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Fot. z arch. J. Kilian

Pluszak

Oryginalne emisyjne pacynki Jacka i Agatki
z Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Alicja Ungeheuer-Gołąb

w październiku
październik
spłynął w ogród rudo-złotym liściem
trawa nie tak wysoka
ranki bardziej mgliste
wiewiórka
chowa w dziupli skradzionego orzecha
jeż mokrym nosem szuka
co by zjeść
nie ucieka
i nie ma już w ogrodzie ani jednej pszczoły
trzmiela ani szerszenia
wśród żółtych badyli
zmarznięte
prześwietlone słońcem winogrona
wypatrują dzieci
– zjedzcie nas przed zimą
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Rysunki wykonały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie pod kierunkiem nauczycielki
Małgorzaty Wilczak

Nina Opic

Sowa Tekla ma głos
Na dużej gałęzi starego dębu mieszkała sowa Tekla, najmądrzejsza ze
wszystkich leśnych zwierząt. Gdy Tekla przechodziła obok I „A”, otworzyła
szeroko swe wielkie oczy, spojrzała na dzieci i tak powiedziała:
– Dzień dobry! Nazywam się Tekla i chcę wam coś dzisiaj powiedzieć
o szkole. Tak, wiem, że jest październik, czyli miesiąc już chodzicie do szkoły,
ale zawsze można zdobywać różną wiedzę. Ja wiem, że teraz macie piękne,
kolorowe zeszyty, supermodne piórniki i ozdobne plecaki, ale dawniej było
inaczej.
– To znaczy jak? – zapytał Tomek,
nazywany „ciekawskim”.
Dawniej pisano specjalnymi rysikami
na glinianych tabliczkach, później na
papirusach.
– Na papirusach? – teraz zapytała
Ania. – U nas w domu jest taki kwiatek, co
się nazywa papirus, ale on jest zielony i nie
widziałam, żeby mama na nim pisała.
– Tak, masz rację, na takim domowym
kwiatku nie można pisać. Daleko stąd,
w Egipcie, nad rzeką Nil dawniej też rósł
papirus, tylko tamten był większy od
tego domowego. W środku ma takie białe
pasemka i te pasemka wybierano z rośliny,
suszono, gnieciono i zwijano w rulon.
Rys. Emilka Zalewska, lat 8
Na tym rulonie wybrani ludzie, którzy
umieli pisać, pisali, a raczej rysowali pewne znaczki. Te znaczki to hieroglify,
a człowiek, który je rysował to skryba.
– Jaka ryba? – zapytał znowu Tomek, ale pod spojrzeniem pani sowy
umilkł.
– Nie ryba, tylko skryba – głośno powiedziała sowa Tekla. – A wiecie, że
dawniej uczyły się tylko niektóre dzieci, dzieci bogate, teraz mogą wszystkie.
Macie teraz długopisy, nie nosicie kałamarzy, ani atramentu, książki nosicie
w plecakach, a nie w drewnianych walizkach i uczycie się w kolorowych,
jasnych klasach. Więc chyba warto chodzić do szkoły, prawda?
– Tak – odpowiedziały dzieci i przyjaźnie uśmiechnęły się do mądrej
pani sowy.

Grażyna Repetowska

PORANEK
Kiedy słonko rano wstaje,
budzi ptaki, lasy, gaje.
I ogląda pola, góry,
nawet, gdy nadchodzą chmury.

Połaskocze wdzięcznie liście
i szpileczki drzew kochanych,
Doda zdrówka wszystkim wkoło,
będzie w sercach dobrze znanych.

To zobaczy lot czyżyka,
to znów sowę jeszcze senną,
promykami w snach pobryka
i spotka się z tobą i ze mną.

Jak gospodarz doskonały,
ściągnie z chmurek wiatr wspaniały,
by podmuchał w polne trawy
dla dzieci i dla zabawy.

Rys. Sara
Rys
Sar
a a Skowr
Skowrońska,
rońska
k SP nr
nr 1 w Rzeszowie,
Rzeszo
z wi
w e kl.
kl 2a; nauczyciel Danuta Pizun

Spektakle w październiku
i listopadzie 2013 roku





Dzień dobry, Świnko
Szewc Kopytko i kaczor Kwak
Dzikie łabędzie
Na pełnym morzu – premiera 16 października,
godz. 19.00; przedstawienie dla młodzieży i dorosłych




Królewna Śnieżka
Tygrys Pietrek

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

Scena dla dorosłych
Źródła pamięci. Szajna – Grotowski – Kantor (16–20 października). Trzecia odsłona artystyczno-naukowego
przedsięwzięcia poświęconego trzem wybitnym reformatorom teatru związanym z Podkarpaciem.

DZIKIE ŁABĘDZIE
D

nna podstawie baśni: H. Ch. Andersena
((przedstawienie dla dzieci od 7 lat)
S
Scenariusz i reżyseria: Jerzy Bielunas, scenografia:
Anna Chadaj, muzyka: Tomasz Łuc, choreografia: MaA
cciej Florek.

