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Pluszak

Folia animacyjna - Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie
- zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Czesław Piotr Kondraciuk

Cierpliwe
Pluszaki
Maja z nimi żyje w zgodzie
i wszystkie zna doskonale.
Wciąż rozmawia z nimi co dzień,
by przed nimi się wyżalić.
One dobrze znają życie –
mogą słuchać godzinami…
A jeśli mi nie wierzycie,
spróbujcie pogadać sami…

Rys. Dominika Bajda

Czesław Piotr Kondraciuk

Kocham Cię, Mamo

Rys. Julia Pokrywka

Kocham Cię, Mamo,
za to, coś mi dała:
za piękne chwile
i gorące dłonie,
za noce, które
często nie dospałaś
i wzrok kojący –
Twej miłości płomień.

Ewa Drapała

Dla córki
Moja córeczka
tak jak mróweczka
krząta się z kąta w kątek:
myje naczynia
i łóżko ściele,
bo musi być porządek.
Moja córeczka
jak turkaweczka
grucha.

Płynie jak chmurka:
lekka i zwiewna
młoda, radosna…
To moja najmilsza córka!

Rys. Karol Hałoń

Rysunki uczniów kl. Ic, wychowawczyni Magdalena Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Nina Opic

KWIETNIOWY SPACER
Pewnego dnia Zuzia wybrała się z mamą na spacer nad Wisłok. Słoneczko pięknie
świeciło, wiał przyjemny wiaterek, a w górze śpiewały ptaszki.
– Wiesz, mamusiu, jestem bardzo ciekawa, o czym te ptaszki tak śpiewają – powiedziała Zuzia, przyglądając się
małym wesołym wróblom.
– Cała przyroda mówi swoim językiem, tylko my ludzie nie
chcemy wsłuchać się w jej głos,
a to bardzo ważne – powiedziała
spokojnie mama Zuzi.
– A dlaczego to takie ważne? – nie dawała za wygraną
dziewczynka.
– Widzisz, 22 kwietnia jest
Międzynarodowy Dzień Ziemi,
czyli święto całej naszej planety.
A jak jest czyjeś święto, to życzymy czegoś, z czego słuchający ży- Rys. Przemek Polkowski, lat 8
czenia byłby zadowolony.
– A skąd wiemy, czego życzyć Ziemi?
– Gdzie ptaszki mają swoje gniazdeczka?
– Najczęściej na drzewach albo, jak tu, w zaroślach – powiedziała roztropnie Zuzia.
– Właśnie. Jeśli ludzie bezmyślnie wytną drzewa, zniszczą zarośla, to ptaszki nie
będą miały gdzie zamieszkać. Jeśli będą zatruwane rzeki, to wyginą rybki, rośliny, piękne owady, jak ta lecąca tam ważka – powiedziała mama, która jest biologiem i pracuje
w dużym laboratorium.
– Już wiem! Napiszę listę życzeń Ziemi i razem z dziećmi z klasy głośno ją przeczytamy, zapamiętamy i będziemy tego przestrzegać.
– Bardzo dobry pomysł – przyklasnęła mama.
I tak powstała lista życzeń Ziemi. Warto, żeby je wszyscy znali i przestrzegali!
1. Nie niszcz środowiska naturalnego.
2. Nie śmieć, bo ziemia musi oddychać.
3. Pamiętaj – śmieci dawaj do wyznaczonych pojemników.
4. Przyroda ma swoje dźwięki – ty masz ich słuchać, a nie hałasować.
5. Szanuj wszystkie zwierzęta, bo one chcą żyć tak samo jak ty.

