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Pluszak

Folia animacyjna z Guciem i Filipem
lata 70. i 80. XX w. – zbiory własne
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Ewa Drapała

LEPIMY
BAŁWANA
Szczypie mróz w nosy i w uszy,
biały śnieg leciutko prószy,
lśni i skrzy się już od rana.
„Zróbmy, zróbmy bałwana!”
Lepią kule ręce małe.
Czapki, buty w śniegu całe!
Jeszcze tylko marcheweczka
na nos dla bałwaneczka.
A małe szare kamyki –
na oczy i guziki.
Stoi bałwan zachwycony
rozgląda się w cztery strony;
cieszy się, że zima biała
tyle śniegu nasypała:
„Jeśli taka wasza wola,
popilnuję wam przedszkola!”

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

Czesław Piotr Kondraciuk

Sanna
Zima w biały puch ubrana
sypie śniegiem już od rana.
Zrobiło się biało wszędzie,
przewspaniała sanna będzie.
Pędzą drogą siwe konie,
zima klaszcze w białe dłonie,
błyszczą w słońcu białe dachy –
będzie ubaw aż po pachy!
Rys. Karolina Wilk z kl. Ic, wychowawczyni Magdalena
Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Nina Opic

BĘCEK POZNAJE ŚWIAT
Dzisiaj poznacie Bęcka, wesołego baranka, który urodził się w ubiegłym roku
w maju. Zawsze bardzo lubił zabawy ze swoimi siostrzyczkami Jagną i Bogną, ale najbardziej lubił wszelkie wyprawy, zarówno te małe wokół domu, jak też te dalsze poza
okolicę gospodarstwa.
– Bęcek, nie wolno oddalać się samodzielnie od domu – mówiła jego mama.
– Nie wolno – przytakiwały zgodnie siostrzyczki.
– Wiem, wiem – zgadzał się Bęcek, ale trochę inne myśli miał w tym swoim kudłatym łebku.
Jemu marzyły się dalekie podróże,
o których mógłby później godzinami
opowiadać. Tak bardzo chciał poznawać
świat. Słyszał od swego dziadka Bronka,
który z owcami wędrował na wypas nawet
w Bieszczady, że są różne widoki: jakieś
dziwne budowle, jakieś miasta, wsie, zupełnie inne od tych w sąsiedztwie.
– Ach, żeby choć raz zobaczyć ten inny
świat – wzdychał po cichu Bęcek.
Był akurat ciepły, letni dzień. Trzy kury
babci Kasi spały pod krzakiem malin, inRys. Amelka Kot, lat 8
dyk Ignac wcale nie indyczył i też spał
gdzieś przy płocie, nawet pies Balon wygrzewał się na słoneczku. Cisza, spokój i możliwość wyjścia przez dziurę w płocie na rozciągające się żółte pole łubinu. Nikt niczego
nie zauważy, a on pozna coś, czego jeszcze nie widział. Bęcek szedł wesoło, pobekując
sobie od czasu do czasu i dzwoniąc swoim dzwoneczkiem zawieszonym na szyi. Łubin
był bardzo wysoki i oprócz żółtych, pachnących kwiatów nic nie było widać.
– A co tam, skończy się ten łubin i już będzie inny świat – rozmyślał Bęcek.
Łubin się skończył, zaczęła się jakaś nieznana łąka, a w oddali jakieś dziwne budowle... I raptem wielki strach obleciał baranka. Chciał wrócić do gospodarstwa, do mamy
i siostrzyczek, nawet do indyka Ignaca, ale zupełnie nie wiedział, jak wrócić. Usiadł
i rozpaczliwie zaczął płakać. Może by wypłakał całe morze łez, gdyby nie Balon, który
obudził się, usłyszał, że Jagna z Bogną nawołują swego brata. Dobry psi nos doprowadził do zapłakanego baranka i później razem wrócili do domu. Bęcek obiecał mamie
i wszystkim na podwórku, że już nie będzie oddalał się od domu i jak do tej pory słowa
dotrzymał.
Więcej przygód Bęcka i jego przyjaciół poznacie w mojej książeczce „Kłapcio i jego
ferajna”.

