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Pluszak

Scena
ze spektaklu
„Zaginiony świat”
w Teatrze Maska w Rzeszowie
Ewa Mrówczyńska i Tomasz Kuliberda

Czesław Piotr Kondraciuk

Grzybobranie
Szymon zbiera borowiki,
Igor czyha na koźlarze.
Obaj chcą poznać tajniki,
żeby dobrym być grzybiarzem.
A z grzybami rzecz nieprosta –
wie o tym grzybiarska brać –
by dobrym grzybiarzem zostać,
trzeba wszystkie grzyby znać...

Rys. Szymon Stopa

Regina Nachacz

Dobra jesień
Moje dzieci, czy wy wiecie?
Jesień chodzi po świecie!
Maluje liście na drzewach,
smętne piosenki śpiewa!

Rys. Jakub Chłanda

Regina Nachacz

Jagody na lody

Gada bajki wieczorami,
jada kolacje z nami.
Gdy uśniemy wreszcie słodko,
wraca do sadu z kotką!
Jednak nie śpią pod gwiazdami,
chociaż Duży Wóz mami.
Zbierają jabłka rumiane
na jesienny poranek!

Idzie dzielny Grześ
na jagody,
chciałby deser zjeść
duszek młody.
Zbiera chętnie Grześ
do koszyka,
ciężko pełen nieść,
słonko znika.
Wraca z lasu Grześ
z owocami,
niesie słodką wieść –
lody mamy!

Rys. Rita Paśkiewicz, lat 4, opiekunka Brygida Korab;
Gminne Przedszkole w Malawie

Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Nina Opic

Dzisiaj przedstawię wam „Osiedlowe Kwiatki” – jedyny w Rzeszowie dziecięcy
teatrzyk, w którym aktorami są dzieci od 3,5 roku życia, czyli takie maluszki. Są też
i te, które mają 5, 6, a nawet 8 lat (to bracia i siostry najmłodszych aktorów). Wszyscy
przychodzą raz w tygodniu na próby do Osiedlowego Klubu Kultury „Krak”, by tam
profesjonalnie pracować nad emisją głosu, ruchem scenicznym, posługiwaniem się mikrofonem.
I są efekty ich pracy – prezentacja widowisk: „Osiedlowe Kwiatki”, „Wesoły statek”,
„Śpiew i kwiaty dla Niepodległej”, „Krasnale i Mikołaj”, „Zagubiony uśmiech”. I to nie
tylko na terenie swojego osiedla, ale też w różnych miejscach Rzeszowa.
Ale najważniejszym sukcesem małych aktorów jest oswajanie swojej nieśmiałości
i wiara w siebie. Prowadzę ten teatrzyk już rok i dla mnie najpiękniejszy jest uśmiech
zadowolonych dzieci, rodziców i widzów. Przed nami kolejne próby, kolejne przedstawienia i kolejne stopnie teatralnego wtajemniczenia. Trzymajcie za nas kciuki!

Mali aktorzy w przedstawieniu „Osiedlowe Kwiatki”
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Moi mali aktorzy

SCENOPIS OBRAZKOWY

Koniec wakacji i powrót do nauki to znak, że w ramach relaksu koniecznie
trzeba się wybrać do Muzeum Dobranocek w Rzeszowie i skorzystać z nowej
oferty edukacyjnej i propozycji wystaw. Przede wszystkim tych, którzy jeszcze
jej nie widzieli, zachęcam do zwiedzania nowej wystawy stałej „Dobranocki z
dawnych lat” zrealizowanej z okazji dziesiątych urodzin muzeum, ale także zapraszam do udziału w zajęciach tematycznych, konkursach i warsztatach artystycznych. Propozycje można znaleźć na stronie internetowej www.muzeumdobranocek.pl oraz
Facebooku.
Od 17 września będzie można także
oglądać nową wystawę czasową „Storyboard czyli scenopis obrazkowy”. Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest Jakub
Czaja.
Storyboardy (inaczej scenopisy obrazkowe bądź scenorysy) to graficzne przedstawienie i opisanie następujących po sobie
ujęć przyszłego filmu, reklamy, teledysku
bądź animacji. Nie istnieją dwa takie same
storyboardy – każdy jest unikatowy, nosi
ślad twórcy i jego indywidualny styl. Do
jednego odcinka serii bądź odrębnego filmu
przygotowuje się jeden scenopis obrazkowy.
Scenopisy obrazkowe różnią się forKarta scenopisu obrazkowego z serii Maurycy
matem, stylem, detalami, techniką wykoi Hawranek. Zbiory Muzeum Dobranocek
nania, są jednak pewne elementy, które są
stałe: kadr (pojedynczy rysunek), opis sceny (czasem wzbogacony o dialogi bądź fragmenty piosenek), numer sceny, numer ujęcia, czas, rodzaj planu (np. plan średni, pełny, amerykański itd.), informacje i uwagi odnośnie do efektów, tłumaczenia i uwagi dodatkowe. Bardzo często zdarza się,
że scenopis obrazkowy zawiera odręczne notatki reżysera lub twórców, ich komentarze i uwagi.
Na wystawie można obejrzeć storyboardy z bogatej kolekcji Muzeum Dobranocek. Wiele z
nich otrzymaliśmy w darze od samych autorów.
Często były one opracowane i wykonane przez reżysera danego odcinka. Na
wystawie można obejrzeć storyboardy wykonane przez Teresę Puchowską-Sturlis do
animacji „Miś Uszatek”, „Maurycy i Hawranek”, Tadeusza Wilkosza do filmu „Przygody Misia Colargola”, Stefana Szwakopfa
do serii „Wędrówki Pyzy” czy Lechosława
Marszałka do serialu „Reksio”.
Po obejrzeniu wystawy warto wybrać
się na warsztaty twórcze i poznać sztukę
tworzenia storyboardów i filmów animowanych.
Karta scenopisu obrazkowego z serii Reksio. Odc. Reksio
i jamnik. Zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

