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Pluszak

Reksio gościnnie
w Muzeum Dobranocek

Alicja Ungeheuer-Gołąb

widok
tuż za progiem
liść
gałąź
kamień
ziarenko piasku
i chmura
domyka dach podwórza

Rys. Weronika Kudyba

za parapetem okna
ptak
przecina prostokąt ogrodu
na pół
Rys. Jakub Chłanda

Czesław Piotr Kondraciuk

Wojsko
Maszeruje wojsko,
błyszczą karabiny,
uśmiechnięte buzie,
bardzo dziarskie miny.

Rys. Michał Oszust

Echo wciąż powtarza
rytm żołnierskich kroków
i niesie ze sobą
hen, aż do obłoków.
To obrońcy granic
dumnie paradują,
za rzucone kwiaty
uśmiechem dziękują.
Rys. Janek Pilch
Rysunki wykonali uczniowie z kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie pod kierunkiem wychowawczyni
Jadwigi Kawy

Nina Opic

OSIEDLE KACPERKA

Kacperek ma 5 lat i chodzi do „kredkowego” przedszkola. Dlaczego „kredkowe”?
Bo na ścianach przedszkola pomalowane są kolorowe, duże kredki, które widać już z daleka. A jak są kredki, to wiadomo, że dzieci w tym przedszkolu lubią malować obrazki.
Różne rzeczy malują w przedszkolu: biedronki, drzewa, domy. A Kacperek namalował
obrazek ze swego osiedla (Krakowska-Południe). Są tam dzieci grające w piłkę, duży
plac zabaw z kolorowymi zjeżdżalniami, huśtawkami
i piaskownica, w której maluchy budują przedziwne
zamki i babki. Jest też wieżowiec, a w nim dużo pięter
i okien, jest nawet wesołe słoneczko.
– Lubię tu być – powiedział Kacperek, dając mi obrazek. A jego mama dodała: – Jak tylko jest pogoda, to
bardzo często chodzimy na plac zabaw, ten za basenem.
Położyłam obrazek na stole i wtedy akurat przyleciały na balkon głodne sikoreczki, którym dawałam
ziarna słonecznika. Popatrzyły przez okno, pokręciły wesoło swymi główkami w ciemnych berecikach i wydawało mi się, jakby mówiły: – Znamy ten wieżowiec, znamy ten
plac zabaw, znamy też „kredkowe” przedszkole i bardzo lubimy to osiedle!
A wy lubicie swoje osiedle? Może nie ma u was „kredkowego” przedszkola, ale
w każdej szufladzie, w każdym szkolnym plecaku jest pudełko z kredkami, są też kartki
do rysowania. Usiądźcie zatem kiedyś przy stole i narysujcie swoje osiedle, a potem przyślijcie swoje obrazki do „Pluszaka”. Zobaczą je inne dzieci, a ja coś napiszę. Naprawdę!

Tablica z pracami uczniów kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie pod kierunkiem
wychowawczyni Jadwigi Kawy

Czesław Piotr Kondraciuk

Szalony wiatr
Na gałęzi usiadł wiatr i dmucha.
– Dosyć wietrze, już nie trzeba… – Nie słucha.
Popatrz, słońce tak spokojnie wędruje,
a ty ciągle sobie dmuchasz – figlujesz…
Nastroszony stary gawron wykrzyczał:
– Panie wietrze, cóż to znowu za zwyczaj?
– Prawda, prawda – skrzeczy sroczka pyskata.
Ciągle wieje i utrudnia mi latać!
– A ja biedna! – woła wierzba płacząca.
– On figluje w mych ramionach bez końca…

Rys. Zuzia Fluda

Wróble, co się z okolicy zleciały,
bardzo głośno na ten temat ćwierkały.
Nie pomogły narzekania i żale,
wiatr się musi tak po prostu wyszaleć…
Rys. Jakub Chłanda

Czesław Piotr Kondraciuk

Szalony taniec
Rys. Kaja Rogala

Huragan tańczy jak szalony
i wśród gałęzi hula w lesie.
Sędziwy Neptun rzuca gromy,
a odgłos huku echo niesie.
Odarte z płatków płaczą róże,
ich szloch serdeczny serce smuci.
Są już gotowe do podróży,
by wiosną w pełnym blasku wrócić.

