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Pluszak

Fot. Jerzy Dowgiałło

Scena ze spektaklu
„Bambusowa księżniczka”
w Teatrze Maska
w Rzeszowie

Czesław Piotr Kondraciuk

Plucha
Niebo jest smętne, ma twarz szarą
i już od rana wciąż grymasi.
Słońce za chmurkę się schowało,
do swych promyków znów się łasi.
Kran odkręciła służba nieba –
każdy obłoczek tryska deszczem.
Wodę popija spragniona gleba,
a gdzieś w ukryciu grają świerszcze.

Grażyna Repetowska

Rys. Marta Stępień

Rys. Izabela Stopyra

Jesień
Znowu sroka głośno skrzeczy,
kot i pies, cieszą się dzieci,
Czują nowy przypływ siły,
choć wakacje się skończyły.
I żołędzie i kasztany,
grzyby też się rozgościły
wśród paproci, mchów i traw
majestatem pięknych barw,
święto lasu nam sprawiły.
I nie trzeba nam powtarzać,
byśmy nie niszczyli tego,
co Natura wciąż nam daje
dobrego i radosnego.
Rysunki uczennic kl. 1c; Szkoła
Podstawowa nr 25 w Rzeszowie;
wychowawczyni Jadwiga Kawa

Rys. Julita Szlachta

Rys. Nadia Partyka

Nina Opic

MOJA ŚPIĄCA KRÓLEWNA
Fot. Nina Opic

W moim domu kilka miesięcy temu zamieszkała śpiąca królewna. Naprawdę! Była
mała i bardzo wystraszona, i jak na królewnę przystało prawie wcale się nie odzywała,
tylko całymi dniami spała. Ale nie może
królewna spać na byle jakim łóżku i na byle
jakiej pościeli. Kupiłam więc bajkową kołderkę z Czerwonym Kapturkiem, aby mojej
królewnie było bajkowo.
– Dziękuję za kołderkę, teraz to będę
miała bajkowe sny w prawdziwym domu.
Zawsze o tym marzyłam!
– Moja ty królewno bajkowa, Milenko kochana! Cieszę się, że już się nie boisz, a ten
dom co prawda nie jest pałacem, ale chcę w nim tobie dać miłość i bezpieczeństwo.
Milenka uśmiechnęła się do mnie swoją małą buzią i pomrugała radośnie swymi
niebieskimi oczkami... No tak, zapomniałam wam powiedzieć, że Milenka ma 15 miesięcy, czyli roczek i trzy miesiące i jest kotkiem, skrzywdzonym i porzuconym przez
złych ludzi, a oczka ma niebieskie, bo wszystkie kotki rasy syjamskiej takie mają. Chyba
dobrze jej u mnie, bo jeśli nie śpi, to bawi się ze mną swoimi zabawkami albo siedzi na
oknie i przygląda się spadającym z drzew kolorowym liściom, ale najbardziej lubi siedzieć przy mnie i opowiadać mi swoje bajki-mruczanki. Opowiada mi wtedy, co widziała przez okno w ciągu dnia albo jak tańczyły krople deszczu w kałuży.
Ma nawet swoją karetę, czyli specjalny kontenerek z błękitnym dywanikiem i podróżuje czasem ze mną w różne części miasta. Poznała już białego, dużego Ramzesa,
rozgadaną Kruszynkę, ale najlepiej czuje się w domu na swojej bajkowej kołderce. Moja
śpiąca królewna Milenka!

Czesław Piotr Kondraciuk

Gwiazdki
Ile gwiazdek jest na niebie?
Tego nikt na świecie nie wie.
Może tysiąc, sto tysięcy…
Gwiazdek jest na pewno więcej.
Pięknie świecą i mrugają,
wszystkie tajemnice znają.
Wiem, że sobie tego życzysz,
lecz ich nigdy nie policzysz…
Rys. Szczepan Idler, kl. 1c; Szkoła Podstawowa nr 25
w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Regina Nachacz

Mar tynka i Michałek
Martynka poszła do szkoły,
każdy dzień wesoły,
starannie pisze literki,
to jej sukces wielki!
Michaś ma dziewięć miesięcy,
wygląda na więcej,
już chodzi i dużo gada
urwisek nie lada!
Szczęśliwe rodzeństwa chwile,
wieczorem najmilej,
kiedy do łóżeczek
frunie Aniołeczek!

