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Pluszak
Ania Sander (Pippi)
z osiedlowego teatrzyku
dziecięcego „Bambino”,
który stworzyła
i prowadzi Nina Opic.
Fot. Beata Sander

Iwona Maraszka

Czesław Piotr Kondraciuk

Lato mija

Pracowite krasnale

I co wy na to,
że przeszło już lato?
Ubrało kapelusz,
ma na nim owoce
i czeka na jesień
przy wysokim płocie.
Za to wszystkie dzieci
żwawo i wesoło
pakują tornistry.
Witaj znowu szkoło!

Po leśnej polanie
chodzą krasnoludki,
zbierają poziomki
i inne jagódki.
A kiedy nadejdą
te chłodniejsze czasy,
będą miały smaczne
żywności zapasy.

Rys. Emilia Paulukiewicz

Rys. Adam Dębicki, kl. IIc, nauczycielka Magda Rojek; Szkoła
Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Regina Nachacz

Deser babci
Anielki
Lecą liście z drzewa,
wiaterek powiewa,
idzie ciepła jesień,
dobre wieści niesie!
Wędruje po sadzie,
jabłka w kosze kładzie
na babci szarlotki,
przysmak mega słodki!

Rys. Adam Frańczak, lat 4, opiekunka Andżelika Tereszkiewicz;
Gminne Przedszkole w Malawie

Nina Opic

Wspomnienie wakacji
Skończyły się wakacje i rozpoczął się nowy rok szkolny. Roześmiane buzie dzieci mówią, że
jeszcze myślami są na wakacjach.
– Gdy byłam na Roztoczu, to widziałam szumy na Tanwi, a trochę dalej to widziałam takie
dziwne koniki polskie – powiedziała Natalka. – Są trochę mniejsze od normalnych i takie przytulaste.
– O, to ja widziałam alpaki w Nosówce. Mówię wam, jakie one są śmieszne i jakie przytulaste
– wtrąciła Karolinka i uśmiechnęła się na samą myśl o tych zwierzątkach.
– A wiecie, ja nad morzem widziałam nie tylko latarnie, które nas interesowały, ale widziałam
też foki – powiedziała Dagmarka.
– Szkoda, że nie można przedłużyć wakacji – westchnęła Ania. – Mogłabym całymi dniami
przebierać się i być Pippi.
– No szkoda – zgodnie potwierdziły dziewczynki.
– A wiecie co, może pooglądamy nasze wakacyjne zdjęcia?
I dziewczynki usiadły wygodnie na ławce przed blokiem i z uwagą zaczęły oglądać zapisane
w telefonie swoje wakacyjne zdjęcia. Śmiechu było czasem co niemiara.
A może i wy macie wakacyjne zdjęcia? Pokażcie je swoim koleżankom i kolegom. A może zabawicie się w podwórkowy teatrzyk i przedstawicie na żywo swoje wakacje? Ania przesyła wam
swoje zdjęcie jako Pippi. Prawda, że od samego patrzenia od razu uśmiecha się buzia i jesienne
dni nie będą takie szarobure?

Czesław Piotr Kondraciuk

Wesołe miasteczko
Na karuzeli wielka uciecha,
świat przed oczyma szybko ucieka.
Wirują domy, wirują drzewa,
zauroczony ptak przestał śpiewać.
Pędzą przed siebie bułane konie,
jeden drugiego uparcie goni,
dziwią się bardzo promyki słońca –
takiej gonitwy nie widać końca.
Z głośników płynie skoczna muzyka,
króluje radość, smutek umyka!
Gwar się unosi hen, gdzieś wysoko
i burzy spokój sennym obłokom.