WSZYSCY MAJĘ ZNAJĄ I KOCHAJĄ

Jest wielu wielbicieli serialu o Pszczółce Mai, niewielu jednak wie, że
literacki pierwowzór postaci powstał wiele lat temu. Sympatyczna Maja
jest tytułową bohaterką powieści dla dzieci napisanej w 1912 roku przez
niemieckiego autora Waldemara Bonselsa. Polskie tłumaczenie książki
pojawiło się na rynku wydawniczym dekadę później.
Pierwszy film o przygodach Mai został zrealizowany w 1926 roku w reżyserii Wolframa Junghansa przy wsparciu samego autora. Zachowała się tylko jedna kopia filmu,
w którym rolę owadów odgrywali aktorzy. Znany i lubiany serial powstał w 1975 roku
i był wynikiem międzynarodowej kooperacji producentów. To film austriacko-japońsko-niemiecko-portugalsko-hiszpańsko-kanadyjski.
Twórcą wizerunku postaci Pszczółki Mai był Marty Murphy współpracujący ze studiem Hanna-Barbera. Animacje stworzyli Japończycy ze Studia Nippon
Animation. Muzykę do filmu skomponował Czech
Karel Svoboda. Pierwsza seria składała się z 52 odcinków. W serialu oprócz tytułowej Mai występowali
także jej przyjaciele: truteń Gucio, pasikonik Filip,
mysz Aleksander, mucha Bzyk, dżdżownica Magda
oraz pajęczyca Tekla – postrach większości owadów,
a także wielu dzieci. Przygody serialowej pszczółki
były dla małych telewidzów źródłem wiedzy przyrodniczej. W 1979 roku powstała druga seria licząca 52
odcinki. W sumie zrealizowano 104 odcinki przedstawiające losy rezolutnej pszczółki
i jej przyjaciół.
W Polsce po raz pierwszy serial pojawił się 26 grudnia 1979 roku. „Pszczółka Maja”
przez długie tygodnie przykuwała uwagę małych i dużych wielbicieli niedzielnej dobranocki. Głosu głównym bohaterom użyczyli: Mai – Ewa Złotowska, Guciowi – Jan
Kociniak. Pasikonik Filip mówił głosem Andrzeja Gawrońskiego, Panna Klementyna
– Teresy Lipowskiej, a mysz Aleksander – Henryka Talara.
Piosenka z filmu, którą w polskiej wersji językowej śpiewał Zbigniew Wodecki, stała
się przebojem, który artysta przez wiele lat wykonywał na swoich koncertach na żądanie
publiczności.
W latach PRL-u bajkowa pszczółka pojawiła się na wielu produktach spożywczych
– gumach do żucia, sztucznym miodzie, a także czekoladopodobnych batonikach. Produkowano także liczne figurki i zabawki dla dzieci, wiele z nich posiadamy w zbiorach.
Najcenniejszymi eksponatami związanymi z realizacją filmu w kolekcji Muzeum Dobranocek w Rzeszowie są oryginalne folie animacyjne, które znajdują się na naszej ekspozycji.
Serial do dziś cieszy się niesłabnącym powodzeniem, niesie bowiem cenne wartości,
takie jak przyjaźń, szacunek dla innych i miłość do przyrody.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek

TEATR MASKA
Na wydarzenia artystyczne Teatr nadal zaprasza do przestrzeni internetowej, m.in. na kanale teatralnym YouTube Teatru Maska. Tak
zapewne będzie i w styczniu, i także w lutym
2021 r.

ETIUDY O MIŁOŚCI

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

Premiera online pierwszego odcinka odbyła się 31 grudniu 2020 r. Spektakle nadal
w sieci.
Krótkie historie przygotowane przez zespół
aktorski Maski przy współpracy dramaturgicznej z Magdą Żarnecką. Za reżyserię
etiud odpowiada zespół aktorski (Kamil Dobrowolski, Jadwiga Domka) i Roksana Miner. Muzykę skomponowała Urszula Chrzanowska. Scenografię przygotowali Marta Ożóg i Piotr Karp. Autorka plakatu jest Adźka
Bielecka. W przedstawieniach występuje zespół aktorski w składzie: Tomasz Kuliberda,
Maciej Owczarek, Anna Złomańczuk, Kamil Dobrowolski, Jadwiga Domka.