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 7

WANDA CHOTOMSKA

Są ludzie, którzy w naszym życiu odgrywają szczególną rolę. Wspaniała pisarka i poetka dla dzieci, autorka ponad 200 książek dla dzieci
i młodzieży, audycji radiowych i telewizyjnych oraz
scenariuszy do filmów i sztuk teatralnych, Wanda
Chotomska, wywarła wpływ na wielu z nas. Jej wiersze
towarzyszyły nam w dzieciństwie na co dzień, wiele z nich znamy na
pamięć. Dorośli z sentymentem kupują książki z jej opowiadaniami
i wierszykami swoim dzieciom. Są zabawne, mają morał, są dobre do
czytania na dobranoc, w słoneczne dni i w czasie deszczu, a w chorobie
pomagają jak najlepsze lekarstwo.
Dzięki spotkaniu z Panią Wandą w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie poznałam Wojciecha Jamę, z którym miałam zaszczyt w tym samym roku
współtworzyć Muzeum Dobranocek. Wanda Chotomska – „mama”
Jacka i Agatki – pierwszej polskiej dobranocki, która przez 11 lat trzy
razy w tygodniu gościła na ekranach telewizorów, była w naszym muzeum kilkukrotnie. 2 października 2012 roku na 50. urodzinach bajkowych bohaterów podarowała do zbiorów jedyny istniejący rękopis
Zakładka
scenariusza wieczorynki.
Chotomiada

Zwykle autorka pisała na maszynie, ale kiedy
zdarzyła się jej awaria, opowiadanie powstało odręcznie. Było to w sobotę 22 marca 1969 roku, a scenariusz nosił tytuł „Krowa”. Po konserwacji rękopis
trafił do gabloty z pamiątkami z bajki i można go
podziwiać na ekspozycji.
Pani Wanda odbyła niezliczone wizyty w bibliotekach, szpitalach, przedszkolach i szkołach, bo
czytelnicy byli dla niej najważniejsi. Odpowiadała
na tysiące pytań, niektóre niezbyt dyskretne, np. ile
ma lat? Wspomniała, że chłopiec, który otrzymał
odpowiedź wymijającą, że damy nie wypada pytać
o wiek, po zastanowieniu zgłosił się znowu z pytaniem, czy znała Andersena.
Innym razem, kiedy przyjechała na spotkanie
autorskie i zapytała stojące na boisku dzieci, na kogo
czekają, jedno z nich odpowiedziało, że na Marię
Scenariusz
Konopnicką. Takie sytuacje bardzo ją bawiły.
Miała niezwykłe poczucie humoru i ogromną łatwość w tworzeniu na poczekaniu.
Po spotkaniu autorskim po autograf ustawiały się ogromne kolejki. Czasami trwało to
bardzo długo, ale każdy otrzymał zabawny, rymowany wpis ze swoim imieniem.
W jednym z wywiadów powiedziała: jestem pediatrą w literaturze, na receptach
wypisuję uśmiech. Szkoda, że więcej ich nie napisze. Wanda Chotomska zmarła 2 sierpnia 2017 roku w wieku 87 lat.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Spotkanie z Wandą Chotomską z okazji 50 urodzin Jacka i Agatki; pośrodku stoi Katarzyna
Lubas, dyrektor Muzeum Dobranocek

TEATR MASKA

spektakle w październiku i listopadzie 2017
Czasoodkrywanie (scena Kacperek)
Akademia Pana Kleksa
Skarpety i papiloty, czyli o tym co zaszło w Krainie Lisów
Bambusowa księżniczka
Statek Noego (scena Kacperek)
Tylko jeden dzień
Nina i Paul (scena Kacperek)
Tylko jeden dzień
Teraz tu jest nasz dom
Romeo i Julia (scena dla dorosłych)
Calineczka
Bieguny (scena dla dorosłych)
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Noriyuki Sawa