Rys. Igor Lelek, kl. IIc, nauczycielka Magda Rojek; Szkoła
Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

KRÓLEWSKIE ORŁY
Serdecznie zapraszam do obejrzenia nowej ekspozycji czasowej pt. „Królewskie orły polskie i nie tylko…” poświęconej twórczości Mariana Cholerka. Artysta urodził się 10 września 1946 r. w Bielsku-Białej, jest
absolwentem bielskiego Liceum Technik Plastycznych.
W latach 1969–1996 był związany zawodowo ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, najpierw jako fazista, potem
animator. Jest twórcą niezwykle wszechstronnym: reżyserem, scenarzystą,
autorem opracowań plastycznych, animatorem, a także producentem. Zaangażowany w liczne realizacje nowych projektów, przypomina wszystkim, że animacja jako środek wyrazu nadal ma wielką siłę. Laureat wielu
nagród festiwalowych, otrzymanych m.in. w Teheranie, Oberhausen, Krakowie, Łodzi, Bratysławie. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Marian Cholerek jest twórcą i współrealizatorem licznych filmów
animowanych.
Dobranocki, przy których pracował, cieszą się niezwyMarian Cholerek autoportret, zbiory własne kłym powodzeniem np.: „Reksio” – odc. „Reksio malarz” (1973), „Reksio
detektyw”, „Reksio pogromca”, „Reksio medalista” (1974), seria „Bolek
artysty
i Lolek” – „Zabawy Bolka i Lolka” (1975), „Wielka podróż Bolka i Lolka”
(1978), „Bolek i Lolek w Europie” (1984–1985), „Olimpiada Bolka i Lolka” (1983) oraz seriale: „Pampalini łowca zwierząt” (1977), „Wyprawa Profesora Gąbki” (1978) czy „Lis Leon” (1981). W 1988
roku zrealizował animowany teledysk do utworu Kory i Zespołu Maanam „Się ściemnia” – pierwszy
polski wideoklip wyemitowany przez MTV – którego był reżyserem, autorem scenariusza opracowania plastycznego oraz animatorem. W latach 2008–2010 zrealizował
autorski film animowany pt. „Abecadło zwierząt”, w którym znani polscy artyści uczą alfabetu, czytając wiersze o rzadkich i zagrożonych gatunkach. Autorem wierszy jest Tomasz Szulakowski. Wykonują je m.in.
Anna Dymna, Krystyna Czubówna, Wojciech Mann, Włodzimierz Szaranowicz, Kora, Anna Guzik, Maciej Orłoś, Jan Nowicki, Henryk Talar,
Ireneusz Dudek i inni.
Tworzył także filmy dla starszej publiczności m.in.: „Strzelnica”
(1975), „Z górki” (1979), „Oracz” (1981), „Odloty” (1983), „Ostatnia miOrzeł polski z czasów Bo- nuta”, „Wódz” (2005).
lesława Chrobrego, zbiory
Marian Cholerek to jeden z przyjaciół muzeum, z którym miało
Mariana Cholerka
ono zaszczyt współpracować w ramach projektu „10/10” z okazji dziesięciolecia instytucji. Wystawa czasowa poświęcona jest niezwykłej pasji
artysty – tworzeniu królewskich orłów polskich oraz ważnych dla twórcy postaci – z części starych, sowieckich zegarków. Na wystawie można
obejrzeć około 40 prac, w tym orły polskie z czasów Piastów i Jagiellonów aż po II Rzeczpospolitą, portrety znanych Polaków: Ignacego Jana
Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Witolda Pileckiego oraz autoportret samego artysty.
Idea tworzenia tych niezwykłych obrazów narodziła się w latach
90., gdy pozyskał od znajomego części ze starych, zdemontowanych zegarków, z których wykonał pierwszą pracę. Inspiracją były rysunki SzyPortret Ignacego Jana Pamona Kobylińskiego oraz historyczne orły z monet, tarcz herbowych,
derewskiego, zbiory Mamundurów, sztandarów i bander. Powstało ich już ponad pięćset. Dla
riana Cholerka
twórcy są wyrazem patriotyzmu.

