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Pluszak
„Colargol zdobywcą
kosmosu” (1978);
kartka pocztowa
z kolekcji Muzeum
Dobranocek

W wiewiórkowym parku ciągle wielki ruch,
stary Puchacz pucha swe ciche „puch”, puch”.
Pani Sroka już od rana bardzo, bardzo zalatana,
jeszcze w błocie i wodzie trochę utytłana.
Znowu od rana skrzeczy z wysokiego drzewa:
– Patrzcie, patrzcie, kochani! Idzie grad albo ulewa!
– Oj, znowu będzie lało! – wyjrzał z nory stary lis Ponury.
I najchętniej by się schował gdzieś do suchej dziury.
Potem poszedł znów pospać do głębokiej nory,
Bo od kilku już dni jest głodny i chory.
Wiewióreczka Basia razem z dzieciaczkami
zakopuje żołędzie pomiędzy drzewami,
bystro się rozgląda, patrzy wokół siebie,
czy nie widać sójki lub sroki na niebie.
Uczy swe maluchy, tak w dzień, jak i w nocy,
jak przeżyć dobrze życie wśród przyjaciół i obcych.
Pan Krecik znów radośnie przekopuje ziemię,
szukając larw i robaczków na swe pożywienie.
Każdy w parku robi swoje i tak jak potrzeba,
wąchając ciepły wietrzyk, spoglądając w skrawek nieba.
Wśród pracy i radości, śpiewu i zabawy
każdy dzień jest dla ptaszków i zwierząt ciekawy.
Rysunki wykonane pod kierunkiem nauczycielki Jadwigi Kawy;
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Nocą staw cały
jest rozśpiewany,
w donośnym chórze
dźwięczą soprany,
raźno wtórują
alty skrzeczące,
aż się zbudziły
kwiaty na łące.
– Ciszej tam, ciszej! –
krzyczą kaczeńce.
Tyle jest wrzasku
w waszej piosence…
A dla nas teraz
pora na spanie –
budzicie ze snu swoim
śpiewaniem.
Lecz żabki uwag
słuchać nie chciały
i coraz głośniej
koncertowały.

