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Lalka emisyjna Misia Uszatka
Zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Alicja Ungeheuer-Gołąb

W moim ogrodzie
w moim ogrodzie
słoneczniki patrzą w słońce
pomarańczowe nasturcje
witają się co wieczór z liliową maciejką
na czubku orzecha kos
wyśpiewuje piosenkę
a para sójek buszuje w krzewach hortensji i bzu
w moim ogrodzie
trawa karmi się rosą i kolorowy motyl
zasypia na liściu winorośli

Rys. Kornelia Kuczma, lat 5, opiekunka Agnieszka Kuczma;
Gminne Przedszkole w Malawie

Ewa Drapała

Miś i lalka
Rys. Grześ Kowara, lat 6

Regina Nachacz

Pierwszy dzień
w szkole
Jaki Grzesiu jest wesoły!
A co to się stało?
Poszedł do wyśnionej szkoły,
dziękować za mało!
Fajnie było na wakacjach,
lecz w szkole wspanialej,
w tym stwierdzeniu wielka racja –
uczcie się wytrwale!
Przejdą szkoły, wspólne lata,
zostaną wspomnienia.
Bo nauka ludzi brata
i to się nie zmienia!

Mały miś pluszaczek był raz na spacerku,
Spotkał tam laleczkę w puszystym sweterku.
Lala miny stroi, niby wielka dama.
Cóż, zabawek wokół wiele, lala ciągle sama.
Główka cała w lokach i niebieskie oczy,
sukieneczka jak z obrazka. Lala dumnie kroczy,
to złości się, rozkazuje, to znów głośno płacze,
aż moknie od łezek puszysty kubraczek.
„Moja lalu miła… – szepnął miś cichutko –
pobaw się dziś ze mną, a ja pomalutku
nauczę cię słów tak magicznych wielce,
że otworzysz na oścież każde twarde serce.
PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM
			
– moja lalu złota –
otwierają małym kluczem życzliwości wrota.
Chcesz mieć przyjaciół i serduszka wzruszyć?
Musisz się tych słów koniecznie nauczyć!”.

Nina Opic

Marynarze z Białej

Fot. Monika Winiarska

Już skończyły się wakacje, szkoły zapełniły się opalonymi i uśmiechniętymi uczniami... Pozostały wspomnienia, którymi dzieci dzielą się z innymi.
Studio aktorskie „Leśna Chatka”, prowadzone przeze mnie i działające przy Rzeszowskim
Domu Kultury – Filia Biała, tuż przed wakacjami wystawiło niecodzienne przedstawienie pt. „Niezwykła podróż”. Pani Kapitan, po uzyskaniu zgody z kapitanatu portu, wyruszyła swoim statkiem
w pierwszy rejs. Przez pomyłkę na statek trafiła Kwiatowa Wróżka, Bosman śpiewał, że pływa jak
morska ryba, Kucharz przyrządzał pyszności, bo nikt nie gotował tak, jak on, Starszy i Młodszy
Marynarz kłócili się o czapki, Naukowiec naukowo coś udowadniał, a Lekarka Pokładowa dbała
o zdrowie załogi. Morska Wróżka uspokoiła groźne fale, aby nie przeszkadzały w tym niezwykłym
rejsie. I tak statek „RDK Biała” dopłynął do samotnych wysp z samotnymi mieszkańcami.
Był Kopciuszek i załoga podarowała jej piękną suknię ze skrzyń piratów, przeniesiona przez
dżina egipska tancerka Noella, maleńka Calineczka, do której przyleciały Motylki, a nawet Czerwony Kapturek, który miał iść do babci, ale zły wilk pokazał nie tę drogę, co trzeba... Nikt nie
został sam na wyspach, radosna załoga statku zabrała wszystkich na pokład i od tej pory stanowili
wszyscy jedną wielką rodzinę, zaś po falach roznosiła się skąpana w wodzie piosenka: „– Kto płynie statkiem w dzień i w noc? – Marynarze z Białej. – Kto pomoc może innym dać? – Marynarze
z Białej!”.
Nic dziwnego, że po zakończeniu przedstawienia brawom i gratulacjom nie było końca. Zdjęcie mówi samo za siebie! Przed nami kolejny teatralny rejs, o którym z pewnością powiadomimy!