Prace są wykonane w formie płaskorzeźby. Artysta wykorzystuje termoutwardzalną modelinę, którą pokrywa setkami części z zegarków – kółkami, sprężynami, kotwicami – następnie całość
wypala w piecu. By stworzyć jeden obraz, trzeba zdemontować ok. 50 zegarków. Marian Cholerek
żartuje, że gdy zabraknie mu części ze starych sowieckich czasomierzy, to zacznie używać szwajcarskich. Wiele orłów podarował osobom, które lubił, cenił i szanował, w tym Andrzejowi Wajdzie,
Krzysztofowi Pendereckiemu, Urszuli Dudziak, Allanowi Starskiemu, Zbigniewowi Brzezińskiemu,
Ryszardowi Horowitzowi, Zbigniewowi Rybczyńskiemu, Krystynie Jandzie, Tomaszowi Stańce,
Wojciechowi Pszoniakowi, Annie Dymnej, Januszowi Gajosowi, Janowi Nowickiemu, Danielowi
Olbrychskiemu, Adamowi Małyszowi, a także Monice Brodce.
Takiej wystawy w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie jeszcze nie było, musicie ją Państwo koniecznie zobaczyć! Można ją podziwiać od 15 września 2021 r. do 13 lutego 2022 roku.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

TEATR MASKA
Spektakle we wrześniu 2021
•
•
•
•
•

Zorro
Statek Noego
O mniejszych braciszkach św. Franciszka
Bambusowa księżniczka
Koncert Zwierząt (premiera 25.09)

Noriyuki Sawa

BAMBUSOWA KSIĘŻNICZKA
Przekład Jacek Popławski

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

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

Lucyna Żbikowska

Opowiem ci bajkę
Wiersz inspirowany malarstwem
Iwony Czeszejko-Sochackiej

Opowiem ci bajkę,
jak kot palił fajkę,
jak kot w butach
chadzał do babci,
co mu robiła
sweterek na drutach.
Opowiem ci bajkę,
gdy kot mrugał
do szczygła
i jak zakochał się
w myszce królewnie.
Opowiem ci jeszcze
dużo innych bajek,
tylko czy ty
jeszcze lubisz bajki?

Czesław Piotr Kondraciuk

Żołędziowy Ludek
Żołędziowy Ludek
obudził się ze snu,
spojrzał dookoła
i cichutko westchnął.
Zdziwiony przecierał
rozespane oczy,
wciąż nie mógł uwierzyć,
że już jesień kroczy.

Rys. Milena Pieniowska, kl. IIc, nauczycielka Magda Rojek;
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Dominik Ćwik

Poranek mamy Ewy
Mam Ewa już od rana
chodzi w domu roześmiana,
na wycieczkę dziś jedziemy
więc śniadanko szybko zjemy.
Szymek łyżką w misce grzebie,
lecz myślami błądzi w niebie.
– Jedz, Szymeczku – mama prosi
– warkoczyki splotę Gosi.
Czesze mama, główka boli,
Gosia luźne włoski woli.
Tato auto przygotował,
ponton w bagażniku schował.
Woła: – Szybciej, moi mili,
szkoda przecież każdej chwili.
Szymek zjadł i już nie zwleka,
Gosia na mamusię czeka.
– Gdzie jest mama? – pyta tato.
– Idzie, idzie – Szymek na to.
Z rabarbaru placek niesie,
dzieci głodne będą w lesie.
Pojechali w świat daleki
gdzieś za góry, gdzieś za rzeki.

Rys. Dominika Bajda, kl. IIc, nauczycielka Magda Rojek;
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Ewa Drapała

Przytul się
Gwiazdy nie są złe,
ale nie patrz w nie –
wrócą złe wspomnienia.
Księżyc noc ci śle,
ale nie bój się –
to dla ukojenia.
Mocno przytul się,
ja obronię cię
od mrocznego cienia.
Rys. Weronika Bytnar, kl. IIc, nauczycielka Magda Rojek; Szkoła
Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Słowa: Regina Nachacz, muzyka: Renata Kątnik

Powrót z wakacji

ref.

Wakacje za nami,
na naukę czas,
dobrze wszyscy wiemy,
to nie pierwszy raz!
Ref.
Szkoła, szkoła, dzieci woła,
już nauka uczniów szuka!
Szkoła, szkoła, dzieci woła,

Rys. Adrianna Stanosz, lat 6

czas jesienny, dzień promienny!
Z roku na rok pięknie
wykuwamy los,
uczymy się chętnie
i śpiewamy w głos!
Ref. Szkoła, szkoła, dzieci woła…
Rys. Mikołaj Kowalski, lat 6
Rysunki dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie wykonane pod opieką Marzeny Patyny
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