TEATR MASKA
spektakle we wrześniu i październiku 2019
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Zaginiony świat
Wystarczy być
Czasoodkrywanie (scena Kacperek)
Czerwony Kapturek (scena Kacperek)
Zorro
Najmniejszy samolot na świecie
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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

Na motywach powieści Arthura Conana Doyle’a

ZAGINIONY ŚWIAT

Scenariusz i reżyseria Grzegorz Grecas, scenografia,
kostiumy i projekcje Janek Głąb, ruch sceniczny Madi
Rostkowska, muzyka i udźwiękowienie Tymek Witczak,
asystent reżysera Jadwiga Domka. Obsada: Jadwiga
Domka, Ewa Mrówczyńska, Natalia Zduń, Kamil Dobrowolski, Henryk Hryniewicki, Tomasz Kuliberda.
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Każdy dorosły wie, że największymi znawcami dinozaurów są dzieci. A jednak kiedy ekscentryczny profesor
Challenger ogłasza, że podczas swojej ostatniej podróży
wpadł na trop żywych dinozaurów i organizuje ekspedycję badawczą, w zespole odkrywców nie ma miejsca dla
dzieci. Natalia Malone – córka jednego z uczestników
wyprawy – postanawia, że za nic w świecie nie przegapi możliwości spotkania oko w oko z dinozaurem. Czy
przebojowa dziewczynka osiągnie swój cel i pojedzie na
wielką wyprawę? Jakie niebezpieczeństwa czekają na podróżników w amazońskiej dżungli?

Natalia Zduń

Czesław Piotr Kondraciuk

Sen

Taki malutki jak kłębuszek,
ma małe nóżki, gruby brzuszek,
czapkę na głowie ma szpiczastą,
zmęczonym dzieciom pomaga zasnąć.
A kiedy za oknem noc króluje,
nasz sprytny ludzik nie próżnuje:
stara się przy łóżeczkach stać,
by dzieci mogły słodko spać.
Czasami bajki opowiada,
na małych nóżkach cicho się skrada,
rozjaśnia buzię każdego śpiocha,
bo sen potrafi tylko kochać.
To prawda, że go nie widzicie –
gdy się pojawia, wy już śpicie...

Regina Nachacz

Wnuczka Hania
Dzieci się rodzą od zarania,
a dzisiaj przyszła na świat Hania.
Ociera łzy babcia Mariola,
uszczęśliwiony dziadek Olaf!
Życzymy Hani z rodzicami –
by łaska Boża była z Wami.
I niech Was dobry Anioł strzeże
pod polskim niebem, w ojców wierze!

Rys. Michał Oszust

Rys. Izabela Stopyra

Rysunki uczniów kl. 3c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie;
wychowawczyni Jadwiga Kawa

Ewa Drapała

Prośba drzewa
Nie tnij kory, chłopcze miły,
nie łam, proszę, mi gałązek.
Chroń przyrodę z całej siły!
To twój święty obowiązek.
Bo gdy zwiędnę i gdy uschnę –
kto cień da ci błogi latem?
gdy upadnę, kiedy runę –
co się stanie z ptaka gniazdem?
Gdzie zamieszka Ruda Kita,
gdy już będzie bezdziuplasta?
– o to dąb cię stary pyta,
co pamięta czasy Piasta.
Kto oczyści w mig powietrze
pełne dymu, pyłu, spalin?
I zapytam ciebie jeszcze:
Gdzie narwiesz najsłodszych malin?

