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Pluszak

Plan filmowy
z warsztatów animacji
w Muzeum Dobranocek
w Rzeszowie

Na niebieskim niebie,
na niebie niebieskim
pasły się baranki
na obłoku jasnym.

Bo to było lato,
jedliśmy truskawki
w ogrodzie pod niebem,
gdzie się owce pasły.

Rys. Julitka Szlachta

Bo to było lato,
czerwiec w polu hasał,
dzieci biegły za nim
przez łąkę do lasu.

Rys. Kaja Rogala

W zielonym ogrodzie,
w ogrodzie zielonym
pasły się owieczki
w trawie nieskoszonej.

Rys. Aleksander Nowak

Bo to było lato…

Rys. Wiktor Kłoda

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Potem się położę
na tych mchach mięciutkich;
w bukiecik ułożę
garść kwiatów malutkich.
Jeszcze do łódeczki
wsiądę i popłynę
przez jeziora, rzeczki
na morską głębinę.
Powiem „cześć” słoneczku
i zielonej Ziemi.
Lecz wrócę syneczku,
stanę między swemi.
Po wojażach długich
miło jest powrócić
do kochanych, bliskich –
tęsknotę ukrócić.

Rysunki uczniów kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie;
wychowawczyni Jadwiga Kawa

Rys. Zuzia Fluda

Będę latem zrywać
wiśnie do koszyka,
w trawie odpoczywać
i słuchać świerszczyka…
a muzyka świerszcza
– zielonego grajka –
ucho mi rozpieści
tak jak piękna bajka.
Plażą będą chodzić,
gdzie piasek rozgrzany,
brzegiem fali brodzić,
nucąc „Kormorany”.
Pójdę ja do lasu,
zagubię się w szumie…
będzie dużo czasu
patrzeć, co las umie.

Rys. Hania Dziedzic

Kocham cię lato

Rys. Julia Filak

Ewa Drapała

Nina Opic

DZIWNI ZNAJOMI

Opowiem wam o pewnych bardzo dziwnych
znajomych, którzy postanowili razem spędzić wakacje. Był to jeżyk Marianek, żółw Pik i trzy kolorowe
motylki: Adaś, Boluś i Czesio. O ile żółw i motylki
uwielbiali bawić się od rana do wieczora, to wtedy
jeżyk spał, a kiedy miał ochotę na zabawę, to była
noc, a wtedy oni spali. Każdy z nich też inaczej wyglądał. I tak jeżyk miał na grzbiecie kolce, żółw miał
twardą skorupę, pod którą czasem się chował, a motylki miały skrzydełka i dziwne czułki.
– Słuchajcie, wybierzmy się w góry! – zawołały
Rys. Marcin Dziągwa, l. 9
motylki. – Będzie tam dużo miejsca do latania.
– Wybierzmy się nad jakieś małe jeziorko, abym mógł czasem popływać – powiedział żółw Pik.
– Ja proponuję do lasu – powiedział jeżyk Marianek.
Wszyscy chcieli gdzie indziej i nie mogli ustalić, gdzie spędzą wakacje. Wybrali się do mądrej
pani Sowy, która zawsze wszystko wie. Pani Sowa pomyślała chwilkę i rzekła:
– Nie musicie osobno spędzać wakacji, przecież w Bieszczadach są miejsca, gdzie są góry porośnięte lasami, a gdzieniegdzie są słoneczne polanki tuż przy małych potoczkach. Możecie tam
latać, pływać, wygrzewać się na słoneczku, a nawet spacerować wśród cienistych drzew. Hu, hu!
Będziecie razem, ale każde z was może robić coś innego, a jak się spotkacie, to opowiecie sobie
o minionym dniu.
– Oj tak, oj tak! – zawołał uradowany jeżyk. Zanim zapadnie wieczór, motylki zdążą sobie
polatać, żółwik trochę popływa i wygrzeje się na słonku, a ja akurat się obudzę i wszystko mi
powiedzą.
– A ty, kiedy ty nam opowiesz o swoich nocnych wyprawach? – zawołały motylki.
– A ja wam opowiem następnego dnia, jak się spotkamy.
Tak też uczyniono. Wszyscy wybrali się na wakacje w Bieszczady, a że przygód mieli wiele, to
opowiadali sobie i opowiadali całymi wieczorami. Jak będziecie w Bieszczadach, to posłuchajcie
czasem tych niezwykłych opowieści niezwykłych znajomych. Miłych wakacji!

