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Pluszak

Folia animacyjna z dekoracją. Muminki. Zbiory własne Muzeum Dobranocek

Regina Nachacz

Boże Narodzenie
Przy stole siedzi rodzina,
dawne Wigilie wspomina,
sianko pod białym obrusem,
w żłóbeczku mały Jezusek!

Rys. Milena Pieniowska z kl. Ic, wychowawczyni
Magdalena Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Błogosław, Boża Dziecino,
nim nocne śpiewy przeminą,
zachowaj nas w łasce Pana,
czuwamy wiernie do rana!

Ewa Drapała

Wigilia
Pachnie siano
i igliwie…
Na stole
bieli się opłatek
i pusty talerz
dla strudzonego wędrowca.
Wszystkie kolory tęczy
płoną na choince,
mienią się
i błyszczą,
i mrugają.

Na półmiskach
i w wazach
barszcz
i karp,
i dużo grzybów
pachnących
jesiennym listowiem.
Jest taka noc
jedna,
jedyna w roku,
kiedy otwierają się

serca,
a wszystkie
najwspanialsze uczucia
krążą
pomiędzy ludźmi
a skrzącą się
w księżycowej poświacie
szopką…

Czesław Piotr Kondraciuk

Gwiazdka

Małemu Stasiowi Drążkowi

Zapłonęła gwiazdka malutka
jakby ktoś igłą niebo przebił.
Ze snów spokojnych siatkę utkam,
by gwiazdkę złowić dziś dla Ciebie.
Lecz nie dotykaj gwiazdki ręką,
bo zaraz mrok ukryty spłoszysz.
Niech sobie mruga pomaleńku –
niechaj rozjaśnia Twoje oczy.

Rys. Miłosz Staszczak z kl. Ic, wychowawczyni Magdalena
Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Nina Opic

Prezenty od choinki
Był grudzień – najpiękniejszy miesiąc roku, bo tylko w grudniu jest Mikołaj i prezenty, a później zaczynają się przygotowania do świąt: pieczenie pachnących pierniczków,
no i najważniejsze – przynoszenie choinki i ozdabianie jej przeróżnymi łańcuchami,
światełkami, bombkami. I tak pod choinką są prezenty, na które czekają i mali, i duzi.
– Mamusiu, jestem taki ciekawy, co w tym roku
dostanę pod choinkę – powiedział Pawełek, stawiając
w pokoju zieloną choinkę.
– Na pewno coś ładnego i radosnego – odpowiedziała z kuchni z uśmiechem mama, skąd roznosił się
piękny zapach makowego ciasta.
– Widzisz, choinko, tacy to są dorośli, jak się ich
o coś zapyta, to uśmiechają się i nic nie mówią.
I stała się rzecz dziwna – choinka poruszyła swymi zielonymi plastikowymi igiełkami i słychać było
wyraźnie ciche słowa:
– A co ty chciałbyś dać innym?
– Ja? Chciałbym dać radość, zdrowie, uśmiech,
jasne niebo bez ciemnych chmur, dobrą pracę, prawdziwych przyjaciół... Zaraz, zaraz, to ty, choinko, móRys. Zuzia Gałusza, lat 8
wisz?
Choinka tylko zaszeleściła swymi igiełkami i chyba nawet się choinkowo uśmiechnęła...
A po wigilii spod choinki wypadły przeróżne pudełka, a w każdym obok wesołego
serduszka było życzenie małego chłopca. Życzenie płynące z serca...

Czesław Piotr Kondraciuk

Biała droga
Białą drogą pędzą konie,
u sań dzwonek dźwięcznie dzwoni,
świat wiruje cały w bieli
na zimowej karuzeli.
Mróz zaciera chłodne dłonie,
wiatr próbuje go przegonić,
lecz on ciągle atakuje,
bo się w zimie dobrze czuje.

Rys. Karol Hałoń z kl. Ic, wychowawczyni Magdalena
Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

