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Pluszak

Zdjęcie z ekspozycji
w Muzeum Dobranocek
poświęconej
Gwiezdnym wojnom
– z kolekcji Muzeum Dwóch
Imperiów w Witaszycach

Alicja Ungeheuer-Gołąb

JEST ZIMA
jest zima zima jest
na ziemi i na niebie
na płocie i na drzewie
na drodze i na ścieżce
i na ulicy w mieście
na parapecie
w oknie
na świerku i na sośnie
na dachu i na piachu
i na ziarenku maku
na wielkim skrzyżowaniu
i na ubraniu Ani
jest zima
w płatku śniegu
co skrzy się na kołnierzu
i w przezroczystej kropli
zmarzniętej w długim soplu

Rys. Emilia Kurek pod kierunkiem nauczycielki Barbary Jędrzejec; Gminne Przedszkole w Malawie

Nina Opic

BAL KOTÓW
Było to pod koniec stycznia. Ruda kotka Mela postanowiła zaprosić
na swoje urodziny wszystkich znajomych z podwórka. Punktualnie o piątej po południu zaczęli się schodzić zaproszeni goście.
– Dzień dobry, Melu! Wszystkiego dobrego z okazji urodzin! – prawie chórem powiedziało rodzeństwo Pyrków: kotka Pyrka, jej brat Pyrek
i ich młodsza siostrzyczka Pyrcia. Wszyscy ubrani w swoje ulubione niebieskie stroje.
– Witaj, witaj! – zawołał Baltazar, trzymając w łapce całą wiązankę
kolorowych baloników.
– Tak się cieszę, tak się cieszę! – wesoło zawołała Mela i bardzo serdecznie wyściskała wchodzących gości.
I rozpoczęła się urodzinowa zabawa. Gdy tylko na stole pojawił się
trzypiętrowy tort (bo Mela miała właśnie trzy latka), zaczęła grać kocia
muzyka, Baltazar wypuścił swoje baloniki, wszyscy zaczęli się wesoło bawić. Były skoki i akrobacje, zabawa w chowanego, a nawet przeskakiwanie
przez duży fioletowy dywan. Było tak wesoło, że mała myszka Fryzia wyszła ze swojej norki i też zaczęła tańczyć. Bawcie się dobrze!

Rys. Zuzia Burza, lat 9

Czesław Piotr Kondraciuk

PRZYGODY KOTA KULOMIOTA (2)
Głodny, przemoczony i zmarznięty wlókł się resztkami sił.
– Nie poddam się – powtarzał z uporem maniaka, zupełnie tracąc kondycję.
Inny kot próbowałby zapolować. Ot choćby na polną myszkę... On nie potrafił. Nie
miał o tym zielonego pojęcia, więc wlókł się z opuszczoną głową zupełnie zdany na los
szczęścia.
Przezwyciężyć zmęczenie wcale nie jest łatwo. Szczególnie, kiedy w żołądku wzmaga
się dokuczliwy głód... A był on coraz silniejszy i podsuwał przed oczy kuszące widziadła.
Zmęczony i senny kierował swoje kroki do majaczących w oddali zabudowań, kiedy
nagle z wysokiej trawy wyskoczył duży, z połyskującymi ślepiami lis. „To już koniec” – zdążył pomyśleć, próbując przyjąć postawę obronną. Przybierając kabłąkowatą pozycję, z duszą na ramieniu czekał na atak.
Lis jednak nie zaatakował. Machnąwszy od niechcenia puszystą kitą,
przemówił piskliwym głosikiem:
– Witam kolegę w Krainie Baśni!
Proszę się nie obawiać. Nie grozi mu
żadne niebezpieczeństwo...
Kot najpierw zesztywniał z wrażenia, a potem posłusznie, choć nie
bez pewnych oporów, udał się za lisem.
Chwilę milczeli, po czym pierwszy zagaił przewodnik:
– Kurołap jestem... Szef protokołu
dyplomatycznego Bajkowego Kraju... Rys. Aleksandra Żurawska, lat 4 z Gminnego Przedszkola
w Malawie; nauczycielka Małgorzata Kruczek
A ty? Jak ciebie nazywają?
Kot długo zastanawiał się, jaką by dać odpowiedź, aż wreszcie wpadł na wspaniały
pomysł:
– Kulomiot! – wyrecytował jednym tchem, świdrując lisa zielonymi, kocimi oczkami.
– Kulomiot powiadasz... – rozważał lis. – Czyżbyś miotał kulą? A to ci heca! Kot Kulomiot! Tego jeszcze u nas nie było...
Szli małymi krętymi uliczkami, na których aż roiło się od najprzeróżniejszych zwierzątek. Wszyscy byli dla siebie niezmiernie mili i uprzejmi. Pozdrawiali się serdecznie, czyniąc niskie, prawie do ziemi ukłony.
Sklepy, jakie po drodze mijali, miały duże kolorowe szyldy, a za szybami wystawowych
okien leżało wiele smakowitych rzeczy. Na ich widok nasz Mruczek poczuł nagły skurcz
żołądka. Zapach dolatujący z wnętrz sklepowych działał zniewalająco.
– Miej litość, Kurołapie... – zaczął błagalnie. – Nie mam już siły iść dalej... Umieram
z głodu!
– Bądź cierpliwy, brachu... – pocieszał lis. Za chwilę dotrzemy na miejsce. Tam cię
nakarmią i napoją do syta. Będziesz jadł, ile tylko dusza zapragnie, ale teraz nie marudź...
cdn.