Ewa Drapała

Regina Nachacz

Złote lato

Leśna przygoda

Dziś nasze słoneczko pracy ma niemało,
będzie wszystko w koło pięknie pozłacało.
Najpierw słoneczniki – złociste przetaki,
a potem kaczeńce, złocienie i ptaki…
Wszystko się już złoci w cieplutkim słoneczku,
bo to lato przecież, mój mały syneczku.

Już lato, króluje lato,
przygrzewa słonko, wiatr hasa.
Jedziemy z mamą i tatą
na działkę babci pod lasem.
Ogródek naprawdę duży,
niestety malutkie siły.
Musimy jej wiernie służyć,
być pracowici i mili!

DOSTĘPNE DOBRANOCKI
Zbliża się koniec roku szkolnego i wakacje – czas odpoczynku, wyjazdów
i długo wyczekiwanej przerwy od nauki. Zachęcam do skorzystania z oferty kulturalnej muzeum. Można ją poznać na stronie internetowej instytucji oraz profilu na Facebooku.
Zapraszam także do zabawy i twórczej aktywności w ramach nowego projektu realizowanego
przez Muzeum Dobranocek w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej, Zespołem Szkół Gospodarczych w Rzeszowie oraz Podkarpackim Stowarzyszeniem dla Aktywnych
Rodzin. Jest to kontynuacja wcześniejszych projektów zrealizowanych przez muzeum na rzecz
osób z niepełnosprawnościami: „Obcuję ze sztuką, integruję się społecznie” zrealizowanego ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczestników z dysfunkcjami wzroku oraz „Dostępne Migane Dobranocki” – dedykowanego osobom z dysfunkcjami słuchu.
Projekt nosi tytuł „Dostępne OligofrenoDobranocki – cykl integracyjnych warsztatów artystycznych i zajęć edukacyjnych” i jest realizowany od 22 maja do 16 października 2018 roku
w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury pn. „Kultura dostępna”. W ramach tego przedsięwzięcia w terminie
15.06–16.11.2018 roku w Muzeum Dobranocek i poza jego siedzibą odbędzie się cykl twórczych
spotkań oraz warsztatów integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną:
• RYSUJĘ, CO CZUJĘ – na warsztatach uczestnicy poznają bohaterów filmów animowanych
i obejrzą ich przygody na dużym ekranie, po czym wykonają prace plastyczne wyrażające
emocje z przeżytego filmu (15.06–28.09.2018).
• GRA NIE NA EKRANIE – warsztaty teatralne, na których uczestnicy za pomocą pacynek bajkowych bohaterów wcielą się w postaci z dobranocek i odegrają role z wcześniej stworzonego
scenariusza (15.06–26.10.2018).
• FAJNIE MIEĆ PRZYJACIELA – cykl integracyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci, których
celem jest przybliżenie świata osób z niepełnosprawnościami i uwrażliwienie na ich potrzeby
(02.07–31.10.2018).
• GRANIE I ZDOLNOŚCI ROZWIJANIE – warsztaty w formie gier, zabaw i konkursów, na
których uczestnicy rozwiną refleks, umiejętność logicznego myślenia, współpracy, a także poznają smak sportowej rywalizacji (12.09–31.10.2018).
Muzeum zrealizuje 5 warsztatów z każdego rodzaju. Decyduje kolejność zgłoszeń. Bliższe informacje i rezerwacje tel. 535 363 709.
Ważnym punktem projektu będzie zorganizowane
12 września o godz. 11.00 uroczyste otwarcie wystawy „Granie nie tylko na ekranie”. Beneficjenci będą
zwiedzać ekspozycję z przewodnikiem, dotykając wybranych eksponatów, wezmą też udział w spotkaniu
z grami, zabawami i konkursami oraz w projekcjach
filmowych.
Niecodziennym wydarzeniem będą zorganizowane w terminie 17–20 września integracyjne warsztaty
animacji: „Animowane pyszności”, na których pod

