NR 9 (135)
LISTOPAD 2022

Pluszak

Kadr filmowy „Troskliwe misie”. Zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Regina Nachacz

Dzieciaki mają smaki
Dzisiaj będzie obiad szybki,
powiedziała mama,
wszyscy lubią w sosie grzybki,
radość niesłychana!
Uzbierane w październiku,
potem zamrożone,
cenne zbiory z dwóch koszyków
w drodze na ambonę!
Teraz w kuchni krzątanina,
smażą się pyszności.
Grzesiu cały w dumnych minach,
od grzybków nie pości!

Rys. Mirella Lisek, lat 4, opiekunka Edyta Murjas;
Gminne Przedszkole w Malawie

Regina Nachacz

Obrazek jesienny
Listopad zamglony, dżdżysty,
zadumę tęsknoty snuje,
ze zmierzchem dnia oczywistym
piołuny życia smakuję.

Kałuże oczęta mrużą,
kocie łby obłe i śliskie,
dziecko z parasolką dużą,
ulicą mknie auto z piskiem.

Idę przez miasto skulona,
natchniona jesiennym deszczem,
szczęście unoszę w ramionach
i proszę Boga o jeszcze.

Nagroda Makuszyńskiego
7 października 2022 r. ogłoszono wyniki 29. Ogólnopolskiej
Nagrody Literackiej im. Kornela
Makuszyńskiego. Główną nagrodę
otrzymała Katarzyna Wasilkowska
za książkę Już, już! wydaną w Wydawnictwie Literatura. Wyróżnienia
powędrowały do Rafała Witka za
książkę Ja, Majka (Wydawnictwo
Nasza Księgarnia) oraz Piotra Rowickiego za książkę Pies Kolumba (Wydawnictwo Adamada).
Laureatom składam gratulacje, a Czytelników zachęcam do lektury.
Prof. Alicja UNGEHEUER-GOŁĄB,

przewodnicząca Rady Programowej Centrum Literatury Dziecięcej w Oświęcimiu

Nina Opic

Spotkanie w lesie
Justynka razem z mamą wybrała się pewnego listopadowego dnia do lasu. Na wielu drzewach
były już ostatnie kolorowe liście, które i tak strącał jesienny wiatr. Pod jednym drzewem samotnie
rósł ogromny muchomor.
– Witaj muchomorku. Chyba smutno ci tutaj
tak samotnie pod tym drzewem?
– Ale ja nie jestem samotny – odpowiedział
muchomor i poruszył śmiesznie w ukłonie swoim ogromnym czerwonym kapeluszem ozdobionym białymi plamkami.
– Ale nikogo wokół ciebie nie widzę – powiedziała dziewczynka, która potrafiła rozmawiać ze
zwierzętami, drzewami, no i z grzybami.
– Poczekaj, wiatr silniej zawieje i zaraz ona
się zjawi.
– Jaka ona?
Ale zanim muchomor odpowiedział na jej
pytanie, silnie powiał listopadowy wiatr i oto tuż
pod drzewem stanęła przepiękna dziewczynka
z długimi warkoczami ozdobionymi kolorowymi Rys. Justynka Kazimierska, lat 8
wstążeczkami. Wyglądała jak z jakiegoś nieznanego filmu. Było jednak coś, co zwracało uwagę, jej
uszy były trójkątne...
– Witaj, Justynko. My się nie znamy. Jestem elficzka Filla i opiekuję się listopadem.
– Jak to opiekujesz się listopadem?
– Każdy miesiąc ma swojego elfa. Ja pilnuję, aby w odpowiednim czasie z drzew spadły liście, które ocieplą ziemię, namawiam niedźwiadki do zimowego snu, a samotnym muchomorkom
śpiewam wesołe piosenki, żeby uśmiechały się jeszcze swymi plamkami na kapeluszu.
– O! O! O! – zawołała Justynka, ale na dalszą rozmowę nie było już czasu, bo trzeba było wracać do domu. Było to najbardziej niezwykłe spotkanie...

Regina Nachacz

Listopadowy sen
Lecą liście w listopadzie
z kolorowych drzew,
na trawnikach srebrne szadzie,
spadnie śnieg czy deszcz?

Lubię w kącie obok pieca
relaksować się.
Co się dzieje? Wielka heca!
Czyżby słodko śnię?