Regina Nachacz

Czesław Piotr Kondraciuk

PANEK
BAŁWANEK

KULIG

Gruby bałwanek w ogródku
najpiękniejszym na tym świecie
spaceruje powolutku.
Jest mu straszne zimno. Wiecie?
Marzy o gorącym kubku
czekolady albo mleka.
I zwyczajem zimnych ludków
z dworu zmyka, a nie zwleka.

Rys. Martynka
Rzeźwicka, lat 5

Suną sanki za sankami,
śnieg się bieli w blasku słońca,
konie dzwoniąc dzwoneczkami
pędzą, pędzą w dal bez końca.
Oszalały wiatr swawolnik,
pogwizduje, to znów śpiewa,
nastroszonej Pani Zimie
bieluteńki szal porywa.

Piją w kuchni babcia z dziadkiem
malinowe soki lata,
ciepłe chwile bardzo rzadkie,
słodko się rodzinnie bratać.
Miło sobie pogadali,
Panek ogrzał kości młode,
aż tu wszyscy jacyś mali,
na dywanie widać wodę!
Trudno, mus na postój wracać,
fason trzymać, witać dzieci.
Taka jest bałwanka praca,
no i czas mu szybciej leci.

Rys. Oliwia Borek pod kierunkiem nauczycielki Barbary
Jędrzejec; Gminne Przedszkole w Malawie

JASEŁKA W KARTONIE

Jasełka w Osiedlowym Domu Kultury Karton przy ul. Ofiar Katynia 6 w Rzeszowie przygotowywane były przez dzieci w wieku od 6 do 10 lat ze Szkoły Podstawowej nr 22 i jedno dziecko ze
Szkoły Muzycznej I stopnia. 22 stycznia tego roku w przedstawieniu cud Bożego Narodzenia przeplatał się z tańcem, muzyką oraz śpiewaniem kolęd i pastorałek. Reżyserem, choreografem i scenografem widowiska jest Iwona Oczoś. Wystąpili: Dawid
Smoleń (Józef), Milena
Smoleń (Maryja), Zuzanna
Kuś, Julia Howako, Karina
Zielińska, Wiktoria Szteliga, Maya Polak, Roksana
Kotla (aniołki), Kacper
Oczoś, Maksymilian Żuchowiec, Antek Szteliga i Jacek Szteliga (pasterze/królowie). Kolędy na skrzypcach grał Kacper Oczoś.

NASZA BABCIA SERCE MA

„Nasza babcia serce ma, takie duże, że aż dwa…” 20 stycznia br. dorocznym obyczajem
w Przedszkolu nr 8 w Rzeszowie przy ulicy Lwowskiej wnuczęta gościły babcie i dziadków z okazji
ich święta. Tańczyły, recytowały, śpiewały głośno i z całych sił kolędy i okolicznościowe piosenki. W życzeniach „wyczarowywały dla babuni suknię z kropel rosy”, „dla dziadziusiów malowały rzekę pełną rybek, działkę z domkiem, koszyk pełen grzybów i... pieska na pociechę”. Babcie
i dziadkowie otrzymali wielce oryginalne
kwiatki z bibuły. Potem było gramolenie
się na kolana dziadków i słodki poczęstunek. A dziadkowie i babcie uśmiechnięci, wzruszeni podziękowali wnuczętom,
pani dyrektor Marii Żmijowskiej, paniom wychowawczyniom Dorocie Kozdraś-Szczęsny i Małgorzacie Wąsacz oraz
panu Łukaszowi Uchmanowi, życząc...
do zobaczenia w przyszłym roku.
Bożenna Możejko-Augustyn

