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Pluszak
Piaskowy Dziadek
– kartka pocztowa
z kolekcji Muzeum
Dobranocek

Alicja Ungeheuer-Gołąb

PYTANIE DO ZIMY
Zimo…, Zimo, pojedźmy do lasu.
Tam na sosnach czas na chwilę zastygł.
Przezroczyste, błyszczące sople
mróz zamienił w kryształowe okna.
Pod świerkami długouche zające
wypatrują promyków słońca.
Lis pochwalił się puszystym ogonem,
zamiótł ścieżkę pokrytą szronem.
A na krzewach tarniny i głogu
zjada zeschłe owoce z gałązek
jemiołuszka – podróżniczka ze wschodu,
zawadiacki czubek ma na głowie.
Zimo, Zimo, czy to twój pomysł,
aby w bieli spędzić ten czas roku
i zamienić zieloną trawę
w biały dywan skrzący się w mroku?

Rys. Matylda Hozer, lat 4; Gminne Przedszkole w Malawie; nauczycielka Alfreda Rogalska

Nina Opic

RZESZOWSKIE GWIAZDKI
Rys. Amelka Kapusta, lat 8

Szłam kiedyś wieczorem po Rzeszowie, patrzyłam na rozświetlone
ulice, domy. Przystanęłam przy pięknie udekorowanej dużej choince przy
ratuszu.
„Ale piękna, taka kolorowa i wesoła” – pomyślałam i w tej samej chwili zobaczyłam wesołą, uśmiechniętą
gwiazdeczkę wirującą nad choinką.
– Zgadza się, ta choinka jest
piękna i wesoła – zamruczała mi do
ucha mała gwiazdka.
– Jak to, to ty gwiazdeczko czytasz w moich myślach?
– Oczywiście, my gwiazdki z nieba czytamy w ludzkich myślach, a nawet spełniamy życzenia. Wiesz, jedna dziewczynka bardzo chciała patrzeć
przez okno na kolorowe choinki. Była w szpitalu. I zebrałyśmy się, i przed
szpitalem pojawiła się duża, pięknie ubrana choinka. A dziewczynka aż
klaskała rączkami! Ale najbardziej lubimy siedzieć na dużej choince przy
rondzie. Widzimy wtedy, kto przyjeżdża lub wyjeżdża z Rzeszowa. A każdy, kto patrzy na nas, od razu się uśmiecha, a my wszystkim posyłamy
z góry wesołe gwiazdkowe uśmiechy. A najbardziej nas cieszy, jak ludzie
mówią, że Rzeszów to takie gwiazdkowe miasto.
Coś mi się wydaje, że ta nieznajoma mała gwiazdka ma rację – Rzeszów to takie gwiazdowe miasto. I niech tak zostanie!

Nina Opic w bibliotece na zajęciach teatralnych z dziećmi

Czesław Piotr Kondraciuk

PRZYGODY KOTA KULOMIOTA (1)

Rys. Wiktor Bałchan, lat 5; Gminne
Przedszkole w Malawie; nauczycielka
Małgorzata Kruczek

