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Pluszak

Scena z „Solartaxi”
Teatru Maska w Rzeszowie

Alicja Ungeheuer-Gołąb

zeszyt

na stole zeszyt
jeszcze milczący
nieśmiały
choć od miesiąca w tornistrze
odmierza drogę z domu do szkoły

jakie litery
jakie znaki
przecinki kropki
kolory
zapełnią jego kartki

Rys. Maja Kaplyta, lat 4

dzisiaj jeszcze nie wie
czeka niepewny
i marzy

Rys. Maja Kwolczak, lat 4

Prace wykonały dzieci
z Gminnego Przedszkola
w Malawie
pod kierunkiem nauczycielki
Patrycji Ostrowskiej

Rys. Aleksandra Lubas, lat 4

Nina Opic

LISTKI I DESZCZ

Rys. Nina Wąsik, lat 9

Kolorowe listki spadały z drzew, a październikowy wiatr rozrzucał je po
chodnikach, ulicach i polach.
– Czy ktoś zobaczy, jak pięknie tańczymy? – pytały zasmucone żółte, brązowe i czerwone listki.
– Czasem dzieci podniosą was, zrobią jesienny bukiet i zaniosą do szkoły –
szumiały wyniosłe drzewa.
– Ale chciałybyśmy też z kimś zatańczyć.
– Możecie ze mną – mówił wiatr i zabierał do swojego wirowego tańca coraz
to inne listki.
Czasem niteczki babiego lata oplatały się wokół listeczków i tańczyły magiczny taniec. Aż pewnego dnia zaczął padać deszcz i strącał z drzew jesienne
listki.
– Czemu nie chcecie tańczyć z nami? – zapluskały krople deszczu.
– Bo nie umiemy jeszcze z wami tańczyć – odpowiedziały listki.
– To wiecie co? To sobie usiądźcie już na ziemi, a my namalujemy wasz
portret, taki niezwykły deszczowy portret.
I tak się stało. Listki usiadły na ziemi, a kropelki deszczu spadały z chmurek
i namalowały uśmiechnięty listeczkowy portret. Naprawdę! Sami zobaczcie!

Spektakle
w październiku
i listopadzie 2015
•
•
•
•
•
•

Solartaxi. Samochód na słońce
Jaś i Małgosia
Dzień dobry, Świnko
Piotruś Pan
Smoki (premiera 14 listopada, godz.16.30)
Bieguny

Spektakle dla dorosłych
• Na pełnym morzu
• Najmniejszy samolot na świecie
Joanna Gerigk

SOLARTAXI.
SAMOCHÓD
NA SŁOŃCE

inspirowane prawdziwą historią
Reżyseria Joanna Gerigk, scenografia Jan Polivka,
kostiumy Anna Angelika Łapińska, muzyka
Sebastian Ładyżyński. Obsada: Ewa Mrówczyńska,
Natalia Zduń, Kamil Dobrowolski, Tomasz
Kuliberda, Paweł Majchrowski.
Louis Palmer, zwyczajny szwajcarski nauczyciel, marzył o tym, by skonstruować
samochód. Nie jakikolwiek, lecz niezwykły. Napędzany energią słoneczną.
Wielcy odkrywcy czy wynalazcy też kiedyś byli dziećmi. Chodzili do szkoły, nie
lubili kożuchów tworzących się w kubku
z mlekiem, uwielbiali historie o smokach czy dzielnych rycerzach. Mieli swoje małe i wielkie marzenia. To właśnie
one pozwoliły im zaistnieć na kartach
historii. Przedstawienie opowiada o jednym z takich marzeń.

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

Regina Nachacz

Bajka o sówce Tuchówce
Była sowa, mądra głowa,
a mieszkała w pięknym lesie
niedaleko od Tuchowa.
Za mąż idzie, echo niesie!
Wymarzoną białą suknię
zamówiła po sąsiedzku,
aż tu nagle jak nie huknie,
pomyśl sowo też o dziecku!
To jej serce tak zabiło,
patrząc w oczy panu sowie,
narzeczony, ach jak miło.
Zaręczymy się – wypowie.
Przytulone czule sówki
w kalendarzu wyszukały
cudne imię dla Tuchówki.
I tak minął wieczór cały.
Morał bajki: bijcie brawa,
myśl zawczasu o rodzinie,
zanim młodość minie żwawa.
Przecież życie szybko płynie!

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 5

Małe dziecko i sztuka
Wokół literatury, teatru, tańca i sztuk wizualnych

Instytut Filologii Polskiej oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają
w dniach 22–23 października br. do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej
na temat: „Obcowanie małego dziecka ze sztuką. Wokół literatury, teatru, tańca i sztuk wizualnych” pod
patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej
Akademii Nauk oraz JM rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Aleksandra Bobko.
Pomysłodawcą spotkania jest dr hab. prof. UR
Alicja Ungeheuer-Gołąb z Wydziału Pedagogicznego, która wraz z dr hab. prof. UR Urszulą Kopeć
z Instytutu Filologii Polskiej organizuje obrady. Swoją obecność zapowiedzieli pedagodzy i humaniści
różnych dziedzin z wielu polskich ośrodków badawczych.