Dzieci ze studia aktorskiego „Leśna chatka” ze swoją opiekunką Niną Opic po premierze „Niezwykłej podróży”

MIŁO I KREATYWNIE
SPĘDZIĆ CZAS
Nowa oferta edukacyjna

Muzeum Dobranocek
ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. + 48 748 36 51
www.muzeumdobranocek.pl

Koniec wakacji i powrót do szkoły dla jednych niesie radość ze spotkań z kolegami, a dla innych smutek, że czas laby się skończył. By uprzyjemnić sobie czas powrotu do szkolnej ławy, warto
wybrać się do Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Wszystkich wielbicieli bohaterów dobranocek
zapraszam do zwiedzania wystawy stałej, ekspozycji czasowej „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” oraz
skorzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej na rok szkolny 2022/2023.
Muzeum opracowało atrakcyjny program zajęć tematycznych, warsztatów artystycznych oraz konkursów. Ich uczestnicy
będą mieli możliwość miło i kreatywnie
spędzić czas, rozwinąć zdolności artystyczne i wyobraźnię, zdobyć nowe umiejętności
i wiedzę o bohaterach bajek, a także wiele się
od nich nauczyć.
Warsztaty artystyczne: „Akcja animacja”,
Wystawa „Kubuś Puchatek i przyjaciele”, 2022
„Chronimy środowisko razem z Pszczółką
Mają”, „Walt Disney przedstawia…”, „Cztery
pory roku z Kubusiem Puchatkiem”, „Słoneczne malowanki”, „Bolek i Lolek – co wiecie o tym duecie?
Zajęcia tematyczne: „Dobranocka dobra
na wszystko”, „Różne wcielenia Reksia”, „Na
tropie smerfnej przygody”, „Jacek i Agatka
– co powiecie o tym duecie?”, „Z książki na
ekran”, „Muzealne naj, naj, naj”, „Efekty specjalne”.
Oferta dla Szkół Specjalnych: „Niezwykły świat bajek sprzed lat”, „Misie nie nudzą
mi się”.
Konkursy: „W cieniu dobranocki”, „Podróże z Bolkiem i Lolkiem”.
Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami propozycjami, które można znaleźć
na stronie instytucji: www.muzeumdobranocek.pl w zakładce edukacja oraz naszym
Facebooku.
Do zobaczenia w Muzeum Dobranocek.
Kartka pocztowa Smerfy, 1989 rok. Zbiory własne Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Katarzyna LUBAS,

dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Teatr Maska

Spektakle we wrześniu i październiku 2022
Ballady i romanse
Arszenik
Hachiko
Biruta i tajemnica Rzeki
Statek Nowego
Czterej muzykanci z Bremy
Blaski i cienie (premiera 15 października)
Pradawne drzewo
Księżycowe opowieści

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
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Katarzyna Matwiejczuk

BIRUTA I TAJEMNICA RZEKI
Reżyseria Przemysław Jaszczak, scenografia Marta Ożóg, muzyka Urszula Chrzanowska,
teksty piosenek Katarzyna Matwiejczuk, reżyseria światła Krzysztof Jawniak. Obsada: Natalia
Zduń, Anna Złomańczuk, Kamil Dobrowolski, Tomasz Kuliberda, Bogusław Michałek.
Baśń z elementami mitologii bałtyjskiej. W wiosce chlubiącej się tytułem najspokojniejszej
na świecie zaczynają dziać się niepokojące rzeczy: jedzenie nabiera gorzkiego smaku, dzieci zaczynają chorować, zwierzęta są osowiałe. Zdaje się, że tajemnicza trucizna przenika wodę, którą
piją mieszkańcy wioski, podlewają swoje ogrody warzywne i poją zwierzęta. W wiosce mieszka
od niedawna Biruta, wiedźma, a może po prostu samotna kobieta, która rozmawia ze zwierzętami
i z żywiołami. Wyruszcie wraz z Birutą w wędrówkę poprzez świat pierwotnych żywiołów. Odkryjmy razem tajemnicę Rzeki!

Iwona Maraszka

Duszek Kocmołuszek
Wszyscy kochamy bajkę o Kopciuszku,
ale dzisiaj wam opowiem inną –
o duszku Kocmołuszku.
Nasz elfik był śliczny,
rzecz jasna, skrzydlaty,
oczko w głowie babci, ciotek
i mamy, i taty.
Lecz, nie ukrywam,
miał jedną wadę,
pozwólcie, że ją tu zdradzę:
otóż ten miły duszek
bardzo nie lubił myć uszek.
Jak mało by było tego,
w ogóle nie lubił myć niczego!
Nie pomagały kary i nagrody,
Elfik nie znosił wody!
Wyrzucał mydełka, ręczniki
i gąbkę, a z tubki po paście
zrobił sobie trąbkę.
I trąbił i wrzeszczał
na wszystkie strony:
– Jestem tak bardzo obrażony!
Nikt nie docenia, że robię
ważne doświadczenia!
A wynik mych badań
brzmi niezbicie – wszelkie kąpiele
skracają życie!
Nasz duszek tak pokrył się brudem,
że zaczął latać z wielkim trudem.
Niejeden elfik wyciągał paluszek
i krzyczał za nim:
– O! Idzie nasz Kocmołuszek!
Mama i tata postanowili
na wrzaski nie zważać
i szybko wezwać
do elfa lekarza.

