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Pluszak

Z wystawy prac
Wojtka Przybyszewskiego
juniora w Muzeum Dobranocek

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Wakacje
Mieliśmy w ogrodzie
zielony szałas –
mieszkanie na lato
w sam raz jak dla nas.
Mieliśmy w ogrodzie
wysokie drzewo.
Wchodziliśmy po nim
pod samo niebo.

Mieliśmy w ogrodzie
kwiecistą łąkę.
Otwierała co dzień
kolorowe pąki.
Mieliśmy w ogrodzie
wakacje nasze.
Teraz opowiedzcie:
Jakie były wasze?

Rys. Weronika Kudyba, kl. I c; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Nina Opic

PAMIĄTKA Z WAKACJI

B

yło to pod koniec wakacji. Bartek z rodzicami wracał od cioci Agaty z gór, gdzie
spędzał wakacje. Już nie mógł doczekać się spotkania z kolegami; miał im tyle do
powiedzenia: a to o spotkaniu sarenki na łące za domem cioci, a to o oglądaniu wieczornych tańców świetlików, a to o zabawie w gonitwę z rybkami w potoku, a to o zabawie z
piłką z psem Arnim. Szczególnie właśnie lubił te zabawy z psem, zresztą, zawsze chciał
mieć psa, ale nie miał na to zgody rodziców. Mieszkali w wieżowcu, a pies potrzebuje
dużo ruchu, spacerów, gdy tymczasem wszyscy mieli bardzo dużo zajęć w ciągu dnia...
Siedział więc Bartek na tylnym siedzeniu samochodu i wspominał swój pobyt u cioci.
– Za rok, jak nas ciocia zaprosi, to znów pojedziemy do nich na wieś – powiedziała
mama, odkładając czytaną gazetę. – Cieszę się, że jesteś zadowolony.
– Jak może być niezadowolony, kiedy mógł spać do której chciał, nie chodzić do
szkoły, no i bawić się do wieczora – odezwał się zza kierownicy tata. – Co najbardziej ci
się podobało?
– Wszystko, a najbardziej to zabawy z Arnim – odpowiedział Bartek i zamyślił się na
wspomnienie zabaw z tym wesołym psiakiem...
– O, dobrze, że mi przypomniałeś, Dominik narysował dla ciebie specjalny obrazek.
O, tu go mam. To ty i Arni!
I mama wyciągnęła z torebki zwinięty w rulon obrazek kuzyna Dominika. A na nim
był Arni i Bartek i nawet wielka góralska psia buda. Bartek aż zapiszczał z radości. Powiesi obrazek na ścianie i będzie wszystkim pokazywał i opowiadał o swoich wakacyjnych zabawach u cioci na wsi!

Rys. Dominik Kwoka, lat 9

Czesław Piotr Kondraciuk

Zwierzenia małej Majki
Jeszcze jestem malutka,
jeszcze czytać nie umiem,
ale kiedy podrosnę,
wówczas czeka mnie szkoła.

Teraz z lalą pod rękę
zbieram życia słodycze
i oglądam bajeczki
pełne różnych tajemnic.

Poznam wszystkie literki,
wiele rzeczy zrozumiem,
trudnym, szkolnym wyzwaniom
z powodzeniem podołam.

A po drodze już mogę
do dziesięciu policzyć,
wiem też co to Ojczyzna –
którą kocham niezmiernie.
Regina Nachacz

Nasza szkoła
Już wrzesień, słonko świeci,
snuje się babie lato,
do szkoły idą dzieci,
długo czekały na to!
Rys. Weronika Kudyba

Regina Nachacz

Kochana szkoła

Po lekcjach dobre mamy
zabiorą nas do domów,
piękną szkołę kochamy,
nie damy jej nikomu!

Idą dzieci do szkoły,
słoneczko przygrzewa,
wieje wietrzyk wesoły,
cicho szumią drzewa...
Będą wiedzę zdobywać,
szlifować talenty,
beztroska szkolna niwa,
woźny uśmiechnięty!
Dobrzy nauczyciele
w sercach pozostaną,
szczęśliwych wspomnień wiele –
to uczniowskie wiano!