ZIMA W DOLINIE MUMINKÓW
W Muzeum Dobranocek zima zagościła na dobre. Za oknem pokoiku Misia Uszatka jego przyjaciele bawią się śnieżkami, a kreci kopiec
prezentowany na wystawie czasowej „Wyprawy z Krecikiem” pokryła
szadź. Na zimowy spacer wybrali się także Muminek z rodzicami, Małą
Mi, Mimblą, Ryjkiem, Panną Migotką, Migotkiem oraz Paszczakiem.
Muminki to bardzo przyjacielskie dwunożne stworzenia odrobinę przypominające hipopotamy. Po raz pierwszy pojawiły się w 1945
roku na kartach książki fińskiej pisarki i malarki Tove Jansson. Losy tych niezwykłych bohaterów zostały opisane aż w dziewięciu tomach
opowiadań przetłumaczonych ze szwedzkiego
– w którym pisała Tove Jansson – na ponad 30 języków. Te sympatyczne postaci doczekały się także licznych animowanych adaptacji swoich przygód, zrealizowanych w różnych krajach m.in. Japonii, Niemczech, Rosji, a także w Polsce.
W 1977 roku w Studiu Małych Form Filmowych SE-MA-FOR stworzono serial
„Opowiadania Muminków” zrealizowany w technice półpłaskiej lalki animowanej na
szkle. Modele lalek były wzorowane na książkowych ilustracjach Tove Jansson. Scenariusz do serii 78 dziesięciominutowych odcinków napisali Maria Kossakowska i Lucjan
Dembiński, narratorem był Stanisław Kwaśniak. Z materiałów pochodzących z serialu
zmontowano kilka pełnometrażowych filmów wyświetlanych w kinach: „Szczęśliwe dni
Muminków” (1983), „Zima w dolinie Muminków” (1986), „Lato Muminków” (2008)
i „Kometa nad doliną Muminków” (2010). W 1978 roku na podstawie spektaklu „Lato
Muminków” z Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego zrealizowano dwupłytowy album
pod tym samym tytułem. W obsadzie słuchowiska znaleźli się znakomici aktorzy, m.in.:
Gustaw Holoubek jako narrator, Mieczysław Czechowicz w roli Muminka czy Zygmunt
Kęstowicz jako Tatuś Muminka. Na płycie znalazły się także piosenki z muzyką Tadeusza Woźniaka w wykonaniu m.in. Krystyny Prońko, Zespołu Gawęda czy grupy Andrzej i Eliza. Oczywiście Muzeum Dobranocek w Rzeszowie posiada ten album w swojej
kolekcji.
Bohaterowie stworzeni przez Tove Jansson do
dziś cieszą się popularnością, a piosenkę z serialu
umie zanucić prawie każdy:
Muminki się cieszą radością i życiem,
Muminki! I tym, że im chmurki bieleją o świcie,
Muminki! Że wszystko jest dobre i jasne jak błysk,
że one kochają, że kochasz je ty,
Muminki, Muminki!
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

TEATR MASKA

Maska znowu musiała przenieść swą działalność
artystyczną do przestrzeni internetowej. Tak będzie i w grudniu. Propozycje online można zatem
znaleźć w sieci w ramach projektu „Mask@ w sieci”.
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
Oto te propozycje na kanale teatralnym YouTube
tel. (17) 86 26 808, 86 25 717,
faks (17) 86 22 407
Teatru Maska:
www.teatrmaska.pl
yy Czytanie performatywne „Zamek z kart”
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Biuro Organizacji Widowni:
yy Słuchowisko „Pan Złota Rączka”
tel. (17) 85 01 360, 85 20 614, 85 01 365
yy Porusz@jki – blok edukacyjny Teatru Maska
yy Piosenki ze spektaklu „Gra” w reż. Katarzyny Kawalec
Zapraszamy również do odwiedzania kanałów social media:
Facebook: @teatrmaska.rzeszow
Instagram: teatrmaska.rzeszow

ETIUDY O MIŁOŚCI
Premiera online w grudniu 2020

Już niedługo krótkie historie przygotowane przez zespół
aktorski Maski przy współpracy dramaturgicznej z Magdą
Żarnecką. Za reżyserię etiud odpowiada zespół aktorski
i Roksana Miner. Muzykę komponuje Urszula Chrzanowska. Scenografię przygotowali Marta Ożóg i Piotr Karp.
„Etiudy o miłości” powstają w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł projektu to Ożywiona Forma Online.
W przedstawieniu zobaczymy zespół aktorski w składzie: Tomasz Kuliberda, Maciej
Owczarek, Anna Złomańczuk, Kamil Dobrowolski, Jadwiga Domka.

Regina Nachacz

Mikołajki
Kto tak dzwoni pod oknami
w samym środku nocy?
Kto chce się przywitać z wami,
milusińscy złoci?
Stary już Mikołaj Święty,
jedyny na świecie,
wozi dla dzieci prezenty.
Jakie – czy wy wiecie?

Rys. Alicja Kierepka, lat 3,
opiekunka Izabela Stasiak;
Gminne Przedszkole w Malawie

Rys. Grześ Kowara, lat 5

Regina Nachacz

Gwiazdka urodzinowa
Dzisiaj Grześ ma urodziny,
to już piąte, duży jest!
Dostał prezent od rodziny,
niespodzianka, piękny gest!
Tato dał mu żołnierzyki,
mama zaś upiekła tort,
babcia koszulkę w koniki,
a ciocia t-shirt na kort!
Chłopczyk śmieje się od rana,
ogląda podarki swe,
jeszcze kusi wyczekana,
gwiazdka z nieba, tego chce!