Rys. Amelia Pałac

W PARKU

Rys. Kacper Fluda

ŻABI KONCERT

Rys. Milena Mołdoch

Grażyna Repetowska

Rys. Olaf Grandys

Czesław Piotr Kondraciuk

Czesław Piotr Kondraciuk

Mruczek w Krainie
Wiecznej Szczęśliwości (2)
– Znowu wpadłem – wyszeptał wystra- go rodzaju smakołyki i przystawki. Słowem,
szony, powoli oswajając wzrok. W tej jasności przysłowiowy zawrót głowy.
dostrzegł ogromną bramę, nad którą górowaIdąc powoli, usłyszał za sobą przyspieszoły wielkie złociste litery.
ne kroczki, a cieniutki głosik wołał:
W pierwszej chwili nie potrafił odczytać
– Witam cię, brachu! Co ty tu robisz?
napisu. Kiedy jednak wzrok nabrał ostrości,
Głos brzmiał znajomo. Odwróciwszy głozrozumiał wszystko.
wę dojrzał uradowaną sylwetkę kłaniającego
Był w Krainie Wiecznej Szczęśliwości! się uniżenie Kaja.
Ogromny napis wyraźnie informował o miej– A ty skąd się tu znalazłeś? – spytał zdziscu, w którym się nagle znalazł. Stał skulony, wiony Mruczek. – Triumfowałeś w Krainie
z opuszczoną głową, czekając, co się jeszcze Baśni…
może wydarzyć. Był bardziej wystraszony niż
– To prawda, byłem tam. Los jednak płata
ciekawy. Serce podskakiwało mu w piersiach różne figle. Każdemu czas dobrej passy musi
niczym ryba schwytana w sieć.
się kiedyś skończyć – dodał z pokorą.
Nagle usłyszał trzask i w otwartych
– Widocznie tak musi być – skonstatował
drzwiach pojawiła się duża srebrzysta sowa.
Mruczek. – Kto jeszcze z bajkowej ferajny zna– Wejdź, przyjacielu, i bądź szczęśliwy – lazł się w tej Krainie?
oznajmiła chrypiącym głosem. Zapracowałeś
– Widziałem kruka. Może jeszcze ktoś
na to swoim dotychczasowym życiem. Teraz jest… Nie wiem. Długo tu nie jestem – dodał.
możesz szczęśliwie wypoczywać… No, na co – Kruk trenuje wysokie loty. Teraz go nie zoczekasz? Ruszaj!
baczysz. Ma trening.
Nieśmiało przekroczył próg wielkiej braSowa niezmordowanie kontynuowała
my, drżały mu łapki. Cały był pod wrażeniem. obowiązki szefowej i przewodniczki zarazem.
Nie mógł wykrztusić nawet jednego słowa.
Krok po kroku wtajemniczała przybysza we
– Kraina Wiecznej Szczęśliwości… – po- wszystkie tajniki wiedzy o Wielkiej Krainie,
wtarzał w kółko. – A niech mnie! Znowu jakaś o której nawet on, Mruczek, nie śnił. Zdziwiła
heca – myślał.
go tylko ta niezwykła monotonia i przepych.
Sowa, trzepocąc ogromnymi skrzydła- Za dużo przepychu, za dużo leniuchowania.
mi, oprowadzała kompletnie zaskoczonego To nie leżało w jego naturze. Nawet on, kot,
Mruczka po licznych zakamarkach Krainy, do zawsze starał się uczciwie zarabiać na chleb,
której dziwnym zbiegiem okoliczności zawę- a tu taka zmiana!
drował.
Zapoznanie z Krainą dobiegało końca.
A było co oglądać.
Usłużna sowa wskaPrzepych za przepyzała jeden z domków,
chem. Sam luksus.
w którym miał zaSiedzące przy fontanmieszkać i życząc ponach misie częstowawodzenia,
odleciała
ły się aromatycznym
w nieznanym kierunmiodem, koty spijały
ku.
płynące strumykiem
Podobnych
domleko. Na rozległych
meczków było tu barłąkach z lubością paładzo dużo. Miały piększowały soczystą trawę
ne, stonowane kolory
żubry, jelenie i sarny. Rys. Piotr Sołtys, kl. 3f, nauczycielka Jadwiga Kawa; i bardzo dziwaczne
Były też desery, różne- Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie
dachy.




Podczas obchodu zdążył zauważyć olbrzymie hale, blokowiska dla ptaków oraz
szereg innych tajemniczych obiektów. Mógł
się jedynie domyślać, do czego mogły słu-

żyć. Brakowało boisk i urządzeń sportowych.
Z obserwacji wynikało, że ich tutaj nie ma.
A szkoda.
cdn.

Nina Opic

WIOSENNY KRÓLIK
Było to bardzo dawno temu... Byłam małą dziewczynką (naprawdę) i chodziłam
do Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie. Za szkołą było kino Przodownik, a zaraz
za nim łąki pełne kwiatów i motyli. Ja i kilka moich
koleżanek bardzo lubiłyśmy tam chodzić po lekcjach.
Z kwiatków plotłyśmy kolorowe wianuszki, bransoletki, w których wyglądałyśmy jak jakieś kwiatowe
księżniczki. A czasem po prostu kładłyśmy się na trawie i patrzyłyśmy na białe obłoczki mknące po niebie.
Kiedyś, gdy tak leżałyśmy wpatrzone w niebo,
raptem coś dziwnego pojawiło się wśród traw. Nie
wiedziałyśmy, co to jest, i bałyśmy się nawet poruszyć.
A to był mały, przestraszony królik, który też zawędrował na naszą łąkę w pogoni za kolorowymi motylkami. Przystanął, poruszał różowymi, śmiesznymi
uszkami, nastroszył cieniutkie wąsiki i powiedział:
– Jak dobrze, że jest wiosna, tak pięknie wygląda
ta łąka z tymi pięknymi kwiatami, z tymi motylkami
i z tymi kwiatowymi dziewczynkami! – i uśmiechnął
Rys. Martynka Kuczma, lat 8
się do nas, marszcząc swój różowy nosek.
Nie jestem już małą dziewczynką, za moją dawną szkołą nie ma już kina i łąki, ale
wspomnienia pozostały i zawsze uśmiecham się, gdy sobie przypomnę tamtego wiosennego króliczka...