okiem profesjonalisty uczestnicy – pełnosprawni i z niepełnosprawnością – stworzą postaci z warzyw, owoców, żelków i innych surowców i ożywią na planie filmowym wideoklipu.
W ramach projektu zrealizowane zostaną także warsztaty muzyczne „Granie i hałasowanie”,
które pomogą uczestnikom rozwijać ekspresję emocji oraz pobudzą motywację do działań twórczych. W czasie zabawy, korzystając z instrumentów muzycznych, własnego głosu i wyobraźni,
beneficjenci stworzą ścieżkę dźwiękową do wideoklipu z warsztatów „Animowane pyszności”
(21.09.2018).
Dodatkowo zostaną zrealizowane:
• „Uczę się i bawię z dobranockami” – publikacja w formie książeczki z obrazkami i kolorowankami przedstawiającymi bohaterów z dobranocek i eksponaty muzealne, dostosowana do
możliwości poznawczych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
• Konkurs „Ja i moje ulubione dobranocki” dedykowany uczestnikom z niepełnosprawnością
intelektualną w różnym wieku, na najpiękniejszą pracę plastyczną przedstawiającą autora
z postacią z dobranocki po obejrzeniu ulubionej bajki (01.06–28.09.2018). Dzieła laureatów
zostaną wyeksponowane na wystawie w muzeum oraz w siedzibach partnerów uczestniczących w projekcie (02.10–16.11.2018). Regulamin konkursu znajduje się na stronie Muzeum
Dobranocek www.muzeumdobranocek.com.pl) oraz profilu na Facebooku (www.facebook.
com/MuzeumDobranocek/).
By zajęcia realizowane w ramach projektu były atrakcyjne, zostaną zaprojektowane i wykonane pomoce dydaktyczne wspomagające rozwijanie zdolności sensorycznych i zachęcające do
nauki poprzez twórczą aktywność i zabawę: polisensoryczny tor przeszkód, wykonany z różnych
pod względem fakturalnym materiałów; edukacyjna, zespołowa gra planszowa „Gra w zmyślanie”;
polisensoryczne domino zrobione z różnych materiałów oraz „Wielka Księga Gier” – dotykowa
książka sensoryczna. Dodatkowo na panelu dotykowym znajdującym się w muzeum zostaną zainstalowane dobranockowe gry edukacyjne o różnym stopniu trudności
przystosowane do zabaw dla graczy w różnym wieku, umożliwiające także
„granie na ekranie”.
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Donranocek

Czesław Piotr Kondraciuk

Erka
Przez ulicę pędzi Erka,
każdy w jej kierunku zerka.
Erka ma wrzaskliwy głos –
gdzieś na pomoc czeka ktoś.

Przejechali drogi kawał
i zdążyli – to był zawał.
Erka szybko się oddala
na sygnale do szpitala.

Zdążyć w porę, pośpiech goni,
by nic z chwili nie uronić.
Śpiewnie gwiżdże bieg opony –
czas nie może być stracony.
Rys. Martynka Lelek, kl. 1c, SP nr 25;
wychowawczyni Jadwiga Kawa

TEATR MASKA
spektakle w czerwcu 2018
yy Bambusowa księżniczka
yy Statek Noego (scena Kacperek)
yy Gwiezdnik
yy Czasoodkrywanie
yy Najmniejszy samolot na świecie
yy Zorro

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

MASKARADA 2018
13–17 czerwca 2018

Katarzyna Mazur-Lejman

GWIEZDNIK
Reżyseria Janusz Ryl-Krystianowski, scenografia Julia Skuratova, muzyka Robert Łuczak, asystent reżysera Natalia Zduń, realizacja filmu Jerzy Dowgiałło. Obsada: Jadwiga Domka, Malwina Kajetańczyk, Kamila Olszewska, Natalia Zduń, Henryk Hryniewicki,
Bogusław Michałek
Pewnej nocy Gwiezdnik pojawia się u sześcioletniej Kiry, która
odkryła właśnie, że są smutki, na
które nie pomaga nawet gorące kakao. Co wyniknie z ich niezwykłego
spotkania? Czy gwiazdy pocieszą
smutną dziewczynkę? Jakie plany
ma wobec niej strażnik srebrnej
księgi? O tym wszystkim dowiecie
się podczas przedstawienia.