BAMBUSOWA KSIĘŻNICZKA
Przekład Jacek Popławski

Reżyseria i scenografia Noriyuki Sawa, muzyka Iga Eckert, asystent reżysera Ewa Mrówczyńska.
Obsada: Jadwiga Domka, Ewa Mrówczyńska, Kamila Olszewska, Tomasz Kuliberda, Robert
Luszowski.
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Fot. Jerzy Dowgiałło

apraszamy na spektakl familijny z Dalekiego Wschodu, w którym pojawią się nie tylko niezwykła dziewczynka i jej opiekunowie, ale także smok, mityczna góra, wielka bitwa z niezwykłym wojskiem i wiele fascynujących przygód. Przedstawienie inspirowane japońską baśnią z początków okresu Heian (od 794 do 1185 roku), zostało przygotowane przez Noriyuki Sawę – twórcę
pochodzącego z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Czesław Piotr Kondraciuk

MĄDROGŁOWY WŁADCA (2)
Aż tu nagle pewnego dnia Krainę obiegła wieść bardzo, ale
to bardzo niepokojąca. Sroka Pyskatka, nadlatując już z daleka,
wrzeszczała:
– Ratuj nas, władco! – darła się wniebogłosy. – Tam, na
obrzeżach naszej krainy pojawił się dziwaczny typ – relacjonowała dalej. – Ogromny twór ze świecącymi oczami, niszcząc nasze uprawy… Ratuj, władco!
– Zaraz, zaraz... – Mądrogłowy powoli zbierał myśli. –
Wielki, powiadasz? – kręcił z niedowierzaniem głową.
– Ogromny! – wrzeszczał ptak. – Wrzeszcząc, strzepywał
z dębów niedojrzałe żołędzie… Długo harcował w bukach, płosząc sarny i zaskoczone jelenie…
Żubr podrapał się kopytem po rozwichrzonym łbie, wpaRys. Zofia Prasoł
dając w dziwną zadumę.
– No tak… – próbował powoli zebrać myśli. – Teraz wszystko zaczynam rozumieć… – Zadbałem o rozwój, o dobrobyt, a całkiem zapomniałem o bezpieczeństwie
mojego królestwa. Jak mogłem o tym zapomnieć? Muszę to wszystko naprawić…
Tylko w jaki sposób, jeszcze nie wiedział. Myślał długo, może zbyt długo, ale po
chwili polecił sroce zwołać posiedzenie dworu, by to, co się wydarzyło, dokładnie przeanalizować i skutecznie problemowi zaradzić.
Sprawa nie cierpiała zwłoki.
Narada była długa i burzliwa. Ścierały się różne koncepcje i najprzeróżniejsze pomysły. Co tu dużo mówić – sprawa była trudna, a problem pojawił się nagle jak grom
z jasnego nieba. Oprócz sroki nikt tego stwora nie widział. Sroka mogła przejaskrawić
sprawę, nieco ją wyolbrzymić.
Postanowiono bliżej rozeznać pojawiające się zagrożenie,
by móc skuteczne podjąć kroki.
Po kilku dniach, gdy Królewska
Rada płynące zagrożenie rozpoznała dokładniej, zrozumieli, z kim mają do czynienia. Jak
się bowiem okazało, był to Troll
Osiłek, który szukając przygód,
przywędrował aż z północy kontynentu, przysparzając zaskoczonym mieszkańcom Krainy
sporo kłopotów.
Rys. Lena Król
Cdn.
Rysunki uczennic kl. 1c; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Słowa: Ula Słonina, muzyka: Waldemar Wywrocki

OWOCE W SZKOLE

Piosenka z repertuaru zespołu „Gabcia i Przyjaciele”
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Pewnego razu za górką małą
zebrały się owoce gromadką całą.
Prędko do szkoły pomaszerowały
i w dzieci ręce się oddały.
Ref.
Owoce, owoce, warzywa też,
lubi je każdy, nawet jeż.
Owoce, owoce, warzywa też,
lubi je każdy, nawet jeż.

dzieci owoców kilka,
2 Wybrały
marchewka, gruszka, jabłko, banan i śliwka.
I teraz często nas odwiedzają,
wszystkich radością zachwycają.
Ref. Owoce, owoce…

3 Mleko ciekawe wylądowało,

choć na początku troszkę się krępowało,
lecz w końcu wszystkich nas orzeźwiło,
wspaniale z nami się bawiło.
Ref. Owoce, owoce, warzywa też…
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