Rys. Diana Król, lat 3, opiekunka Jolanta
Bobeł; Przedszkole Gminne w Malawie

Dbaj o starca wiekowego,
ja, z wdzięcznością, liści szumem
stare dzieje ci opowiem
najpiękniej jak tylko umiem.

Czesław Piotr Kondraciuk

PLANETA ALFA (1)

Wreszcie nadeszły upragnione wakacje. Skończyło się to ciągłe ranne wstawanie, odrabianie
domowych zadań, no i nieustanny pośpiech. Przez dwa miesiące będzie miał błogi spokój i zasłużony odpoczynek. Szymon leżał na wersalce całkowicie pogrążony w myślach. A one kłębiły się
w jego głowie niczym deszczowe postrzępione chmury, kusiły przeróżnymi propozycjami, z których nie wszystkie będzie mógł zrealizować. Tornister powędrował do szafki, żeby podobnie jak
on mógł spokojnie odpoczywać. Jedno było pewne – pojedzie na obóz... Co dalej, czas pokaże.
Będzie rower, piłka i pływalnia. Najlepszy relaks.
Zmęczenie dawało znać o sobie. Oczy chłopca stopniowo zamykały się pod ciężarem snu,
a myślenie uchodziło gdzieś w zaświaty. Sam nie wie, jak to się stało, że stał na szkolnym boisku,
oświetlonym jupiterami, ciekawie spoglądając w niebo. Z góry dolatywał do niego tajemniczy
szum, a za chwilę ujrzał duży, wirujący dysk z lekkością ptaka lądujący obok niego. Na boisku
prócz niego nie było nikogo. Gdzie się podziali grający w piłkę chłopcy? Ogarniał go
lęk i głęboki niepokój. Co będzie dalej...
Tymczasem pojazd wygaszał silniki,
a w otwartym luku pojawił się mały człowieczek w obcisłym skafandrze i dziwacznym hełmofonie na głowie. Szymon ze
strachu trząsł się jak galareta, a przybysz
przyjaznym gestem zapraszał na pokład.
Wystraszony, ostrożnie stawiał nogi na
stopniach trapu z obawy, że może go spotkać coś niedobrego. Obcy tylko się uśmiechał, patrząc jak nogi chłopca sztywniały
Rys. Lenka Król
z przerażenia.
– Coś taki wystraszony? – powiedział, ściskając mocno ramię Szymona.
–Marzyłeś o podróżach? Teraz marzenia
twoje się spełniają. Lecimy na planetę Alfa,
tworzącą nowy układ słoneczny. Podobna
do waszej Ziemi, ale mocno zaawansowana w rozwoju. Sam zobaczysz... – To rzekłszy, wprawnym ruchem zamknął pokrywę
włazu.
Przez uchylone drzwi kokpitu wystraszony pasażer obserwował przygotowania pojazdu do startu. Wyciszenie pracy
silników było tak duże, że do uszu chłopca Rys. Weronika Kudyba
dolatywały ledwo słyszalne dźwięki. Nagle
światła wewnątrz pojazdu lekko przygasły i spodek z lekkością motyla oderwał się od płyty boiska,
mknąc z zawrotną szybkością w przestrzeń kosmiczną. Przez okrągłe iluminatory Szymon patrzył
w kierunku Ziemi, która z każdą sekundą znikała z pola widzenia. Próbował wołać, ale nie mógł
wydobyć głosu. Strach ściskał mu gardło. Zaczął żałować spełniających się marzeń. Tam w dole
został jego rodzinny kraj, miejsce, w którym mieszkał, mieszkali jego rodzice i szkoła, do której
uczęszczał. A tam, dokąd teraz zmierzał, czekało go wielkie nieznane i obcość.
cdn.
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Słowa: Małgorzata Hadław, muzyka: Renata Kątnik

Na pierwszego września

Jesień to czas ptasich odlotów.
Jesień to spadające liście z drzew.
Jesień to pora brązu i złota.
Jesień to śpiew uczniowskich serc.

Wakacjom mówimy: Do widzenia!
A naszej szkole: Witaj! Cześć!
Słońcu mówimy: Do zobaczenia!
Babiemu latu kłaniamy się.

Uczniowie kl. 3c ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie pod kierunkiem wychowawczyni Jadwigi Kawy pożegnali
wakacje różnymi kolorami, a miejsca, które zobaczyli, opisali w wakacyjnych dzienniczkach i na plakatach.
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