FERIE
Z MUZEUM DOBRANOCEK

Serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty wystawienniczej oraz
zajęć i warsztatów artystycznych przygotowanych na ferie zimowe, a także do obejrzenia nowej wystawy czasowej pt. „Gwiezdne wojny”.
Na zimowy wypoczynek, który w tym roku w naszym województwie
przypada od 15 do 26 lutego, przygotowaliśmy kilka atrakcji.
W poniedziałki zapraszamy na warsztaty animacji, na których
uczestnicy będą mogli pod naszą opieką stworzyć własny film animowany. Do wyboru animacje:
rysunkowa, wycinankowa, z materiałów sypkich np. soli czy różnych rodzajów makaronu.
Wtorki spędzimy z Bolkiem i Lolkiem na lekcjach muzealnych – w pierwszym tygodniu
ferii zadbamy o zdrowy styl życia, a w drugim wybierzemy się w zimową podróż. Na środy
zaplanowaliśmy gry planszowe własnego autorstwa, a w czwartki zapraszamy na zajęcia plastyczne. W piątki odbędą się warsztaty filmowe poświęcone zimowym sportom w animacji.
W ramach zajęć feryjnych uczestnicy będą mogli zwiedzić muzeum i poznać jego niezwykłą kolekcję, a także wziąć udział w projekcjach
filmowych i pokazach przezroczy. Zajęcia
odbywają się od godz. 10.00–12.00. Szczegóły oferty oraz rezerwacje pod numerem
17 852 57 15.
W trakcie ferii w Muzeum Dobranocek oprócz wystawy stałej uczestnicy
będą mogli obejrzeć ekspozycję poświęconą serialowi „Gwiezdne Wojny” z kolekcji
Muzeum Dwóch Imperiów w Witaszycach
założonego przez Tomasza Klauza. W Muzeum Dobranocek będzie można zobaczyć

wydawnictwa, plakaty, zdjęcia aktorów z autografami, kolekcjonerskie wydania płyt DVD, figurki
żołnierzy klonów i szturmowców oraz innych postaci. Atrakcją wystawy będą manekiny postaci,
m.in.: rycerz Jedi, Darth Maul, Boss Nass i strażników Palpatine’a. Będą także modele statków kosmicznych, klocki Lego i różnorodne gadżety popularyzujące film. Do wystawy przygotowaliśmy
specjalną ofertę zajęć, lekcji muzealnych i warsztatów oraz projekcji związanych z astronomią.
W sali projekcyjnej muzeum będzie można obejrzeć filmy popularnonaukowe: „Narodziny
Ziemi” i „Ewolucja Ziemi” w reżyserii Stefana Szwakopfa, zrealizowane w Studiu Miniatur Filmowych w Warszawie. W sklepiku muzealnym oprócz dobranockowych gadżetów, wydawnictw
i zabawek będzie można także zakupić pamiątki
związane z filmem „Gwiezdne Wojny”.
Od tego roku w okresie przerwy zimowej,
a także w czasie wakacji Muzeum Dobranocek będzie czynne cały tydzień. Sympatyków muzeum
i wielbicieli filmów animowanych zapraszamy od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00,
a w weekendy 10.00–18.00.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek

Spektakle w lutym i marcu 2016

•

Solartaxi. Samochód na słońce
Czasoodkrywanie
Pinokio
Dzień dobry, Świnko
Smoki
Skarpety i papiloty, czyli o tym, co zaszło
w rodzinie lisów (premiera 13 marca, godz. 16.30)
Najmniejszy samolot na świecie

Carlo Collodi

PINOKIO

adaptacja i reżyseria: Zbigniew Głowacki
scenografia: Pavel Hubička
muzyka: Krzysztof Dzierma
przedstawienie dla dzieci od 4 lat

Był sobie raz samotny, stary człowiek, był kawałek zwykłego drewna i było pragnienie posiadania
kogoś bliskiego. Z tego pragnienia narodził się Pinokio, zabawna lalka z pięknie wystruganą głową, rękami i nogami, ale bez serca i takiej ilości rozumu, która pozwoliłaby wybierać właściwe drogi. Nie zdając
sobie sprawy z konsekwencji swojego postępowania
i przysparzając wielu zmartwień swojemu ojcu, ubogiemu
Dżepetto, egocentryczna lalka-dziecko ucieka z domu,
aby zasmakować pełnej pokus wolności. Nie wie, że jego
los zatoczy krąg i w końcu zapłacze z tęsknoty za ojcem...

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. Ryszard Kocaj
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Słowa Reginy Nachacz, muzyka Elizy Danilczuk

PIOSENKA O MYSZKACH

1

Na imieniny do Myszka
z bukietem czerwonych róż
przyszła w gości Szaramyszka.
W zorzach porannych – i już!
Ref.
Myszu-myszu, szuszu-szuszu,
Szaramyszka w kapeluszu!
Myszu-myszu, szuszu-szuszu
Myszek pełen animuszu!

2 Łask bożych, miłości, zdrowia,
pisnęła ze wszystkich sił,
szczęścia i pieniędzy mrowia.
Obyś zawsze młody był!

Ref. Myszu-myszu, szuszu-szuszu…

3 Jakież zagrzmiały fanfary,
solenizant padł do stóp,
raj się otworzył dla pary.
Wzajemnie udany łup!

Ref. Myszu-myszu, szuszu-szuszu…

Rys. Miłosz Kiełbicki, lat 7

W poprzednim „Pluszaku” chochlik przysłonił
nazwisko Elizy Danilczuk, kompozytorki piosenki „Podróż na Wschód”. Przepraszamy autorkę muzyki i przypominamy ją w powyższej
piosence.
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