Rys. Mikołaj Pluta, lat 4, opiekunka Teresa Lampart-Halaburda;
Gminne Przedszkole w Malawie

Grażyna Repetowska

Jesień
Kiedy liście już szeleszczą,
czy to w słońcu, czy w deszczyku,
zostawmy ich dużą pryzmę
dla zwierzątek i jeżyków.
Pośpiewajmy wraz z ptaszkami,
czy raniutko, czy w południe,
rozejrzyjmy się za słonkiem,
wtedy świat wygląda cudnie.
A gdy słota już nadejdzie,
srogi wiatr w kominie dudni,
zawsze pomyśl, że to przejdzie,
za to będzie woda w studni.
I powitaj dzień z uśmiechem
dla twej Mamy i dla Taty,
wtedy będzie dla was dobry
i w przygody przebogaty!

Rys. Jakub Sochacki z kl. Ic, wychowawczyni Magdalena Rojek;
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Czesław Piotr Kondraciuk

KOCIE SNY

Hercia, czarno-biała kocia piękność, rośnie jak na drożdżach. Powoli zaczyna osiągać rozmiary dorosłego kota, ale musi minąć trochę czasu zanim to nastąpi. Na razie
dopisuje jej zdrowie, co przejawia się w różnego rodzaju figlach, fikołkach i szalonych
gonitwach. Jest wesoła i pocieszna.
Maja zauważyła, że jej wymarzona
pupilka natychmiast reaguje na dźwięk
dzwonka do drzwi. Zawsze jako pierwsza
stara się witać wchodzących do mieszkania
gości. Następnie starannie ich obwąchuje,
jakby chciała zawrzeć z nimi przyjaźń.
Dziewczynka powoli, dzień po dniu,
poznaje tajniki jej kociego zachowania. Wie,
kiedy Hercia jest w wyśmienitym nastroju,
a kiedy jej tego nastroju brak. Wtedy lepiej
Rys. Mateusz Lis z kl. Ic, wychowawczyni
z nią nie zadzierać, bo potrafi dotkliwie poMagdalena Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25
drapać. Kotka ma dziwaczne upodobania,
w Rzeszowie
bardzo trudne do odgadnięcia. Lubi sypiać
na jednym z krzeseł, albo zwyczajnie na stole. Najbardziej jednak uwielbia wskakiwać
do łóżeczka Majki i razem z nią zażywać sennych przyjemności. Właśnie teraz leży sobie
wyciągnięta na stole, lekko potrząsając małymi uszkami, jakby chciała strzepnąć z nich
coś bardzo nieprzyjemnego. W takiej niezwyczajnej pozie Maja uwielbia ją oglądać.
Nagle jej pupilka zrywa się ze stołu, ogromnymi susami przemierza pokoje, by po
chwili skryć się w najciemniejszym kącie jednego z nich, znikając w nim bezszelestnie.
Okazuje się, że koty, podobnie jak ludzie, też mają swoje sny. Ten musiał być bardzo
nieprzyjemny, skoro tak zirytował i wystraszył Hercię. Czy to się da sprawdzić – myśli
dziewczynka – przecierając oczy ze zdumienia? Jest bardzo zaskoczona zachowaniem
swojej pieszczoszki.
Regina Nachacz

Zimowy poranek
Wielkie zaspy dookoła,
na ślizgawce tęgi mróz.
Grzesio na dwór dzieci woła,
dużo śmiechu, z górki szus!
Ulepimy dziś bałwana,
pójdzie z nami w srebrny tan,
aż zawoła głośno mama:
– Jest kakao! – mówię wam!

Rys. Szymon Sitek, lat 3, opiekunka Izabela Stasiak;
Gminne Przedszkole w Malawie
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To Mikołaj Święty, wiecie?
Jedzie do was, zdrowy już!

Ref.
Za prezenty dziękujemy Ci,
Mikołaju Święty.
Pozdrawiamy, niechaj gwiazdka lśni.
Dobry, niepojęty!
Chce nagrodzić grzeczne dzieci
przez tę jedną w roku noc.
Gwiazdka mu życzliwie świeci,
bo podarków wielka moc!
Ref. Za prezenty dziękujemy Ci…
Po wędrówce się napije
pysznej kawy, ciepłej – uch!
Księżyc szepnie: otul szyję,
w zdrowym ciele, zdrowy duch!

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 7

Ref. Za prezenty dziękujemy Ci…
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