Na kolanach drzemie kot,
wyleguje się!
On, jak ja, nie lubi słot,
każdy o tym wie!

Wyszedł z lasu niedźwiedź stary,
zagadał o miód!
Piękna bajka, czary-mary,
aż brakuje słów!

Rys. Anna Witowska, lat 5,
opiekunka Jolanta Bobeł;
Gminne Przedszkole w Malawie

TROSKLIWE MISIE

Muzeum Dobranocek
ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. + 48 748 36 51
www.muzeumdobranocek.pl

Jest pewna recepta, aby dziecko było szczęśliwe
– po prostu trzeba podarować mu pluszowego misia.
Jest też sporo osób, które choć dawno już wyrosły z zabawek, zachowują swoich przyjaciół z dzieciństwa w dorosłym życiu. Sama jestem jedną z nich .
Bajkowe niedźwiadki – Uszatek, Colargol, Kubuś Puchatek czy Paddington patronują wielu
przedszkolom i żłobkom na całym świecie, a maluchy uczestniczą w licznych uroczystościach z nimi związanych.
O tym, jak ważna jest misioterapia, świadczy też istnienie
niezwykłego święta – Światowego Dnia Pluszowego Misia, które
obchodzone jest 25 listopada.
W pewnej dobranocce występuje ponad trzydzieści sympatycznych i bardzo szlachetnych niedźwiadków, a ich miłe charaktery i chęć niesienia pomocy sprawiają, że łatwo je polubić.
Mowa oczywiście o „Troskliwych Misiach”.
W 1981 roku firma American Greetings przy współpracy
z Eleną Kucharik i Lindą Denham stworzyła projekty postaci,
które po dwóch latach znalazły się w sprzedaży jako zabawki,
pojawiły się w książkach, na kartkach pocztowych i innych wyBabcia Misia
dawnictwach.
Duża popularność bohaterów sprawiła, że w 1985 roku podjęto się ekranizacji przygód sympatycznych misiów
z kolorowymi symbolami na brzuchach. Animacja
„Troskliwe Misie” stała się znana niemal na całym
świecie. Serial wyprodukowany przez Studio DIC
Enterprises (sezon I), a następnie Nelvana (sezony
II–IV) doczekał się 60 epizodów zrealizowanych Hultaj
w czterech seriach oraz kilku odcinków specjalnych. Na ekranach polskich telewizorów pojawił się jako dobranocka w 1992 r. i szybko zdobył
sympatię widzów, dzięki przekazywanym wartościom takim jak: przyjaźń, dobro, życzliwość, pomoc, współpraca i troska o innych.
Każdy miś jest inny, ma zalety
i wady, zdarzają się między nimi spory,
a nawet kłótnie, czasem płatają sobie figle,
ale w potrzebie zawsze mogą na siebie liczyć.
Aby poznać „Troskliwe Misie” z naszej kolekcji, koniecznie trzeba wstąpić do
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, gdzie
mają one swoje miejsce wśród gwiazd animacji. Serdecznie zapraszam.
Katarzyna LUBAS,

dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
Folie animacyjne „Troskliwe misie”. Zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Teatr Maska

Spektakle w listopadzie i grudniu 2022
•
•
•
•
•
•
•

Księżycowe opowieści
Kajtuś czarodziej
Blaski i cienie
Ballady i romanse
Hachiko
Zaginiony świat
Opowieść wigilijna

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

Na motywach powieści Arthura Conana Doyle’a

ZAGINIONY ŚWIAT

Scenariusz i reżyseria Grzegorz Grecas, scenografia, kostiumy i projekcje Janek Głąb, ruch
sceniczny Madi Rostkowska, muzyka i udźwiękowienie Tymek Witczak, asystent reżysera
Jadwiga Domka. Obsada: Jadwiga Domka, Ewa Mrówczyńska/Anna Złomańczuk, Natalia Zduń,
Kamil Dobrowolski, Tomasz Kuliberda, Maciej Owczarek.