Fot. Jerzy Dowgiałło

Po raz dziewiąty podczas święta teatru lalkowego, czyli organizowanego przez Teatr Maska festiwalu Maskarada, przez pięć dni
podziwiać możemy spektakle na scenach teatru przy ulicy Mickiewicza 13 oraz w innych przestrzeniach Rzeszowa – ulicach i placach.
W programie 12 wyjątkowych spektakli dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedstawienia teatrów z Polski, Rosji, Hiszpanii i Włoch,
którym towarzyszyć będą warsztaty, spotkania z twórcami, wystawy,
czytanie dramatów i inne wydarzenia.

Czesław Piotr Kondraciuk

MĄDROGŁOWY WŁADCA (10)
Życie w Królestwie mimo utrudnień przebiegało bez większych
zakłóceń. Mieszkańcy w spokoju
wykonywali swoje obowiązki, nie
zważając na poczynania upartego
niedźwiedzia. A on z dnia na dzień
wykazywał coraz mniejszą aktywność.
– Co się stało? – dziwili się zaskoczeni mieszkańcy. – Skąd taka
nagła zmiana?
Nie wiedzieli, że od pewnego
czasu jego tropem podążała grupka
bardzo ruchliwych i niesamowicie Rys. Lenka Król
sprytnych osobników, obrzydzających misiowi życie. Małe Rosomaki – bo to one – powodowały,
że dotychczas dobry humor pretendenta do władzy psuł się w mgnieniu oka. Były tak bardzo
nieustępliwe w działaniu, że potrafiły odbierać misiowi ostatni, z trudem zdobyty kąsek pożywienia. Biegały za nim krok w krok, psując zwierzęciu i tak nadszarpnięty humor. Jak wieść bajkowa
niesie, te małe niepozorne zwierzaczki tak obrzydziły życie misiowi, że ten postanowił wynieść
się z terenu Królestwa. Sytuacja powracała do normy. Jedynie od czasu do czasu niektórzy twierdzili, że na własne oczy widzieli wymizerowanego miśka samotnie błąkającego się po obrzeżach
Królestwa. Czy była to prawda? Któż to wie. Misie przeważnie unikają stadnego życia, a ten przez
niektórych widziany mógł do nich
należeć.
Żubr królował długo i szczęśliwie. Pani Sowa na zawsze pozostała
w cieniu minionych wydarzeń, choć
swoją drogą to ona wprowadziła
ponowny ład w Królestwie. Wiodła
żywot skromnej, nierzucającej się
w oczy nauczycielki.
Nie życzyła sobie żadnych laudacji, za co Mądrogłowy bardzo ją
cenił, na bieżąco wspierając w akademickich poczynaniach.
W bajce, podobnie jak w wirtu- Rys. Weroniczka Kudyba
alnym świecie, też od czasu do czasu zdarzają się większe lub mniejsze kłopoty, z którymi władcy
muszą sobie radzić. I tylko od ich mądrości w dużym stopniu zależą pozytywne rozwiązania.
Koniec
Prace uczniów kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Serdecznie zapraszamy na nasz kanał YouTube
www.youtube.com/c/WaldemarWywrocki

Słowa i muzyka: Waldemar Wywrocki, Gabriela Wywrocka
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Pójdziemy nad rzeczkę
pochlapać się troszeczkę,
pójdziemy do parku
pograć w piłeczkę.
Pójdziemy do lasu
narobić hałasu?
Bo Mama i Tata mają dużo czasu.
Ref.
Niech słońce świeci
dla wszystkich dzieci.
Niech będzie lato
i Mama z Tatą.
Słoneczne dni, tęczowe sny –
Mama, Tata, Ja i Ty!
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Pracę wykonała Nadia Lasota z zespołu Gabcia i Przyjaciele,
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie;
wychowawca Beata Nisztuk.
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Ref.
Pójdziemy nad rzeczkę
Niech słońce świeci...
pochlapać się troszeczkę,
pójdziemy do parku
pograć w piłeczkę.
Latawiec puścimy,
coś z piasku ulepimy,
i na wsi u Dziadzia kurki nakarmimy.
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