BOLEK I LOLEK

Serial o przygodach dwóch sympatycznych braci, zrealizowany w Studiu
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, znany jest na całym świecie. Bohaterowie dobranocki są wiecznie młodzi i od lat bawią i uczą kolejne pokolenia dzieci.
Starszy z serialowych braci, Bolek, jest wyższy i szczuplejszy, zaś młodszy, Lolek,
trochę niższy i tęższy. Obaj uwielbiają zabawy, sport i psikusy, ale przede wszystkim przygody i podróże.
Pomysłodawcą popularnej w kraju i za granicą serii
filmów o przygodach Bolka i Lolka jest Władysław Nehrebecki – polski reżyser, twórca filmów animowanych, jeden z pionierów polskiej animacji, współzałożyciel Studia
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Pierwowzorami
głównych bohaterów byli jego synowie Jan i Roman, których zabawy stały się niewyczerpanym źródłem inspiracji.
Współautorami wizerunku postaci serii „Bolek i Lolek”
byli Alfred Ledwig, Leszek Lorek i Władysław Nehrebecki.
Przy realizacji serii pracowało wielu twórców: scenarzystów, reżyserów, autorów oprawy plastycznej, animatorów, fazistów, dźwiękowców i montażystów.
Po raz pierwszy na ekranach telewizorów Bolek i Lolek pojawili się 7 listopada 1963 roku
w odcinku pt. „Kusza”. Dekadę później na życzenie żeńskiej części widowni pojawiła się postać
dziewczynki o imieniu Tola, która wystąpiła w 30 odcinkach z serii: „Przygody Bolka i Lolka”, „Zabawy Bolka i Lolka” oraz „Olimpiada Bolka i Lolka”. W Studiu Filmów Rysunkowych do 1986 roku
wyprodukowano ponad 150 odcinków animacji w 10 seriach oraz dwa filmy pełnometrażowe:
w 1977 roku pt.: „Wielka Podróż Bolka i Lolka”, do którego w 1979 r. nakręcono epilog „Kawaler
Orderu Uśmiechu” oraz w 1986 r. „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”.
W serialu brak dialogów, które z powodzeniem zastępują muzyka i efekty dźwiękowe. Dzięki
temu jest uniwersalny i zrozumiały dla widzów na całym świecie. Wyjątek stanowią filmy pełnometrażowe i serie animacji z lat osiemdziesiątych, w których Bolkowi swoich głosów użyczyły Ewa
Złotowska i Ilona Kuśmierska, a Lolkowi – Danuta Mancewicz oraz Danuta Przesmycka. Muzykę
skomponowali: Waldemar Kazanecki – autor najbardziej znanego motywu z filmu oraz Tadeusz
Kocyba.
W 1983 roku na zamówienie Komitetu Olimpijskiego powstał film „Olimpiada Bolka i Lolka”, w którym widzowie wraz
z wygimnastykowanymi braćmi poznawali różne dyscypliny sportowe. Jest to jedna z trzech serii przygód Bolka i Lolka ze ścieżką
dialogową, piosenkę z czołówki wykonał znany zespół Alibabki.
O wielkiej popularności serialu i jego głównych bohaterów
świadczy ogromna jak na owe czasy liczba zabawek, figurek, filmów na przezroczach, różnego rodzaju gier, a także produktów
spożywczych np. popularnych nie tylko wśród dzieci gum balonowych. Imionami bohaterów nazwano także kalkulatory produkowane przez Wrocławskie Zakłady Elektroniczne Elwro. Bohaterowie serialu pojawili się także na losach Wielkiej Loterii Centrum Zdrowia Dziecka.
W mieście swoich urodzin – Bielsku-Białej mają odsłonięty w 2011 roku pomnik, wyemitowano tam także dukaty lokalne z wizerunkami sławnych braci, które Muzeum Dobranocek w Rzeszowie oczywiście posiada w swojej kolekcji.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek

TEATR MASKA
Mask@ w sieci – Spektakle online!
Spektakle w kwietniu 2021 na platformie online:
live.teatrmaska.pl (dostęp za 10 zł). Spektakle
dostępne z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących.
•
•
•
•

Hachiko (online – 11.04)
Alicja w krainie czarów (online – 18.04)
O mniejszych braciszkach św. Franciszka
(online – 25.04)
Kajtuś Czarodziej – ten spektakl w reżyserii
Heleny Radzikowskiej bierze udział w VII
Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł
Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” (www.
klasykazywa.pl).

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

Lewis Carroll

ALICJA W KRAINIE CZARÓW

Co może się wydarzyć, kiedy wpadnie się do króliczej nory? Jak to jest, kiedy
można głową sięgać gwiazd,
a już za chwilę przejść przez
maleńkie drzwi? I dokąd
to tajemnicze niewielkie
przejście prowadzi? Zapraszamy w podróż przez świat
niczym
nieograniczonej
wyobraźni, w którym przewodnikiem będzie Alicja.
Dziwna herbatka u Zwariowanego Kapelusznika,
Marcowego Zająca i Susła,
spotkanie znikającego Kota
z Cheshire, po którym zostaje tylko wiszący w powietrzu uśmiech, czy niezwykła partia krykieta,
to tylko kilka z niecodziennych zdarzeń, które spotkają Alicję w jej podróży przez Krainę Czarów.

Fot. Krzysztof Bieliński

Adaptacja, piosenki i reżyseria Gabriel Gietzky, scenografia, kostiumy, lalki Marta Kodeniec, muzyka Michał Zdrzałek, choreografia Szymon Michlewicz-Sowa, projekcje Tomasz Gawroński. Obsada: Jadwiga Domka, Natalia Zduń/Kamila Olszewska, Anna Złomańczuk, Kamil Dobrowolski,
Tomasz Kuliberda, Andrzej Piecuch.

Iwona Maraszka

Kariera smoka Busora
Oto smocza rodzina:
smok Busor, żona Klementyna.
Mieszkają w jamie zwanej Busurą,
troszeczkę ciasną i nieco ponurą.
A w każdym jej kątku
po tłustym smoczątku.
Cóż mówić – od chwili zamęścia
nie zaznała tu Klemcia szczęścia.
Busor ogniem nie zieje, bo nudno,
nie pracuje, bo trudno.
O wszystko dba sama
biedna smocza mama.

Smocza rodzina

A Busor?
Do południa – ziewa,
potem idzie do lasu,
po chaszczach się błąka
i już do wieczora na gitarze brzdąka.
– Nie dla mnie ognie i pracy znoje –
ja będę pisać przeboje.
Ty Klemciu, wierz we mnie i pracuj,
kiedy sławny będę, wezmę do pałacu ciebie i dzieci.
A teraz pa! Księżyc dziś na niebie tak kusząco świeci!

