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Alicja Ungeheuer-Gołąb

Koniec lata

Rys. Wiktoria Dziedzic, lat 8
Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

Jeszcze słyszysz, że grają świerszcze,
jeszcze trawy są ciężkie od rosy,
a już czujesz, że nadchodzą deszcze, 
to w powietrzu chmury je niosą.

Pachną łąki jak słoje miodu,
w sadach jabłka nagrzane słońcem,
lecz w strumieniu zimniejsza woda,
bo to właśnie lato się kończy.

Jeśli myślisz, że je zatrzymasz,
że zostanie w zielonej witce…
Nie łudź się, bo i tak odfrunie
jak latawiec z zerwanej nitki.

Możesz jednak jesienną porą
wrócić czasem na letnie plaże,
gdy w drobince żółtego piasku
znajdziesz echo wakacji nad morzem.



Nina Opic

PIÓRNIK WRACA DO SZKOŁY

Ojej, ale nuda! Nic nie robimy, tylko leżymy i  leżymy w tym piórniku na 
spodzie szuflady. Nawet nikt do nas nie zagląda – żaliły się kolorowe kredki. 

– Oj tak, tak – długopisy smutnie pokiwały główkami.
– I ja nie mam nic do ścierania – martwiła się gumka.
– A czy ktoś wie, dlaczego tak leżymy i leżymy w tej szufladzie? – zapytał 

czerwony flamaster.
– Bo dzieci mają wakacje – z powagą powiedziała zastrugaczka. W końcu ona 

najdłużej mieszkała w piórniku i wiedziała więcej niż wszyscy.
– Tak, tak, są jeszcze wakacje, czyli taka przerwa w chodzeniu do szkoły – 

zamruczał śpiący plecak. – Ale nie martwcie się – już niedługo dzieci znów będą 
chodzić do szkoły i wszystkich was razem z książkami, zeszytami i kanapkami 
zmieszczę w sobie i znów usłyszycie szkolny dzwonek.
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– Ale my byśmy chciały już coś rysować, wycinać i wyklejać – zapiszczały 
kredki i nożyczki.

– Spokojnie, już niedługo, naprawdę niedługo. A teraz cicho, dajcie mi jesz-
cze trochę się wyspać – powiedział plecak i zasnął. A gdy tylko rozpoczął się 
wrzesień, cały plecak z piórnikiem wrócił z dziećmi do szkoły. A ile kolorowych 
powakacyjnych rysunków powstało! Koniecznie musicie to zobaczyć!



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

Spektakle  
we wrześniu  
i październiku 2015
•	 Piotruś Pan
•	 Dzień dobry, Świnko  
•	 Najmniejszy samolot na świecie
•	 Solartaxi. Samochód na słońce  

(premiera 3 października, sob., 16.30)
•	 Jaś i Małgosia 

Michał Buszewicz
na podstawie powieści Jamesa Matthew Barriego

PIOTRUŚ PAN
Przedstawienie dla dzieci od 7 lat 

Reżyseria Anna Nowicka, scenografia Pavel 
Hubička, muzyka Piotr Klimek, teksty piosenek 
Olek Różanek, ruch sceniczny Tomasz Graczyk, 
ścieżka muzyczna w wykonaniu zespołu Chorzy; 
obsada: Marta Bury, Jadwiga Domka, Kamila 
Korolko, Ewa Mrówczyńska, Natalia Zduń, 
Kamil Dobrowolski, Tomasz Kuliberda, Robert 
Luszowski, Bogusław Michałek, Piotr Pańczak.

Piotruś Pan – Wieczny Chłopiec, 
Zapomnienie i Ukojenie. Zabiera zagubione 
dzieci w  przepiękną podróż do świata 
Przygody, do Nibylandii... Tam namiętność, dzikość, radość i  przyjemność 
wdycha się wraz z tlenem do płuc, serca i mózgu. Tam trwa Wieczne Teraz. Tak 
chciałby Piotruś. Jednak czy tyle wystarczy do szczęścia?