Fot. Jerzy Dowgiałło

Każdy dorosły wie, że największymi znawcami dinozaurów są dzieci. A jednak kiedy ekscentryczny profesor Challenger ogłasza, że podczas swojej ostatniej podróży wpadł na trop żywych
dinozaurów i organizuje ekspedycję badawczą, w zespole odkrywców nie ma miejsca dla dzieci.
Natalia Malone – córka jednego z uczestników wyprawy – postanawia, że za nic w świecie nie
przegapi możliwości spotkania oko w oko z dinozaurem. Czy przebojowa dziewczynka osiągnie
swój cel i pojedzie na wielką wyprawę? Jakie niebezpieczeństwa czekają na podróżników w amazońskiej dżungli?

Iwona Maraszka

Malutka Filutka
Na rosłej jabłoni
mieszkała malutka
jabłonkowa służka
imieniem Filutka.
Miała dbać o jabłoń,
jej kwiaty, jabłuszka.
Jak to, przecież wiecie,
każda sadu duszka.
Pewnego poranka
odwiedził ją motyl
i rozpoczął swe znane
podstępne zaloty:
– Odlecimy na zawsze
do krainy kuszącej,
gdzie od rana do nocy
grzeje cudne słońce!
Szczęśliwa Filutka
spłonęła rumieńcem,
od dawna nie marzyła
o niczym więcej.

Biedna duszka usiadła
na zeschłej gałązce
i z rozpaczy załamała
maciupeńkie rączki.
Motylek poruszył
cienkimi czułkami:
– Teraz musisz poczekać,
wrócę z prezentami…
Bo dla innych biedulek
stos spranych koszulek!
Tobie przywiozę stroje
błyszczące, jedwabne,
pozazdroszczą ci róże
i gladiole powabne.
Mam bowiem jedną wadę,
kocham tylko piękne
i modne kobiety!
Psotnik odfrunął…
A do służki Filutki,
dosłownie co chwilka
docierały plotki
o figlach motylka.
Już to latał po sadach
i bywał w ogrodach,
innym duszkom trajlował
o najnowszych modach.
Lecz ona wciąż płakała
z ogromnej tęsknoty
i w kółko szeptała:
– Gdzie mój motyl złoty?
Aż przybiegła do niej
sadu czarodziejka,
urocza, pachnąca
liliowa Maciejka.
– Co się z tobą stało,
malusieńka służko?
Próżno z twej jabłoni
czekać na jabłuszka!
Moja droga Filutko,
powiem do ciebie krótko:
– Z krętaczem nie wygrasz.
Każdy motyl to figlarz!

Maciejka westchnęła:
– Widać cię nie zmienię,
ale masz ode mnie
stałe zaproszenie!
Usiądziemy razem
przed ciepłym kominkiem,
żeby się uraczyć
czarodziejskim winkiem.
Wszak na różne smutki
nie zaszkodzi nam obu
naparstek malutki!
Przeszła Wiosna i Lato
i Jesień, a Filutka –
dalej liczyła na cud,
aż ją Zima zamieniła
w kruchy, lśniący lód.

Maleńką, misterną figurkę
świetną ozdobę biurka,
gdzie Zima robiła notatki.
I wyszedł jej spod pióra
wierszyk nawet gładki:
„Filutka”.
Tylko się nie spodobało Zimie
takie niedobrane imię.
Ilustracje: Iwona Maraszka

Słowa Regina Nachacz, muzyka Andrzej Szypuła

Kapliczka

Ref.

Jest święte miejsce w Nowej Wsi,
kapliczka na rozstaju dróg,
łagodne szczęście daje mi,
od dziecka wiernie czeka Bóg.
Ref.
Pod cichą, modrą kapliczką
mam swoje miejsce na ziemi,
przyjazne Bożym owieczkom,
na zawsze pomiędzy swymi!
Nie było mnie tu wiele lat.
Jak życie przeszło, nie wie nikt,
z nadzieją poszłam w stary świat,
poznałam prawdę, złudny mit.
Ref. Pod cichą, modrą kapliczką…
Zostanę już po życia kres
i będę miała zdrowy sen,
gdzie wiosną pachnie lila bez,
odpowiem troskom – idźcie hen!
Ref. Pod cichą, modrą kapliczką…
Zapraszam cię do miłej wsi,
słyszysz, jak serce tłoczy krew?
Stań pod kapliczką u jej drzwi
i oczyść duszę, pokłoń się!

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 6

Ref. Pod cichą, modrą kapliczką…
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