Organizatorzy uważają, że doznania estetyczne
związane z obcowaniem dziecka z literaturą, tańcem,
teatrem i sztukami wizualnymi odgrywają znaczącą
rolę w jego życiu. Podczas obrad będą rozważane problemy teoretyczne dotyczące walorów wymienionych
sztuk w rozmaitych kontekstach – estetycznych, filozoficznych, kulturowych, antropologicznych, psychologicznych, pedagogicznych. Obok konstatacji teoretycznych interesujące będą także dane empiryczne
odnoszące się do pewnych potencjalnie możliwych
oddziaływań dydaktycznych, reakcji odbiorczych
bądź aktywności dziecka jako uczestnika artystycznych aktów.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych UR, PCEN oraz WiMBP.
Elżbieta STĘPIEŃ

Jesień sprzyja wizytom

Z

apraszam serdecznie, by odwiedzić swoich bajkowych przyjaciół w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Szczególnie
niecierpliwie czekają na Was Smerfy, które 23 października obchodzą swoje 57 urodziny. Twórcą tych sympatycznych postaci
jest Pierre Culliford znany jako Peyo. Serial „Smerfy” powstał
w wytwórni filmów rysunkowych Hanna-Barbera. Dzieci odwiedzające muzeum potrafią wymienić niemal wszystkie imiona malutkich niebieskich
stworków. Świadczy to o popularności serialu, który w Polsce pojawił się w TVP jako
dobranocka już 28 lat
temu – w październiku
1987 roku. Wszystkich
szczęśliwych posiadaczy
pamiątek z wizerunkami
postaci Smerfów i innych
bohaterów dobranocek
zachęcamy do podarowania ich do naszej kolekcji.
Na ofiarodawców czekają
niespodzianki i darmowa
wizyta w naszej placówce.
uzeum Dobranocek we współpracy z Fundacją Szansa dla
Dyrektor Katarzyna Lubas podczas dobranockowych zajęć edukacyjnych
Niewidomych przystąpiło do realizacji projektu „Obcuję ze sztuką. Integruję się społecznie”. We wrześniu
przeprowadziliśmy pięć twórczych spotkań ze sztuką. Beneficjenci projektu – dorośli
i dzieci wraz z opiekunami zwiedzili ekspozycję w towarzystwie bajkowych bohaterów, wzięli udział w interaktywnych prelekcjach, uczestniczyli
w zajęciach edukacyjnych oraz
poznali historię i tajniki filmu
animowanego. Muzealne gabloty po raz pierwszy w trakcie
zwiedzania były otwarte i nasi
goście pod opieką przewodnika mogli poznać przez dotyk
wybrane eksponaty. Główną
atrakcją spotkań były warsztaty animacji, prowadzone
przez Joannę Jasińską-Koronkiewicz – reżyser, animator,
adiunkt
Szkoły
Filmowej

M

w Łodzi, autorkę filmów:
„Mileńka”, „Len”, „Prząśniczka”,
„Namaluj mi bajkę”, „To pewna
wiadomość”. Pod opieką naszego eksperta uczestnicy warsztatów stworzyli własne filmy
animowane. Wydarzeniu towarzyszyły projekcje, zabawy
i konkursy z niespodziankami.
Druga część przedsięwzięcia będzie realizowana w terminie 19–23 października. Akcja
jest pomyślana tak, aby skorzystać z niej mogły osoby, które
z różnych względów nie mogą
wybrać się do muzeum. Dla
nich przewidziany jest cykl pięciu sesji terenowych, w miejscu
zamieszkania
beneficjentów.
W ramach spotkań ze sztuką
odbędą się prelekcje, zajęcia
edukacyjne, pokazy oraz warsztaty twórcze z Tadeuszem Wilkoszem – reżyserem, scenografem, wybitnym twórcą znanym
z takich filmów, jak: „Przygody
Misia Colargola”, „Mały Pingwin Pik-Pok”, „Trzy Misie”.
Działalność
edukacyjna jest dla nas bardzo ważna.
Działania te zostały dostrzeżone – Muzeum Dobranocek zostało wyróżnione za osiągnięcia
w upowszechnianiu i promocji
polskiego kina prestiżową nominacją do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
w kategorii Edukacja Młodego
Widza.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum
Dobranocek w Rzeszowie
Reżyser Joanna Jasińska-Koronkiewicz wśród dorosłych
uczestników projektu

Słowa Reginy Nachacz, muzyka Elizy Danilczuk

K o ty na pło ty

1 Pan kotek wlazł na płotek,
a pani kotka – nie.
Zasmucił się Mamrotek,
czy ona o tym wie?
Ref.
Koty, hejże na płoty,
lansujmy zdrowy ruch!
Zanim nadejdą słoty
i straszne mrozy, uch!

3 Wskoczyła na płot Psotka,
słoneczko śmieje się.
Zabawa kotów słodka,
rozchmurzy dzisiaj cię.

Ref. Koty, hejże na płoty…

2 Że płotek to szczyt marzeń,
połazić każdy chce.
Ciekawych szukać wrażeń,
inaczej w życiu źle!

Ref. Koty, hejże na płoty…
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