Nasz Busor od tej pory
stale wysyła utwory.
Choć biedzi się i biedzi,
wciąż żadnej odpowiedzi.
Pewien znany krytyk
odwrócił się na pięcie
i mruknął pod nosem:
– Cóż za beztalencie!
Mijają miesiące i lata,
bieda po domu się snuje,
a Busor coś knuje i knuje.
Krzyczy, sprzętami ciska
i wzrok ma Bazyliszka.
Wreszcie tak wrzasnął do żony:
– Wszystko przez ciebie,
pokrako przebrzydła,
obcięłaś mi sławy skrzydła!

Obietnice smoka Busora

„A to niespodzianka spora,
będę żoną gwiazdora!”.
Klemcia tym chętnej
sprząta cały dom skrzętnie.
Naznosi warzyw i gruszek
na strawy pożywnej garnuszek.
Znowu przez całą sobotę
pierze smoczą kapotę.
Odkurza, gotuje i piecze,
a czas ciecze i ciecze…

Potem wyrwał jej z głowy
całkiem spory lok,
na dodatek wymierzył
mocną sójkę w bok!

Rozstanie Klementyny i Busora

Sypiąc sól do mizerii,
dostała Klemcia histerii:
– Nadeszła na ciebie pora,
fora Busorze ze dwora!
– Nie wiem za karę jaką
męczyłem się z taką pokraką?
– przed odlotem rzucił
i bezczelnie pod nosem coś jeszcze zanucił.

Smok odlatuje

Spokój... cisza błoga...
Klemcia napiła się kawy
i napisała wiersz dla zabawy.
Potem drugi i trzeci.
Codziennie pisała troszeczkę,
aż w końcu wydała książeczkę.
Tym oto zdaniem
wierszyk już zamknięty.
Zwykłe smocze mamy
też mają talenty!
Rys. Emilia Paulukiewicz

Osiedlowy Teatrzyk Dziecięcy „Bambino” pod
kierunkiem Niny Opic pozdrawia wszystkich wiosennie!

Czesław Piotr Kondraciuk

Kłopoty pajacyka
Szmaciany pajacyk
jest bliski rozpaczy:
ma dwie duże plamy
i dlatego płacze.

Rys. Julia Pokrywka, kl. Ic, wychowawczyni Magdalena
Rojek; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Nie płacz, przyjacielu,
miej ten kłopot z głowy.
Wyczyszczę ci plamy
i będziesz jak nowy.

Jerzy Gronkiewicz
Słowa i muzyka: Jerzy Gronkiewicz

PSZCZÓŁKA
PSZCZÓŁKA

h = 95

&C

C

œ

œ

œ

œ

œ

1. Brzę - czy pszczół - ka

œ

œ

F

œ

œ

œ

œ

œ

˙

2. Brzę - czy pszczół - ka

ko - ło
ko - ło

ul - ka,
usz - ka,

w brzu chu
ma
chęć

mio - dek
dziś
na

3. Brzę - czy pszczół - ka

dzio - nek

ca - ły,

bar - dzo

wy - czer - pa

G

&œ

œ

œ

œ

spa - dła
kwi - tną

cię - żka
kwia - ty

du - żo

mio - du

C

C7

&œ

œ

œ

cha - ne

&œ

œ

&œ

œ

sią - ce

cha - ne

&œ

œ

sią - ce

Dm

˙

C7

F

cie

˙

mo - je

pszczół - ki,

œ

kwia - tów

˙

zna

-

‰

cie

œ

do

œ

G7

˙

œ

œ

miód

œ

˙

œ

mi

da

˙

przy - ja - ciół

œ

-

ki,

‰ œj

-

œ

cie.

‰ j
œ

-

œ

‰ œj

wspa - nia - ły

ki,

C

œ

miód

œ

mi

Ko -

œ

C

œ

‰ j
œ

nia.

C

œ

G7

œ

na,

-

C

przy - ja - ciół

wspa - nia - ły

j
œ œ

śnia - da

œ

ko - cha - ne

œ

˙

bę - dzie

j
œ œ

‰

œ

-

in - ne
pszczół - ki.
ma
ro - bo - ty.

G
‰ œj œ

œ

Dm

œ

ko - cha - ne

œ

-

œ

sło - dki,
pso - ty,

tak jak
du - żo

G
‰ œj œ

œ

zna

œ

dłu - ga
łą - ce

pszczół - ki,

œ

œ

dziś przy - nio - sła,

˙

œ

C

œ

œ

ja - ka
tu
na

kwia - tów

œ

œ

F

œ

mo - je

œ

œ

˙

˙

da

-

œ

cie.

ty -

Ko -

ty -

Œ

Piosenkę można też posłuchać na:
https://drive.google.com/file/d/1wvNuV-fT6-VW9Ewj9Bti_6p1enK8YZlU/view?usp=sharing
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