Pewien kot, o popularnym imieniu Mruczek, leżał wyciągnięty na zapiecku i leniwym wzrokiem patrzył w widoczny fragment kuchennego okna, za którym działo się
wiele ciekawych rzeczy. Ale jemu staremu wyjadaczowi smakowitego mleka jakoś nie
spieszyło się do opuszczenia ciepłego legowiska. Było mu tutaj po prostu dobrze. Dlatego przeciągając od czasu do czasu ścierpnięty grzbiet z lubością rozmyślał o chwili,
kiedy znowu pojawi się przed nim pełna miseczka ciepłego jadła. Na myśl o jedzeniu
odczuwał natychmiast w swoim kocim przełyku błogą rozkosz.
– Jak to dobrze być kotem nierobem – pomrukiwał, mlaskając rozkosznie mokrym
języczkiem.
Jednak myśl o poznaniu otaczającego go świata już od dłuższego czasu
nie dawała mu spokoju. Tyle lat przeżył,
a nie wytknął nosa dalej niż na własne
podwórko, które znał – jak to powiadają
– od podszewki. Dobrze mu tu – to fakt.
Ale tam dalej za horyzontem istniał inny
nieznany świat, o którym, mimo swego
wieloletniego lenistwa, nieustannie rozmyślał.
I oto któregoś dnia przemógł opory i spakowawszy pospiesznie niewielki podróżny worek, bez pożegnania wyruszył w świat. Po kilku minutach pochłonął go wilgotny,
gęstniejący mrok. Szedł ostrożnie, bez przerwy nasłuchując, czy przypadkiem nie czai
się gdzieś w pobliżu jakieś niebezpieczeństwo, ale dookoła było cicho i spokojnie.
Jedynie zaraz za sadem natknął się na starego jeża, ale ten, mając kłopoty ze wzrokiem, wcale go nie zauważył.
Kiedy minął intruza, przyspieszył kroku. Niosła go ogromna chęć poznania tych
wielkich, rozciągających się przed nim terenów, z jednej strony ciekawych, z drugiej zaś
najeżonych szeregiem niebezpieczeństw. Tych ostatnich bał się najbardziej i na samą
myśl o nich dostawał niesamowitych dreszczy.
Jakiś wewnętrzny głos z uporem podpowiadał mu, żeby zawrócił, póki jeszcze czas.
Mógł to zrobić w każdej chwili, gdyż droga, którą przeszedł, była niewielka, a w izbie
z pewnością czekało na niego mleko wraz z ciepłym, wygrzanym zapieckiem.
Żądza poznania okazała się o wiele silniejsza i nagląc do pośpiechu pchała naszego
bohatera ciągle do przodu.
Różne myśli kłębiły się w kocim łbie. Jedne wlatywały, inne wylatywały, tworząc
przy tym niesamowity zamęt.
Ten myślowy chaos sprawił, że przebiegając przez ruchliwą drogę omal nie wpadł
pod nadjeżdżającą ciężarówkę.
– Ratunku! – miauknął trwożliwie, otrzepując z puszystego futerka resztki wilgoci
i kurzu. Niewiele brakowało i byłby to kres wędrówki.
cdn.

Regina Nachacz

WIERSZYK NA DZIEŃ BABCI
Pamiętajmy o Dniu Babci,
nie kupujmy ciepłych kapci,
raczej prezent wystrzałowy –
laptop przyszedł nam do głowy.
Serce babci przy notebooku
w nocnej ciszy, w dziennym huku
będzie pisać na Lenovie,
czego język nie wypowie.
I zdobędzie szczyty sławy,
wszystko wzięło się z zabawy.
Niepotrzebne szafy futer,
tylko ten jeden komputer!

Czesław Piotr Kondraciuk

MRÓZ
Tęgi mróz pędzi
na białych saniach,
rącze rumaki wiatrem pogania.
Tańczą śnieżynki
zimowy taniec
bielutkiej Pani
na powitanie.
A Mróz wciąż trzaska
potężnym batem
w oknach na szybach
malując kwiaty.

Rys. Gabriela Świeboda, lat 4; Rysunki dzieci z Gminnego
Przedszkola w Malawie; nauczycielka Alfreda Rogalska

