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Pluszak

Miś Uszatek w szkolnej ławce
zaprasza do wspólnej fotografii w Muzeum Dobranocek

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Rys. Jakub Dobrzański, lat 5

W LISTOPADZIE

W listopadzie ludzie posprzątali groby,
przetarli granity wilgotną chusteczką,
zapalili świeże świece i lampiony,
pozmiatali dróżki wierzbową witeczką.

Szumi wiatr wśród liści starych lip i klonów
i zachodzi słońce za lasy, za domy,
gdy listopad rusza na spotkanie chłodu,
gdy wyjmuje z szafy zimowe ubranie.

Rys. Jakub Sitarz, lat 5

A dzieciaki w szkole wspominają jesień,
gdzie rudobrązowe ogony wiewiórek,
gdzie ogień z kominka ciepło w pokój niesie,
i gdzie wróble stroszą szarobure pióra.

Prace wykonały dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie.
Nauczycielki: Magdalena Dziobak, Brygida Korab

Nina Opic

STARA SKRZYNIA BABCI

M

Rys. Monika Warchoł, lat 7

arysia pojechała z całą rodziną na wieś. Jej kuzynka Malwina miała urodziny i to nie byle jakie, tylko siódme. Po prezentach i torcie nadszedł
czas na zabawy. Przez chwilę Marysia, Malwina i Ania bawiły się lalkami, ale
znudziło im się.
– Babciu, możemy iść na strych i tam się pobawić?

– Możecie, możecie, tylko tam jest pełno kurzu. I różnych strasznych rzeczy
– powiedział Maciek, brat Marysi. Ten jak coś powie, to nie wiadomo, czy śmiać
się, czy płakać.
– Miau, miau, ja też pójdę z wami – zamiauczał kot Pstryk i szybko zeskoczył z okna na podłogę.
– Tylko uważajcie, żebyście jakichś dawnych skarbów nie znaleźli! – zaśmiał
się dziadek.
I wszyscy poszli schodami nas strych. Ojej, ale tam było dziwnie! Był tajemniczy półmrok i bardzo dużo pajęczyn z przyglądającymi się pająkami. Ale
najdziwniejsza była stojąca w rogu stara skrzynia. Gdy tylko otworzyli skrzypiące wieko, zobaczyli w środku przeróżne stroje i błyskotki. I wtedy rozpoczęła się
prawdziwa zabawa. Bo każda skrzynia na strychu potrafi wyczarować niezwykłe
zabawy, naprawdę!

Jesień kolorowa i radosna

Z

apraszam do muzeum na wyjątkowe przedsięwzięcia wystawienniczo-edukacyjne Miś – dwie ekspozycje oraz bogatą ofertę
lekcji muzealnych, warsztatów i imprez. Jesień u nas jest kolorowa
i radosna.
Goście mogą oglądać wystawę pluszowych misiów z kolekcji
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz Miejskiego Muzeum
Zabawek im. Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu. Są wśród nich misie bardzo stare,
jak i współczesne, pochodzące z różnych krajów: Chin, Australii, Anglii, Irlandii, Fran-

Projekty postaci autorstwa Tadeusza Wilkosza do filmów „Trzy Misie” i „Przygody Misia Colargola”

cji, Niemiec, ZSRR i oczywiście z Polski. Są misie mechaniczne, nakręcane na kluczyk,
grające, buczące i machające łapkami. Niektóre z nich powstały w znanych manufakturach np. Steiff czy Bernard Hermann. Nie zabraknie też filmowych misiów z kolekcji
Muzeum Dobranocek – Uszatka, Colargola czy Kuby, Bartka i Misi z serialu „Trzy Misie”. Można tam także podziwiać ulubione pluszaki dzieci, które na nasz apel przyniosły
swoich przyjaciół na wystawę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej akcji, a szczególnie przedszkolakom i wychowawcom z Przedszkola nr 35 w Rzeszowie. Wystawę
będz
bę
d iee można
moż
ożna
naa o
glądać do
gl
do końca
ko
ońc
ń a st
tycczn
nia 2016
201
0 6 roku.
ro
będzie
oglądać
stycznia
E
Ek
ksp
spo
o
Ekspozycjom
towarzyszą zajęcia edukacyjne:: lekc
ne
kcje
j muzealne, warsztaty artystyczne, proje
lekcje
je
ekc
kcjee i impreza
im
jekcje
z okazji Światowego Dnia Plusz
zow
oweg
e o Misia (25.11). Uczestnicy zajęć muzeszowego
aln
al
nych
nych
ny
c będą
bę mogli wykonać według starych inalnych
strukc
st
strukcji chodzące i machające łapkami misie,
zapr
pr
zaprojektować
pokój Uszatka oraz poznać
z ni
niedźwiadkiem o klapniętym uszku czarrodziejskie
ro
d
dz
słowa i zasady dobrego wychowa
wania. Serdecznie zapraszam.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek
w Rzeszowie
Lalki filmowe z serialu „Trzy Misie”

Spektakle w listopadzie
i grudniu 2015








Jaś i Małgosia
Piotruś Pan
Smoki
Najmniejszy samolot na świecie
Historia Śnieżki
Dzień dobry, Świnko
Czasoodkrywanie
(premiera – 5 grudnia, godz. 15.00)
 Opowieść wigilijna
 Solartaxi. Samochód na słońce

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

Malina Prześluga

SMOKI
Przedstawienie dla dzieci od 6 lat
Reżyseria Jerzy Jan Połoński, scenografia Monika
Wójcik, muzyka Marcin Partyka, ruch sceniczny
Ewelina Ciszewska, asystent reżysera Paulina
Gawrońska. Obsada: Kamil Dobrowolski,
Jadwiga Domka, Malwina Kajetańczyk, Paweł
Majchrowski, Jerzy Dowgiałło, Natalia Zduń.