Źródła Pamięci. Szajna – Grotowski – Kantor: 23 września, godz. 19.00 – wernisaż 
wystawy Joanny Braun Pina Bausch – foyer Teatru Maska, 20.00 Bieguny – rzeszowska 
premiera spektaklu w reż. Pawła Passiniego (neTTheatre i Teatr Maska w Rzeszowie); 
24 września, 20.00 Król Dawid – Live! –  spektakl w wykonaniu Sambora Dudzińskiego 
(Teatr Capitol); 25 września, 20.00 Don Juan (Teatr Dramatyczny z Warszawy i Teatr 
Malabar Hotel); 26 września, 20.00 Witkacy – Appendix (Teatr im. St. I. Witkiewicza 
z Zakopanego); 27 września, 11.00, Najmniejszy samolot na świecie (Teatr Maska w Rze-
szowie);  godz. 20.00 Łagodna (Teatr O. de. la).



Regina Nachacz

Bajka o łanie Rzeszka
 
W dawnych czasach nad Wisłokiem
stary ojciec z synem Rzeszkiem
zaorali łan szeroki.
Szczebiotały o tym sroki.

I zasiali niwę żyzną,
nazywając łan ojczyzną.
Już na zawsze pozostali,
wszelki duch dziedzictwo chwali.

Pięknie rosły bujne zboża,
z nieba zeszła łaska boża,
chlubne żniwa pracowite –
na łan wyszli tuż przed świtem.

Złoty łan żęli ochoczo,
mężny wiatr przywiał z pomocą.
Wkrótce plony wymłócili
dwaj wybrańcy, Bogu mili.

Wnet odbyły się dożynki,
na stół wnieśli boczki, szynki,
radowała się rodzina,
do tej pory łan wspomina.

Przeminęły długie wieki,
odpłynęły zdarzeń rzeki,
cudny łan mądrego Rzeszka
do dziś w czułych sercach mieszka.

Krótki morał wszyscy znamy:
Jakie łany, takie pany!
Rzeszowiacy słyną z tego –
wyczarują coś z niczego!
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Z Misiem, Reksiem, Balbinką…

Nowy rok szkolny wiąże się z  powrotem nauki, ale w  Muzeum 
Dobranocek w Rzeszowie upływa ona pod znakiem zabawy i twórczej 
aktywności. Wrzesień obfituje w  wydarzenia organizowane przez 
nasze muzeum.

Ogłaszamy coroczny Konkurs Plastyczny 
„Dobranocki z dawnych lat” pod hasłem „Dobranocka 
na wesoło”. Na pełne humoru prace prezentujące 
zabawne przygody bohaterów dobranocek, których 
można spotkać w  naszym muzeum, czekamy do  
24 listopada 2015 r. 

Wrzesień to miesiąc, w  którym tradycyjnie 
odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa, w tym roku 
pod hasłem „Dziedzictwo utracone.

12 września o  godz. 11.00, 14.00 i  16.00 
odbędą się pokazy przezroczy na kultowym rzutniku 
„Ania”. Zapraszamy 
szczególnie rodziny 
z dziećmi na wspólne 
oglądanie połączone 
z głośnym czytaniem. 

19 września 
o  godz. 11.00, 14.00 
i  16.00 zapraszamy 
na filmowe przygody 
najbardziej znanych 
bajkowych misiów. 

Miś Uszatek wybierze się z nami w podróż do Maluszyna, Colargol pokaże Dziki Zachód, 
a Kuba, Misia i Bartek z serialu „Trzy Misie” zabiorą nas do lasu.