Magiczna podróż
z Piaskowym Dziadkiem
Zimowa aura sprzyja czytaniu i oglądaniu bajek. Polecam te najpiękniejsze z dawnych lat. Jednym z bohaterów, którego historię warto przypomnieć, jest Piaskowy
Dziadek (niem. Sandmännchen). Telewizyjna kariera
tej popularnej postaci rozpoczęła się 22 listopada 1959 roku. W Niemczech serial jest bardzo popularny i chętnie oglądany do dziś. Twórcą
scenariusza i reżyserem jest Gerhard Behrendt, projekty plastyczne
bajkowych pojazdów wykonał Harald Serowski. Autorem tekstu
piosenki z dobranocki jest Walter Krumbach, a muzykę skomponował Wolfgang Richter.
Piaskowy Dziadek to dobrotliwy krasnoludek w kapeluszu i pelerynce, z workiem kryjącym magiczny złoty piasek. W serialu pojawia
się w różnych środkach lokomocji, którymi przybywa do dzieci czekających na wieczorną bajkę. Od wielu lat podróżuje i odwiedza maluchy na całym świecie, przywożąc im
na dobranoc niezwykłe opowieści. Żegnając się na koniec każdego odcinka, obsypuje
słuchaczy czarodziejskim piaskiem, po którym dzieci słodko zasypiają. Wielu rodziców
odwiedzających muzeum pyta, czy w ofercie naszego sklepiku nie mamy czasem tego
magicznego piasku.
Wyprodukowano ponad 300 odcinków, akcja niektórych z nich miała miejsce także
w Polsce. TVP w ramach dobranocki wyemitowała 17 odcinków tego najdłuższego
w historii serialu animowanego. Firma Demel wydała dwie płyty DVD: „Gdzie mieszka
Piaskowy Dziadek” oraz „Pan Lis i Pani Sroka”.
Piaskowy Dziadek uwielbiał podróże – także te międzyplanetarne, ale nie tylko w filmach bywał w kosmosie. W 1979 roku poleciał tam naprawdę, razem z pierwszym niemieckim kosmonautą Sigmundem Jähnem.
Z serialem wiąże się ciekawa historia – oprócz NRD-owskiego filmu produkowano
jednocześnie także wersję zachodnioniemiecką. Została ona objęta czujną obserwacją
STASI, co poskutkowało tym, że to serial wschodnioniemiecki miał pierwszy premierę
i to on zgarnął całą sławę.
Piaskowy Dziadek z serialu emitowanego w RFN miał bardziej swobodny wygląd od powszechnie znanego. Można go obejrzeć na okładce winylowej płyty z kolekcji Muzeum
Dobranocek.
Dla wielbicieli serialu bajka ma jeszcze jeden walor – wyjątkową kołysankę pozostającą
w pamięci mimo upływu lat…
Dziadku, drogi Dziadku,
nie chcemy jeszcze spać!
Chodź tu zabawić nas, przecież wiesz,
na dobranoc bajka musi być.
Naszym gościem bądź, gościem bądź.

Dziadku, drogi Dziadku,
ty wiele bajek znasz!
Siądź tu i bajkę dziś powiedz nam,
w telewizor razem z nami patrz,
naszym gościem bądź, gościem bądź.
A na koniec dobranocki Piaskowy Dziadek żegnał dzieci:
Dzieci, drogie dzieci,
dobranoc, pora spać!
Już zmrok zapada, noc jest tuż, tuż,
pożegnania dzisiaj nadszedł czas.
Żegnam zatem Was, żegnam Was.
Warto sięgnąć po ten serial i udać się w rodzinną bajkową podróż.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Spektakle w styczniu i lutym 2016
Czasoodkrywanie
Opowieść wigilijna
Jaś i Małgosia
Królowa śniegu
Smoki
Solartaxi. Samochód na słońce
Pinokio
Dzień dobry, Świnko

Janosch

DZIEŃ DOBRY, ŚWINKO

w przekładzie Emilii Bielickiej
przedstawienie dla dzieci od 3 lat
Adaptacja i reżyseria Henryk Hryniewicki, scenografia
Dagmara Jemioła-Hryniewicka, muzyka Bartosz
Tarnawski. Obsada: Kamila Korolko, Robert Luszowski,
Małgorzata Szczyrek.

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

Fot. Judyta Potocka
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Tygrysek i Miś to najlepsi przyjaciele. Od zawsze. Razem się bawią i razem pracują.
Mogą na siebie liczyć. Lubią spędzać razem czas. Jednak pewnego dnia pomiędzy dwójkę przyjaciół wkracza Świnka. Zupełnie inna niż odpowiedzialny Miś, świetna zarówno
w wymyślaniu zabaw, jak i w unikaniu obowiązków… Nowa znajoma fascynuje Tygryska, który chce spędzać z nią każdą wolną chwilę. Czy jednak można żyć samą zabawą
i czy warto zapominać o starych przyjaciołach?

Słowa Reginy Nachacz

Podróż na wschód

1

Rudy kocurek Igraszek
na ławeczce pod różami
poderwał koteczkę Masz,
za którą chodził latami.

Ref.
Serce w życiowej rozterce,
bukiecik czerwonych róż,
zakochane kocie serce,
podróż poślubna – już!

2 Szczęście nadeszło wieczorem,
gdy powracał ze spaceru.
Serduszko zabiło skore
do kotki wartej orderu.

Ref. Serce w życiowej rozterce…
Machnął elegant ogonem,
wąs zabójczy dla fantazji,
cudowną poślubił żonę,
czas jutro ruszyć do Azji.
Rys. Wanessa Rojan, lat 10

Ref. Serce w życiowej rozterce…
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