Rys. Małgorzata Pilch

Rysunki wykonali uczniowie z kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie pod kierunkiem wychowawczyni
Jadwigi Kawy

Czesław Piotr Kondraciuk

Jesienna noc
Kochanej wnuczce Mai
W łóżeczku śpi pluszowy Miś,
a obok lala Marcelina.
Za oknem szemrze uschły liść –
bo to już jesień się zaczyna.
Spokojnie zasnął psotny wiatr,
gałęźmi drzew już nie kołysze.
Śpi też figlarny mały Skrzat
i tylko zegar mąci ciszę.
Maja uśmiecha się we śnie –
śni o najpiękniejszych cudach świata.

Rys. Szymon Stopa

Usnąć nie może nocy cień,
czarowną miotłą mrok zamiata.

TEATR MASKA

spektakle w listopadzie i grudniu 2017
Akademia Pana Kleksa
Czasoodkrywanie (scena Kacperek)
Calineczka
Romeo i Julia (scena dla dorosłych)
Bambusowa księżniczka
Bieguny (scena dla dorosłych)
Skarpety i papiloty, czyli o tym co zaszło w Krainie Lisów
O mniejszych braciszkach św. Franciszka (premiera 3
grudnia)
yy Statek Noego (scena Kacperek)
yy Tylko jeden dzień
Hans Christian Andersen

CALINECZKA
Reżyseria Daniel Arbaczewski, scenografia Dariusz Panas, muzyka
Hubert Prygies, choreografia Marta Bury. Obsada: Henryk
Hryniewicki, Malwina Kajetańczyk, Tomasz Kuliberda, Robert
Luszowski, Ewa Mrówczyńska, Kamila Olszewska, Andrzej Piecuch

T

Fot. Karolina Hołówko
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a historia zaczęła się od magicznego ziarenka. To właśnie
z niego wyrósł piękny kwiat, w środku którego znajdowała
się jeszcze piękniejsza dziewczynka. Była ona tak mała, że płatek róży służył jej za kołdrę, a łupinka orzecha była jej kołyską.
Calineczka wiodła szczęśliwe życie do czasu, gdy została porwana przez ropuchę poszukującą
żony dla swojego syna. W ten sposób rozpoczęła się wielka podróż niewielkiej dziewczynki w poszukiwaniu szczęścia i własnego miejsca na świecie.

REKSIO JUBILAT
Ten rok obfituje w okrągłe jubileusze – Rumcajs, Colargol oraz
Reksio obchodzą swoje 50. urodziny.
Najsłynniejszy z bajkowych piesków został wymyślony przez wybitnego reżysera i scenarzystę Lechosława Marszałka, a muzykę do filmu skomponował Zenon Kowalowski. Serial powstawał w latach 1967–1988 w Studiu
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Wyprodukowano 65 odcinków opowiadających
o przygodach sympatycznego małego,
łaciatego pieska i jego przyjaciół z wiejskiego podwórka – kur, kotów, psów
i innych zwierząt.
Reksio w każdym odcinku przeżywa ciekawe przygody, wcielając się
w przeróżne role, np. ratownika, nauczyciela, pielęgniarza, śpiewaka, aktora, malarza czy magika. Sympatyczny
piesek był także detektywem, rozjemcą,
strażakiem, sportowcem, a nawet kosmonautą, przeżył też zabawną przygodę z UFO. Zrealizowane z humorem perypetie Reksia nie tylko bawią, ale także uczą
małych widzów zasad postępowania, wartości przyjaźni oraz wielu pożytecznych rzeczy
przydatnych w codziennym życiu.
W Studiu Filmów Rysunkowych zrealizowano także 13-odcinkową serię „Reksio
i ptaki” oraz trzy odcinki świąteczne. Reksio jest bohaterem dobranocki, a w mieście
swoich narodzin – Bielsku-Białej doczekał się własnego pomnika.
Bajkowy bohater ma także swoją rzeźbę w rzeszowskim Muzeum Dobranocek,
w którym jego 50. urodziny będziemy obchodzić uroczyście. Aktualnie trwają prace nad
wystawą jubileuszową, dzięki której zwiedzający już w grudniu – na mikołajki – poznają historię tej wyjątkowej animacji, eksponaty z kolekcji związane jej realizacją oraz
pamiątki użyczone przez Halinę Filek-Marszałek – żonę twórcy, także reżysera i założycielkę Fundacji Reksio. Dzięki Pani
Halinie nasza Reksiowa kolekcja znacznie się wzbogaciła, pod jej honorowym
patronatem organizujemy też zawody
sportowe „Turniej z Reksiem”.
Zapraszam serdecznie na wystawę,
tort urodzinowy i na projekcje filmowe
z ulubionym pieskiem z dobranocki.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek

Czesław Piotr Kondraciuk

MĄDROGŁOWY WŁADCA (3)
Spokojny dotąd władca ciągle pogrążał się w rozmyślaniach, jednak nic konkretnego nie przychodziło mu do głowy. I wtedy przypomniał sobie dzień, w którym pojawiła
się sowa Uchatka, dystyngowana dama, zacne i mądre ptaszysko. Z ówczesnej relacji
zapamiętał, że miała kłopoty po wyburzeniu domu, w którym na strychu zamieszkiwała. Zapamiętał, że ta zwierzyła
mu się, iż kiedyś była nauczycielką wielu
pokoleń ptaków i ma ukończoną Akademię Umiejętności.
Dlaczego wcześniej o niej nie pomyślał… Z powodzeniem można jej
wiedzę wykorzystać. Sowa, sowa… Ona
powinna coś doradzić… Jak pomyślał,
tak zrobił, zapraszając Uchatkę do swojej królewskiej komnaty. Przybyła prawie
Rys. Izabela Stopyra
natychmiast, nie wiedząc, co się święci.
– Jestem na zawołanie – zaczęła pierwsza. – Czym mogę Waszej Wysokości służyć?
– padło zasadnicze pytanie.
– Dobrze, że jesteś – odparł żubr. – Potrzebna nam twoja rada. Sprawa jest niezmiernie trudna. Sam nie wiem, jak ją rozwiązać. To rzekłszy przedstawił sowie zdanie
po zdaniu złożoność sprawy.
– Sama widzisz, że nie jest łatwa – stwierdził na koniec. – Walczyć z takim osiłkiem nie mamy szans. A poza tym nie uznaję przemocy – dorzucił. –Mam meldunki, że
drań staje się coraz bardziej dokuczliwy.
Niszczy zbiory, straszy mieszkańców…
Powiedz, co mamy zrobić, by pozbyć się
niechcianego intruza?
Sowa z dużym zainteresowaniem
wsłuchiwała się w słowa monarchy. Widać było, że zrobiły na niej duże wrażenie. Wreszcie, trzepocząc ogromnymi
skrzydłami, zawołała:
– Mam, mam sposób. Siłą byśmy
i tak nic nie zwojowali. Tylko podstęp.
Rys. Hania Dziedzic
Sprytny, dobrze przygotowany podstęp!
On może okazać się skuteczny. Ale najpierw trzeba przygotować mieszkańców Krainy.
Bez tego ani rusz! Taką szkołę mogę poprowadzić – zgodziła się Sowa. – Dla dobra królestwa.
Cdn.
Rysunki wykonali uczniowie z kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie pod kierunkiem wychowawczyni
Jadwigi Kawy

Słowa, muzyka: Waldemar Wywrocki i Gabriela Wywrocka

NA ROWERZE

Zabawa muzyczno-ruchowa
Piosenka z repertuaru zespołu „Gabcia i Przyjaciele”
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Na rowerze, na rowerze trzeba jeździć jak należy.
Kierownicę mocno trzymam, pedałować już zaczynam,
przygrywka
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Na rowerze, na rowerze
pędzę z góry i pod górę.

F

Za drugim
razem zwolnienie

jeżdżę jak należy.
Teraz odpoczywam.

Przygrywka, podczas której dzieci przy podkładzie
muzycznym rozluźniają po kolei prawą i lewą nogę,
później ręce, a na końcu piją wodę z bidonu.
Piosenkę należy powtórzyć trzykrotnie – coraz szybciej.
Dzieci wykonują ją w ruchu, naśladując jazdę na rowerze.

Na rowerze, na rowerze
trzeba jeździć jak należy.
Na rowerze, na rowerze
jeżdżę jak należy.
Kierownicę mocno trzymam,
pedałować już zaczynam,
pędzę z góry i pod górę.
Teraz odpoczywam (zwolnienie)
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