Rys. Zuzanna Fluda
Rysunki uczennic kl. 1c; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie;
wychowawczyni Jadwiga Kawa

W ŚWIECIE MARZEŃ
I WSPOMNIEŃ

R

ok szkolny Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
rozpoczyna bogatą ofertą wystaw, zajęć edukacyjnych oraz projektów.
Serdecznie zapraszam do zwiedzania dwóch niezwykłych
wystaw: „Dobranockowe melodie” – wyjątkowa okazja, żeby przypomnieć sobie słynne motywy muzyczne z polskich wieczorynek,
poznać ich kompozytorów i realizatorów, twórców ponadczasowych
już tematów z filmów animowanych dla dzieci, m.in. Waldemara
Kazaneckiego, Piotra Hertla, Zenona Kowalowskiego, Tadeusza Kocyby; „Dobranockowe krajobrazy – w świecie marzeń i wspomnień
z dzieciństwa” to wystawa prac Wojtka Przybyszewskiego juniora zrealizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, w tym roku organizowanych pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa –
dziedzictwo krajobrazu”. To świetna okazja do poznania
niezwykłego twórcy, dla którego rysowanie, tworzenie
projektów postaci, kadrów z kreskówek i realizacja filmów animowanych są pasją, zabawą, a także lekarstwem
na problemy życia codziennego. Marzenia i wspomnienia z dzieciństwa narysowane kreską Wojtka stanowią
symboliczny krajobraz, który zachwyci nie tylko wielbicieli dobranocek.
We wrześniu i październiku w muzeum i poza jego
siedzibą odbędzie się też cykl twórczych spotkań oraz
warsztatów integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób głuchych oraz słabosłyszących z projektu „Dostępne migane dobranocki”.
• 02.09–20.09 – „Światy równoległe” – warsztaty
uwrażliwiające najmłodszych na potrzeby osób niesłyszących.
• 04.09–22.09 – „Przygody z dobranocką” – zajęcia
edukacyjne dla dzieci, zabawy, konkursy, projekcje.
• 12–15.09 – warsztaty animacji: „Migane dobranocki”, na których niesłyszący uczestnicy wspólnie ze
słyszącymi stworzą swój własny film animowany.
• 15.09–05.10 – „Migowy dodaj do ulubionych! Migo- Prace artysty Wojtka Przybyszewskiego
wy poprzez sztuki piękne” – warsztaty z języka migo- juniora
wego dla dzieci w wieku przedszkolnym.
We współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowym Niesłyszących „Surdostal”
w Stalowej Woli w ramach przedsięwzięcia został zrealizowany „Przewodnik dla małych i dużych
wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niesłyszącego” w formie nagrania audio-video z napisami oraz w języku migowym.
Zapraszam także do zapoznania się z naszą propozycją warsztatów twórczych i zajęć tematycznych. Szczegóły oferty dostępne są na naszej stronie internetowej: www.muzeumdobranocek.com.pl
oraz Facebooku.
Katarzyna LUBAS,

dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

TEATR MASKA

spektakle we wrześniu i październiku 2017
Statek Noego (scena Kacperek)
Czasoodkrywanie (scena Kacperek)
Bambusowa księżniczka (premiera 24 września)
Romeo i Julia (scena dla dorosłych)
Skarpety i papiloty, czyli o tym co zaszło w Krainie Lisów
Tylko jeden dzień
Teraz tu jest nasz dom
Akademia Pana Kleksa

ROMEO i JULIA

Widowisko Bogusława Kierca inspirowane
sztuką Szekspira

P

remiera „Romea i Julii” w Teatrze Maska
miała miejsce 25 czerwca br. podczas Europejskiego Stadionu Kultury. Reżyser Bogusław
Kierc, pisząc scenariusz, skorzystał z dzieła
Szekspira w przekładzie Stanisława Barańczaka.
Propozycja teatru poetyckiego, wzruszającego
i urzekającego słowem, gestem, ruchem, współudziałem scenicznym lalek animowanych perfekcyjnie i mistrzowską obecnością gościnnie
występującej tancerki Franciszki Kierc-Franik.
Poeta, dramaturg i aktor Bogusław Kierc z dobrym skutkiem próbuje odbanalizować „Romea i Julię”. Refleksje i filozoficzne skojarzenia
buduje poetyckimi obrazami, słowem, tańcem,
ruchem scenicznym, plastyką, przy stosownej
muzyce Jacka Wierzchowskiego.
Ryszard Zatorski