Rys. Emilia Paulukiewicz

Szop pracz pazurkami
zakręcił młynka
i krótko orzekł:
– Znam tę przypadłość,
wyleczę wam synka!
Szop, po namyśle,
najpierw godzinę
moczył go w wannie,
potem namydlił
bardzo starannie,
następnie szorował
gąbką i szmatką.
W końcu zawołał:
– I poszło gładko!
Po czym dokładnie spłukał prysznicem
i dla pewności domył w miednicy.
Duszek doznaniom
nie mógł uwierzyć,
aż wreszcie pisnął:
– To można przeżyć!
Nazajutrz przejrzysty,
czyściutki, pachnący zawołał
swą trąbką elfiki na łąkę.
Ślicznie ukłonił się zebranym:
– Od dzisiaj zaczynam
cykl pogadanek! –
tutaj z przejęcia
zająknął się trochę.
Tytuł brzmi jasno:
Co robić, aby… aby… stać się czyściochem.
Tak to zupełnie
zmienił się duszek,
lecz imię zostało – Kocmołuszek.

Regina Nachacz

Domek marzeń

Regina Nachacz

Postanowienie

Za górami, za lasami,
na kwiecistej łące
wybudował tato domek
pod złocistym słońcem!
Wietrzyk wieje, chmurki goni
na niebieskim niebie,
tato Mirek z synkiem Grzesiem
pracują u siebie!

Co widzicie? To sklep coli,
do którego jedzie Grześ.
Niejednego zadowoli,
tu kupuje cała wieś!
Rys. Grześ Kowara, lat 6

Układają ogrodzenie
dookoła działki,
będzie cudne gospodarstwo.
To żadne przechwałki!
Dobre miejsce na tej ziemi,
ojczyzna Grzesiowa,
wyśpiewują głośno ptaszki
najpiękniejsze słowa!

W sklepie różne są przysmaki,
towar trafia w każdy gust,
Grzesia cieszy styl jednaki:
chipsy, cola, no i szlus!
Że śmieciowe to jedzonko,
o tym Grzesiu dobrze wie,
popijając colę słomką,
marzy, by poprawić się!

Rys. Grześ Kowara, lat 6

W kolorowym ogródeczku
pod cieniem orzecha
ciocia dzieciom bajki pisze,
do kota uśmiecha!

Regina Nachacz

Rys. Julia Saszkowa, lat 6

Kot i truskawki
Juleczka z mamą Oksaną
przyszły w odwiedziny rano,
smakują truskawki słodkie
z babcią Anielką i kotkiem.
Nikopol na Ukrainie
z przepysznych owoców słynie,
ponadto tam koty bure
za wolnością stoją murem!

Pod zielonym parasolem
truskawki pachną na stole
Wspominanie kota, domu,
łez puszczonych po kryjomu!

Pilnują granic wytrwale,
wroga nie boją się wcale.
Dzielne, jak mężni ojcowie,
o nich historia opowie!

Empatyczne serce Grzesia
gości wojennych pociesza:
Czujcie się tak, jak u siebie,
ja już jestem w siódmym niebie!

Słowa: Regina Nachacz, muzyka Renata Kątnik

PIERWSZOKLASITA

W domu wielkie poruszenie,
Grześ do szkoły idzie już!
Ach, jak cieszy się szalenie,
wiedzie go sam Anioł Stróż!
Ref.
Wakacje za nami,
idzie szkolny rok!
Przedszkole żegnamy,
nauka rok w rok!

Przed nim szkoła podstawowa,
czas przedszkola skończył się!
Wciąż powtarza czułe słowa:
Szkoło moja, kocham cię!
Ref. Wakacje za nami…
Przyjdzie lato i wakacje
wnet zapomni, co to trud!
Mama z tatą mają rację –
oto pierwsza z nowych dróg!

Rys. Grześ Kowara, lat 6

On nie boi się nauki,
ani innych wyzwań, nie!
Będzie starał się, dopóki
skończy szkołę, to się wie!

Ref. Wakacje za nami…
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