Dzikie łabędzie, fot. Beata Jarzyna

P
Pewien król miał dwanaścioro dzieci – jedenastu synów
i córkę Elizę. Wszyscy byli dzielni i waleczni, a najodw
ważniejsza
Eliza. Pewnego dnia król postanowił ożenić
s po raz drugi. Pojawienie się macochy w pałacu zakłósię
c szczęście rodzeństwa. Zła królowa dzięki podstępociło
w i czarom wygnała w świat królewiczów, zamieniając
wi
ic w dzikie łabędzie. Kiedy miejsca w pałacu zabrakło
ich
ta
także
dla Elizy, wygnana z domu dziewczyna wyruszyła
n poszukiwanie braci. Przygody jej i królewiczów obejna
r
rzymy
na scenie.

JACEK, AGATKA
I KSIĘŻYCOWY PIOTRUŚ
W październiku bohaterowie dobranocki „Jacek i Agatka” obchodzą 51. urodziny. Dobranocka, do której postaci zaprojektował
Adam Kilian, a scenariusz napisała Wanda Chotomska, uczyła
i bawiła małych telewidzów przez 11 lat.
Od 2 października w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie można
podziwiać oryginalne, emisyjne pacynki bohaterów pierwszej polskiej dobranocki wraz
z certyfikatem oryginalności podpisanym przez ich twórcę.
W dniu urodzin będzie można obejrzeć kilka odcinków archiwalnych dobranocki,
wziąć udział w konkursie na najzabawniejszy dialog Jacka i Agatki oraz uczestniczyć

Fot. z Teatru Dagmar Selje w Bielefeldzie

w grach i zabawach językowych. Dla chętnych odbędą się
warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy wykonają
pacynki – przyjaciół Jacka i Agatki.
Od 8 października w Muzeum Dobranocek można oglądać
wystawę prezentującą lalki oraz scenografie teatralne ze sztuki
„Wyprawa Piotrusia na Księżyc”, zrealizowanej na podstawie
baśni Gerdta Bassewitza, na kanwie której powstał także film
animowany oraz dobranocka „Piotruś w krainie czarów czyli
wyprawa fantastyczna”. Wystawę zorganizowano we współpracy z Teatrem Lalkowym Dagmar Selje z Bielefeld. Po wernisażu odbyła się prezentacja technik wykonania lalek: marionetki, pacynki i kukły oraz warsztaty teatralne dla dzieci, na
których można było wykonać własną kukiełkę, a także zagrać
w kosmiczną grę planszową. Podczas trwania
wystawy można zapisywać się na warsztaty
Lalki z przedstawienia
„Wyprawa Piotrusia na Księżyc”
„Na księżycu”, „Księżycowe stwory”, Teatr
cieni” oraz lekcję „Co każdy młody kosmonauta wiedzieć powinien?”.
Zapraszamy do skorzystania z bogatej
oferty zajęć edukacyjnych i warsztatów artystycznych oraz na naszą stronę: www.muzeumdobranocek.com.pl. Zapisy na zajęcia
edukacyjne oraz informacje pod numerem telefonu: 17 852 57 15.
Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

WĘDRÓWKI KOZIOŁKA MATOŁKA
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zapraszają na wystawę „80 lat wędrówki Koziołka Matołka”, którą można oglądać w Krakowie do 31 października br. W WBP
w Krakowie przy ul. Rajskiej 1 są wystawione pamiątki związane z najbardziej znanym bajkowym koziołkiem. Na wystawie
prezentowane są wyjątkowe eksponaty: wydawnictwa książkowe, karty pocztowe, plakaty, plany lekcji, filmy, zabawki, figurki, breloczki i proporczyki jak również przedmioty codziennego
użytku ozdobione wizerunkami Koziołka Matołka.
Beata Mianowska
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie,
ul. Mickiewicza; tel.: 17 74 83 652; 17 85 25 715; www.muzeumdobranocek.com.pl

Autorzy słów i muzyki: Waldemar Wywrocki i Gabriela Wywrocka
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I spytać grzecznie chciałam, bo sama nie wiedziałam.
Skąd wzięła kubraczek, czerwony jak maczek?
I czemu na kubraczku jest siedem czarnych znaczków?

Ref.
Biedronko, biedronko, raz, dwa, trzy,
biedronko, biedronko, powiedz mi.
Biedronko, biedronko, czemu aż
siedem czarnych kropek masz?

2

Biedronka odleciała, bo spytać musiała
mamusi, która przecież najlepiej wiedziała.
Skąd wzięła kubraczek, czerwony jak maczek?
I czemu na kubraczku jest siedem czarnych znaczków?

Ref. Biedronko, biedronko…

3

Córeczko biedroneczko, do dzieci leć powiedz,
że siedem czarnych kropek jest tylko na ozdobę.
Od mamy dostałaś kubraczek czerwony,
ażeby przed deszczykiem skrzydełka twoje chronił.

Waldemar Wywrocki
i Gabriela Wywrocka
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