure, mina słodka
Ładny wąsik ciut kosmaty
Wabi się kocia dziewczynka
Najpiękniej w świecie, Fifinka!
Rys. Lena Kudłacz, lat 5, opiekunka Agnieszka Kuczma;
Gminne Przedszkole w Malawie

Ewa Drapała

Boćki
Przyleciały boćki, głośno klekotały,
krążyły nad wioską, wiosnę ogłaszały.
Wnet było gotowe cudowne gniazdeczko

Rys. Alek Nowak

utkane sianeczkiem, trawką i słomeczką.
Podobna do ludzkiej bociania rodzina:
tata bocian – żabek szuka, mama – wartę trzyma
w gniazdku, gdzie bocianki głośno „jeść” wołają,
szare dziobki, bardzo głodne ciągle wystawiają.
Podrośnięte bocianiątka fruwać się uczyły.
Słyszeliśmy głośny klekot, jakże sercu miły.
Jesienią nas opuściły, lecąc z rodzicami

Rys. Julia Filak

w ciepłe kraje, lecz powrócą, bo tęsknią za nami.

Po ciepłej zimie
przychodzi
wiosna, ciepła,
pogodna oraz
radosna.

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

PISEMKO UCZNIÓW KLASY 3c

nr 50 wiosna, 2020 r.

Idzie wiosna!

Rysowała: Nadia Partyka

„Jaka będzie ta wiosna?”
Jaka będzie ta wiosna, tego nikt nie
wie,
gdzie się ukryła w domu, a może na
drzewie?
Wychodzić z domu nam zakazano,
co nam doskwiera codziennie rano.
Na spacer poszłoby się radośnie,
zaśpiewać, piosenki tej naszej wiośnie.
Tańczyć by pięknie w żółciutkiej
sukience,
gdy świeci słońce na nasze ręce.
Oby nas ciemne chmury omijały,
tak, by się dzieci do siebie śmiały.
Rymowała: Weronika Kudyba

Uczniowie redagują pisemko pod kierunkiem wychowawczyni mgr Jadwigi Kawy;
W wiosennym numerze mali
dziennikarze
Prezentują: ciekawe
Szkoła
Podstawowaszukają
nr 25 wwiosny.
Rzeszowie
miejsca, o których warto przeczytać, rady nie tylko dla uczniowskiej gromady,
wyliczanki – rymowanki, żarty ortograficzne oraz marzenia Janka.

Czesław Piotr Kondraciuk

PRZYJACIELE (3)

Powoli, z dnia na dzień zdrowie Łopatacza wracało do normy. Wreszcie nadszedł dzień,
w którym razem z Kicusiem mogli wyruszyć w rejon najsmakowitszych traw, gdzie często wspólnie ucztowali. Dobrze wygojona rana nie sprawiała łosiowi większych trudności. Wygłodniały
kompan ciągle przyspieszał kroku, a mały Kicuś
nie mógł za nim nadążyć. Tak spiesząc, nie oddalali się zbytnio od trzęsawisk, by w każdej niebezpiecznej chwili szukać w nich schronienia.
Przecież obaj wiele przeżyli i dobrze znali smak
niebezpieczeństw. Przyjaźń to wielka rzecz,
może wiele nauczyć! Byli więc bardzo ostrożni
i czujni.
Kicuś pierwszy usłyszał trzask łamanych gałązek, natychmiast dając znak do ucieczki. Człowiek z bronią próbował złożyć się do strzału.
Przeszkadzały mu w tym zamiarze pnie drzew.
A oni sprytnie między nimi kluczyli. W końcu Rys. Zosia Prasoł
dopadli bagien... Bezpieczeństwo było blisko. Olbrzymi łoś niczym piórko skakał po kępkach
trzęsawiska, a za nim podążał zdyszany Kicuś. Wściekły strzelec nie dawał za wygraną. Biegł
śladami łosia. I przegrał. Przez zachłanność i chciwość. Teraz tkwił po kolana w bagnistej brei,
a każdy dodatkowy ruch jeszcze bardziej go pogrążał.
– Ratunku! – wołał, zapadając się coraz głębiej. – Pomocy, ratunku! Czy ktoś mnie słyszy?
Pracujący w pobliżu drwale, słysząc rozpaczliwe wołanie, ruszyli na ratunek. Widok, który
ich bardzo zaskoczył, był przerażający. Cały utaplany błotem człowiek próbował bezskutecznie
opuścić bagienną otchłań.
– Człowieku, po co tam wlazłeś – wołali zaniepokojeni. – Mogłeś się utopić!
– Ja chciał tylko żubrzej trawki narwać – bełkotał wystraszony. – Tylko trawki...
– Żubrzej trawki, powiadasz? A co
masz w ręku?
– Taki kij – wystękał, zapadając się
coraz bardziej w bagienną otchłań kłusownik.
Podali mu długą żerdź i wyciągnęli
delikwenta na brzeg. W ręku nie miał już
rzeczonego kija. Jego wybawcy nie bardzo
w kij uwierzyli. Zamiast kija wydobyli
z błotnej mazi zmyślnie skonstruowany
samopał.
– O bratku! Taki z ciebie amator żubrzej trawki? Za ten kij odpowiesz przed
Rys. Lenka Król
sądem, a za kłusownictwo dłużej posiedzisz. Może przez ten czas przybędzie ci więcej rozsądku i rozumu.
Uratowani przyjaciele z ogromnym apetytem pałaszowali najsmakowitsze gatunki traw,
a przyjaźń ich trwała jeszcze przez bardzo długie lata.
Koniec

Muzyka: Renata Kątnik, słowa: Renata Giża

WIOSNO, ACH TO TY!

Wiosno, wiosno, ach to ty!
Przyszłaś do nas marca porą,
słońcem wydłużyłaś dni,
a skróciłaś czas wieczorom.
Rozesłałaś dywan z traw
taki gęsty i zielony,
z tobą pędzi zwiewny wiatr,
odwiedzając wiejskie strony.

Kwiatem obsypałaś świat
po ogrodach i rabatkach,
w drzew gałęziach śpiewa ptak
kocha cię Przyroda Matka.
Rakszawa, 29.03.2020

Rys. Kamila Chodór, opiekunka Renata Kątnik; Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach

35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 4/210, www.naszdom.rzeszow.pl, rzeszow@wbxstudio.pl
Redaktor naczelny – Jerzy Maślanka (602 377 303)
Redaktor prowadzący – Ryszard Zatorski (507 004 026), red. tech. Grzegorz Wójtowicz
Współpraca: Alicja Ungeheuer-Gołąb, Iwona Bereś, Katarzyna Lubas, Czesław P. Kondraciuk,
Nina Opic, Regina Nachacz, Jadwiga Kawa, Renata Kątnik, Waldemar Wywrocki