RZESZOWSKIE ULICE
Przedszkole Publiczne nr 22 w Rzeszowie zorganizowało osiemnastą już edycję międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego, którego tegorocznym tematem były „Rzeszowskie ulice”.
Na konkurs nadesłano 125 prac z 20 rzeszowskich przedszkoli. Komisja konkursowa pod przewodnictwem artysty plastyka Piotra Rędziniaka przyznała 5 równorzędnych nagród oraz 10 wyróżnień. Zapraszamy na wystawę pokonkursową do Teatru Maska od 29 maja br.
Prace nagrodzone: Kalina Danasiewicz, lat 6 (Przedszkole Publiczne nr 21), Kinga Wojtak,
lat 6 (PP 38), Oliwia Mazur, lat 6 (PP 24), Liliana Mądrala, lat 5 (PP 22), Wiktoria Metko, lat 5
(PP 18).
Prace wyróżnione: Maja Czurczak, lat 6 (PP 22), Magdalena Pięta, lat 6 (PP 21), Dominika
Gaweł, lat 6 (PP 28), Zuzanna Siwy, lat 6 (PP 38), Kacper Rogala, lat 6 (PP 40), Kacper Bielak, lat 6
(PP 40), Maja Kąkol, lat 6 (PP 20), Ewa Wyrwa, lat 6 (PP 9), Dawid Witko, lat 6 (PP 4), Gabriela
Staszczak, lat 6 (PP 22).
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COLARGOL TO WŁAŚNIE JA…
Zapraszam do obejrzenia wystawy z okazji 50. urodzin śpiewającego
niedźwiadka z Bois-Jolie (czyli pięknego lasu). To atrakcja tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów, a zwiedzać ją będzie można do 3 września 2017 r.
Colargol to bohater wykreowany przez Alberta Barillé wg historii napisanych przez Olgę Pouchine, Alberta Barillé, Victora Villien i Jean-Jacques’a Thébaulta.
Serial telewizyjny „Przygody Misia Colargola” liczący 53 odcinki zrealizowano w latach
1967–1974 w Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for w Łodzi, według projektów
artystycznych Tadeusza Wilkosza. Muzykę do filmu skomponowali Mireille i Jean-Michel Defaye.
Na podstawie serialu zrealizowano trzy filmy
pełnometrażowe: „Colargol na Dzikim Zachodzie”
(1976), „Colargol zdobywcą kosmosu” (1978) oraz
„Colargol i cudowna walizka” (1979). Na ekspozycji
można obejrzeć niezwykłe eksponaty z realizacji filmów o przygodach Colargola i jego przyjaciół: oryginalne lalki filmowe zaprojektowane, a niektóre także
wykonane, przez Tadeusza Wilkosza. Są też liczne
projekty, plakaty filmowe, scenopisy obrazowe, płyty
winylowe oraz przedmioty codziennego użytku. Eksponaty pochodzą z kolekcji Muzeum Dobranocek,
Tadeusz Wilkosz na planie filmowym
prywatnych zbiorów artysty, Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Se-ma-for Muzeum Animacji.
To już druga wystawa zrealizowana pod patronatem twórcy. Pierwsza – „W krainie
lalek Tadeusza Wilkosza” – z 2012 roku prezentowała 170 lalek oraz pamiątki z realizacji
filmów animowanych. Była to jedna z najpiękniejszych ekspozycji i moim marzeniem
było, by nasze muzeum miało tak wspaniałe zbiory. Marzenia się spełniają, sporo eksponatów otrzymaliśmy od reżysera w darze, a dzięki wykonanym przez artystę pracom
konserwatorskim wiele lalek filmowych odzyskało swój dawny blask. Tadeusz Wilkosz
– wybitny reżyser, animator, scenarzysta i scenograf wyreżyserował ponad 30 filmów,
ponad sto powstało pod jego kierownictwem artystycznym, dzięki jego scenariuszom
i projektom plastycznym. Najpopularniejsze seriale dla dzieci to: „Przygody Misia Colargola”, „Mały Pingwin Pik-Pok”, „Trzy Misie”. Tadeusz Wilkosz zrealizował wiele znakomitych filmów animowanych m.in.: „Legenda Krakowska”, „Smok Barnaba”, „Pastuszek i król wężów”, „Koty i kociaki”, „Worek”, „Dick i jego kot”, „Niezwykłe przygody
pluszowych misiów”, „Mamo, czy kury potrafią mówić?”, „Tajemnica kwiatu paproci”.
Artystę charakteryzują: oryginalny styl, wybitne projekty dopracowane w najdrobniejszym szczególe oraz niezwykłe poczucie humoru. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych twórców filmów lalkowych na świecie. Za twórczość artystyczną został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