Festiwal Źródła Pamięci. Szajna–Grotowski–Kantor
(27–30 września)
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Romeo i Julia (Teatr Maska, 27 września, godz. 18.00, duża scena TM)
Blizna Leszka Mądzika (27 września, godz. 20.00, scena plenerowa, pl. Cichociemnych przy
pomniku Przejście 2001 Józefa Szajny)
Studium o Hamletach (Teatr Chorea/Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, 28 września,
godz. 18.00, duża scena TM)
Kroniki podwórkowe (Teatr Przedmieście, 28 września, godz. 20.00, na własnej scenie przy
ul. Reformackiej 4)
Orfeo’70 (Stowarzyszenie Sztuka Nowa, monoperformance w Teatrze Przedmieście,
29 września, godz. 18.00)
Dziady – Noc Pierwsza (Teatr Wierszalin, 29 września, godz. 20.00, duża scena TM)
Trzynaście sztuk awangardowych (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
Cricoteka, 30 września, godz. 19.00, duża scena TM)

Fot. Przemek Wiśniewski (2)
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Czesław Piotr Kondraciuk

MĄDROGŁOWY WŁADCA (1)

D

awno, dawno temu w zamierzchłych czasach bierze swój początek ta niezwykła baśń.
W ogromnej prastarej puszczy
władzę sprawował najsprawiedliwszy
władca – stary, bardzo doświadczony
żubr, zwany Mądrogłowym. Cieszył
się on bezgranicznym zaufaniem całej
leśnej społeczności.
Żył skromnie, chociaż jako
władca mógł mieć zupełnie inne warunki.
Skromność i mądrość towarzyszyły mu od dawna.
Rys. Weronika Kudyba
– Nie wystarczy zostać władcą,
trzeba umieć tę władzę odpowiednio wykorzystać dla dobra swoich poddanych – twierdził przy
różnych okazjach.
Królestwo było ogromne. Składało się z niezmierzonych kompleksów leśnych, w których
żywot wiodła niezliczona rzesza mieszkańców. Do niektórych on sam z trudnością docierał. Był
przecież starym, nieco schorowanym władcą, już nie tak sprawnym jak niegdyś, kiedy młodość
rozgrzewała krew w żyłach. Tamte czasy dawno minęły. Pozostały po nich wspomnienia.
W rządzeniu pomagali mu wierni przyjaciele, na krok go nie odstępując. Lis Chytrusek,
Kopytko, stary odyniec Chrobuś, kruk Mądrala, sroka Pyskatka, sokół Bystrooki oraz cała plejada
innych, oddanych mu zwierzątek.
Wszyscy bardzo go szanowali za wszystkie zalety, jakie posiadał: bezkompromisowość, bezgraniczną uczciwość i wiele innych cech, którymi dysponował.
Od wielu lat życie w królestwie Mądrogłowego przebiegało nadzwyczaj spokojnie, bez niespodziewanych zakłóceń czy innych nieprzewidywanych wydarzeń. Ogromna pracowitość poddanych z każdym następnym dniem
pomnażała dobrobyt i bogactwo królestwa. Czas biegł powoli, a Mądrogłowy władca, podliczając coraz to
inne osiągnięcia, tylko pomrukiwał
z zadowolenia.
Panujący ład i porządek, zapełnione półki w spiżarniach powodowały, że władca mógł spać spokojnie.
Od czasu do czasu zwoływał planowane narady dworu, omawiając na
nich nowe strategie działania zmierzające do pomnażania dalszych dochodów i stabilności królestwa.
Rys. Zuzanna Fluda
Rysunki uczennic kl.1c; Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Cdn.

Słowa: Regina Nachacz, muzyka: Renata Kątnik

P ORANNA ZAPRAWA

Na zielonej łące
psikusy gorące,
skaczą sprytne koty,
mój ty królu złoty!
Ref.
Hop, hop, jest zabawa
skoczna i ciekawa.
Hop, hop, na murawie
gimnastyka prawie!

2

Czitos zręcznie fika
wokoło konika,
Cziko wącha kwiatki,
zwyczaj to nierzadki!
Ref. Hop, hop, jest zabawa…

3

Wesołe brykanie,
miło patrzeć na nie,
gdy słonko zaświeci
przyjdą do nich dzieci!
Ref. Hop, hop, jest zabawa…

Rys. Ola Czekierda, lat 7

1

35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 4/210, www.naszdom.rzeszow.pl, rzeszow@wbxstudio.pl
Redaktor naczelny – Jerzy Maślanka (602 377 303)
Redaktor prowadzący – Ryszard Zatorski (507 004 026), red. tech. Grzegorz Wójtowicz
Współpraca: Alicja Ungeheuer-Gołąb, Iwona Bereś, Nina Opic, Regina Nachacz,
Jadwiga Kawa, Renata Kątnik, Zbigniew Grzyś, Waldemar Wywrocki