Fot. Jerzy Dowgiałło

Fot. Krzysztof Bieliński

Teatr przygotował też na styczeń i luty widowiska online, które miały już wcześniej
premiery sceniczne z publicznością: O mniejszych braciszkach św. Franciszka • Statek
Noego • Bambusowa księżniczka • Hachiko • Alicja w Krainie Czarów.

Bambusowa księżniczka

Alicja w Krainie Czarów

Czesław Piotr Kondraciuk

Zimowe tańce
Już się zima rozgościła,
oszraniając nagie drzewa,
smętną jesień przepędziła
i wraz z wiatrem arie śpiewa.
Tu, na białej śnieżnej scenie,
wiruje śnieżynek balet
i krajobraz się odmienił
otulony mroźnym szalem.
Będą cuda i cudeńka,
najróżniejsze kutylmańce –
Maja zimy się nie boi,
z nią pod pachę będzie tańczyć.

Rys. Adam Dębicki, kl. Ic, wychowawczyni Magdalena Rojek;
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Regina Nachacz

Zimowe siedlisko
Po pokoju lata mucha
i nikogo się nie słucha.
Dobrze mieszkać w ciepłej chacie,
gdy na dworze zimę macie!
Sprytna, przeziębiona mucha,
przy kominku w łapki dmucha –
jestem mała, jeszcze rosnę,
chcę powitać pannę wiosnę!
Rys. Kamila Szałęga, lat 6, nauczycielka Renata Michna;
Przedszkole Gminne w Malawie

Czesław Piotr Kondraciuk

Radości i smutki wnuczki Majki
Mojej wnuczce nie przypadł do gustu zdalny system nauczania. Z jej smutnej twarzyczki zamiast dawnej radości spoglądał niczym nieukojony żal.
Dawna radość prysła jak mydlana bańka i nie wiadomo, na jak
długo zniknęła. Majka ma przed
oczyma tamten wspaniały dzień pasowania na ucznia. To wszystko tkwi
uparcie w jej pamięci, a teraz pozostał jedynie Internet, ekran i skupiona uwaga. Nie tak wyobrażała sobie
swoją szkolną edukację.
Z zazdrością spojrzała na swoją pupilkę Hercię. Jej czarno-biały
kłębuszek leżał spokojnie na jednym z krzeseł, poruszając od czasu
Rys. Bruno Paszkowski, kl. Ic, wychowawczyni Magdalena
do czasu małymi uszkami. Ona jed- Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie
na nie miała żadnych dodatkowych
problemów. Przede wszystkim nie musiała kontynuować nauki. Obce jej były wszelkie
nakazy i zakazy wynikające z panującej pandemii. Kto by się spodziewał, że w tak krótkim czasie wszystko odwróci się do góry nogami…
Zbliżają się ferie zimowe. Znowu pełno ograniczeń, z siedzeniem w domu włącznie. Nie ma spotkań, wspólnych zabaw, kuligów. Koniec świata! Przez taki niewidzialny
wirusik narosło tyle kłopotów!
Nagle Hercia przerwała sen i zrobiwszy kilka kocich zabiegów, skoczyła Majce na
kolana. W taki sposób zawsze zachęcała ją do wspólnej zabawy. – Poczekaj! Teraz będę
miała lekcję – rzekła dziewczynka, gładząc cieplutki brzuszek kota. – Jak skończą się
lekcje, skorzystam z twojego zaproszenia. Ty jedna potrafisz mi dać trochę radości.
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!

Orszak Trzech Króli
Orszak
Trzech
Króli
Słowa: Regina
Nachacz,
muzyka:
Renata Kątnik
Orszak Trzech Króli
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Do stajenki w Betlejem
jadą Trzej Królowie,
tam się Boży cud dzieje,
każdy pasterz powie!
Ref.
Orszaki na koniach,
wielbłądach i słoniach.
Orszaki śpiewają,
Boga wychwalają!

Renata Kątnik
Renata Kątnik

                  
                  

  
  

  
  

 
 

     
     

Kacper Król Europejski
w okryciu czerwonym,
Król Baltazar z Afryki
jak niebo błękitnym!

A król Melchior Azjata
w opończy zielonej.
Jadą w bogatych szatach
witać Narodzone!

Ref. Orszaki na koniach…

Ref. Orszaki na koniach…

Rys. Nadia Nowak-Twardowska, lat 6, opiekunka Agnieszka Kuczma; Gminne
Przedszkole w Malawie
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