TEATR MASKA

spektakle w maju i czerwcu 2017
yy
Czasoodkrywanie
yy
Nina i Paul (Scena Kacperek)
yy
Calineczka
yy
Statek Noego (Scena Kacperek)
yy
Gra
yy
Teraz tu jest nasz dom
yy
Najmniejszy samolot na świecie
yy
Akademia pana Kleksa
yy
Romeo i Julia

MASKARADA 2017

Na Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada od 14 do 19 maja zobaczymy 11 spektakli
konkursowych i 7 prezentowanych jako wydarzenia towarzyszące.
yy
Historia o dziewięciu miesiącach – Teatr Piki (Słowacja)
yy
Silence / Cisza w Troi – Teatr Biuro Podróży (Polska)
yy
Tylko jeden dzień – Teatr Maska w Rzeszowie (Polska) – spektakl premierowy!
yy
Całe królestwo króla – Teatr Animacji (Polska)
yy
NAJ – Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu (Polska)
yy
Pomnik – Wrocławski Teatr Lalek (Polska)
yy
Prosta historia – Lale.Teatr i Wrocławski Teatr Lalek (Polska)
yy
Gęś, śmierć i tulipan – Teatr Baj (Polska)
yy
Wania. Opowieść o Wani i tajemnicach rosyjskiej duszy – Karlsson Haus (Rosja)
yy
Różowy gość – Teatr Guliwer (Polska)
yy
Król Maciuś Pierwszy – Teatr Banialuka (Polska)
yy
Baśnie – Noriyuki Sawa (Japonia)
yy
Wielkie pytanie – Teatr Pinokio (Polska)
yy
The Monstrum Band – Grupa Coincidentia i Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” (Polska)
yy
Sekrety Szekspira: O Demetriuszu / Hermia Vs. Helena oraz Sekrety Szekspira: Tytania
I Oberon – Teatr Sztuk (Polska)

Słowa Regina Nachacz, muzyka Renata Kątnik

DZIEŃ MATKI

1 Czas upływa, lecą latka,

wiatr przegania chmury hen,
na mnie z troską czeka matka,
że mnie kocha, o tym wiem!
Ref.
Kocham twe serce radosne,
słoneczko szczęśliwych dni.
Dla ciebie kwitną na wiosnę
liliowe, pachnące bzy!

2 Niosę bukiet z czekoladą,

żeby słodko było jej,
szczerze ufam mądrym radom,
by ze stromej ścieżki zejść!
Ref. Kocham twe serce radosne…

3 Stoję przed wyzwaniem dużym,
będę wstawać skoro świt,
dobrej mamie sercem służyć
tak jak jeszcze nigdy nikt!

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 7
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