20 września od 10.00 do 18.00 odbędą się 
projekcje popularnych filmów animowanych. Będzie 
można poznać najstarsze polskie dobranocki „Jacka 
i Agatkę”, „Gąskę Balbinkę”, a także obejrzeć przygody 
Bolka i  Lolka, Reksia, Kota Filemona, Kapitana 
Klippera i  innych znanych i  lubianych bohaterów 
animacji dla dzieci. Wydarzeniu towarzyszyć 
będzie wystawa czasowa, prezentująca historię 
jednego z  najpopularniejszych czasopism dla dzieci 
„Miś”, które od 1957 do 2010 roku bawiło i  uczyło 
najmłodszych. Wystawa stanowi pierwszy etap projektu 
wystawienniczo-edukacyjnego pt. „Miś”, w  drugiej 
części którego do muzeum zawita duża kolekcja misiów 
z kilku muzeów zabawek w Polsce. 

Ilustracje z czasopisma „Miś” (ze zbiorów 
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie)
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W dniach 19 i 20 września w naszym muzeum odbędzie 
się również kolejna edycja „Kultury od kuchni”, w czasie których 
zwiedzający będą mogli zobaczyć Muzeum Dobranocek od 
zaplecza, a  pracownicy zdradzą arkana pracy muzealnika. 
Kolejną atrakcją będzie quiz muzyczny „Dobranockowe 
melodie” dedykowany wszystkim wielbicielom wieczorynek. 
Chętnych zapraszamy o  godz. 12.00 i  15.00. Sympatyków 
dobranocek, którzy ukończyli 60 lat, a  mają dziecko w  sercu, 
zachęcamy do udziału w  akcji „60+ Kultura”, odbywającej się 
w ramach programu „Kultura dostępna”. 

26 i  27 września o  godz. 12.00 i  15.00 zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie 
z przewodnikiem oraz projekcje.

Młodzież zapraszamy do udziału w konkursie filmowym „Niesamowita historia” na 
krótkie animacje. Filmy można zgłaszać do 6 grudnia br. Szczegóły naszych konkursów 
można znaleźć na stronie: www.muzeumdobranocek.com.pl

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek

Małgorzata Zygo
Bohaterski chochlik

Mały chochlik w szafie śpi,
mnóstwo rzeczy mu się śni.

Koziołki fika na trampolinie,
skacze głową w dół na linie,
walczy z bardzo strasznym smokiem,
wielkim starym obibokiem.

Mały chochlik w szafie śpi,
mnóstwo rzeczy mu się śni.

Paralotnią w dół pikuje,
motocyklem szybko pruje.
Gdy na macie judo ćwiczy,
przeciwnika sędzia liczy.

Mały chochlik w szafie śpi,
mnóstwo rzeczy mu się śni.

Amazonkę wpław przepływa,
do pożaru straż go wzywa,
by ratował tłumy całe,
z ognia wyniósł w wielkiej chwale.

Mały chochlik w szafie śpi,
mnóstwo rzeczy mu się śni.

Bohaterskich czynów wiele
w takim małym śpiącym ciele.
Wielki duch, ogromna siła
we śnie bąka wypuściła.

Mały chochlik w szafie śpi,
mnóstwo rzeczy mu się śni.

I ze strachu chochlik mały
obudzony swądem śmiałym,
w szparę w desce szybko wskoczył.
I na świat się srodze boczył.
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http://www.muzeumdobranocek.com.pl


Słowa Reginy Nachacz, muzyka Renaty Kątnik

Ciocia Aga
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Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 5

Biały czajnik w tulipany,
prezent na zimniejsze dni.
Czułym sercem rozżarzony,
jesień życia błogo śni.

Ref.
Dziś ciocia Aga szarlotkę
z cynamonem będzie piec,
poczęstuje ciastem kotkę,
jej królestwem ciepły piec. 
 
Przy herbatce z malinami
kiedy spadnie deszcz – i gdy
miło zmierzchem pogadamy,
a za oknem niechaj mży.

Ref. Dziś ciocia Aga…

Razem z kotem zaśpiewamy,
aby nie posmutniał nikt.
Piękny wieczór czarowany,
cioci Agi słodki wikt.
 
Ref. Dziś ciocia Aga…