M

oże to właśnie my jesteśmy smokami? Wszystko jest kwestią umowy i wyobraźni.
Jedno jest pewne – czy to smok, czy też człowiek, musi wyzbyć się uprzedzeń
i uwierzyć, że wszystko jest możliwe…
Zwłaszcza w bajkach. Bo może to właśnie nasze życie jest bajką? Bo tylko
wtedy, gdy wpuścimy ją do naszego
życia, możemy stać się szczęśliwsi i dostrzec to, co często mijamy bez zastanowienia. Smoki istnieją i mogą nauczyć
nas wielu pożytecznych rzeczy. Zaprośmy je tylko do naszego pokoju, żeby
sobie pohasały lub odwiedźmy je pod
łóżkiem. Tam musi być coś więcej niż
tylko kurz.

W słuchawkach i na migi

D

„Historia Śnieżki”

Fot. Katarzyna Chmura

„Najmniejszy samolot na świecie”

zięki wyposażeniu w specjalne słuchawki
widzowie niewidomi i niedowidzący mogą
w pełni uczestniczyć w spektaklu, podążając za
rozwijającym się wątkiem historii. Dla niedosłyszących i niesłyszących przygotowane jest tłumaczenie
spektaklu na język migowy. Teatr Maska w Rzeszowie realizuje cel dotarcia ze sztuką do osób niepełnosprawnych dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura
– Interwencje 2015.
Otwierał ten cykl w październiku spektakl
dla dorosłych „Na pełnym morzu” wg Mrożka.
A dla dzieci przygotowano w listopadzie widowiska „Piotruś Pan” (8 XI), „Historia Śnieżki” (23 XI,
godz. 10.00) i „Najmniejszy samolot na świecie”
(29 XI, godz. 16.30). Na każdy z przystosowanych
spektakli wstęp dla osób niewidomych i niesłyszących oraz ich opiekunów jest bezpłatny, ale liczba
miejsc jednak ograniczona, dlatego należy zadbać
o wcześniejszą rezerwację i odebranie darmowej
wejściówki w kasie teatru.

„Piotruś Pan”

Nagroda literacka

15

października wręczona została 22. Ogólnopolska Nagroda
Literacka im. Kornela Makuszyńskiego. W tym roku główną nagrodę otrzymała książka autorstwa Rafała Witka pt. „Zgniłobrody i luneta przeznaczenia” wydana przez Naszą Księgarnię.
To zabawna historia, która łączy humorystycznie przedstawione
realia szkoły z wizytą gościa z dalekiej przeszłości. Występujący
w niej dziecięcy bohaterowie próbują opiekować się niezwykłym
przybyszem.
Wyróżnienia otrzymały książki: „Dzicy
lokatorzy” autorstwa Tiny Oziewicz wydana
przez wyd. Czerwony Konik oraz „Syberyjskie przygody Chmurki” autorstwa Doroty
Combrzyńskiej-Nogali przygotowana przez
Wydawnictwo Literatura. Zapraszamy do
poznawania nagrodzonych pozycji.
Prof. UR dr hab. Alicja UNGEHEUER-GOŁĄB

Rys. Jakub Wiśniowski, lat 4

Czesław Piotr Kondraciuk

Dzielne Pluszaki

Rys. Milena Ruszel, lat 4

Rys. Anna Nowak, lat 4

Dziś opowiem wam dzieciaki,
jakie dzielne są Pluszaki.
Pluszak to jest małe zwierzę,
dużo miejsca nie zabierze,
jak aksamit jest w dotyku,
lubi lody na patyku.
Gdy okażesz mu swój gest,
wierny będzie ci jak pies.
A jak trzeba, to się wzruszy,
gdy rozboli cię twój brzuszek.
Pluszak brzuszek pomasuje,
smutną buzię wycałuje,
ciepłą łapką otrze łzy
i sprowadzi dobre sny.

Prace wykonały dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie pod kierunkiem nauczycielki Agnieszki Kuczmy

Słowa Reginy Nachacz, muzyka Elizy Danilczuk

Kt o miar kuje nie żałuje

Były sobie dwa kangury,
jeden szary, drugi bury.
Raz im było za gorąco
albo zimno, nawet w słońcu.
Ref.
Hop, hop – kangury – hop, hop, hop!
Serce i miłość – trop, trop, trop!

2

Bardzo chciały się ożenić,
kawalerski stan odmienić.
Poszły zatem na zabawę,
zamawiając rum i kawę.

4

Obaj darem zachwyceni,
szczęścia łut życie odmienił,
popijali zimną wodę
na matrymonialną zgodę.
Ref. Hop, hop – kangury…
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Przetańczyli cud wesele
cały tydzień, a w niedzielę
piękny spacer brzegiem plaży.
O tym każdy kangur marzy!
Ref. Hop, hop – kangury…

Ref. Hop, hop – kangury…

3

Wtem przy barze, niespodzianka!
Kangureczki w białych wiankach
smakowały pyszne lody
dla relaksu i ochłody.
Ref. Hop, hop – kangury…
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