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Pluszak

Natalia Zduń w interaktywnym spektaklu pt. „Gra” w Teatrze Maska w Rzeszowie

Wspomnienia z wakacji
uczniów kl. IIc Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Czesław Piotr Kondraciuk

Czesław Piotr Kondraciuk

Jesienny malarz

Rok szkolny

Biegnie przez pola
złocisty wrzesień,
rzucając w przestrzeń
koloryt barw.

Już się rozpoczął
szkolny rok,
stęskniony dzwonek
głośno woła,
dziarskie spojrzenia,
raźny krok,
twarz uśmiechnięta
i wesoła.

Bardzo się spieszy,
bo Pani Jesień
już wygasiła
zieleń wśród traw.
Ma na palecie
brązy i złota,
babiego lata
srebrzystą nić.
Za nim podąża
jesienna słota,
i wciąż próbuje
kolory zmyć.

Rys. Zuzia Fluda

Teraz z nauką
za pan brat
będziemy kroczyć
znów pod rękę,
ciągle poznawać
nowy świat,
jego tajniki,
czar i piękno.

Rysunki uczniów kl. I1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Muszelka Karolinki

Fot. Nina Opic

Karolinka na wakacjach była nad morzem. Nasze polskie morze nazywa się Bałtyk i zna wiele morskich opowieści. Jedną z nich opowiedziała Karolince muszelka, którą dziewczynka znalazła
pewnego dnia przy budowanym z piasku zamku. A było to tak – Karolinka razem ze swoją ciocią
zaczęły budować zamek z piasku. Zbudowały już jedną wieżę, potem kolejną, gdy nagle usłyszały
cichutki głosik spod piasku:
– Ojej, nie zasypujcie mnie tak cały czas! Bo się duszę od tego piasku!
Dziewczynka bardzo się przestraszyła i wtuliła w ciocię. W tej samej chwili świeżo zbudowana wieża zatrzęsła się i oczom wszystkim ukazała się mała śliczna paseczkowa muszelka ze
śmiesznymi noskami po obu stronach.
– Dzień dobry! Jestem Norelka i przypłynęłam do was z daleka.
– Tak? To może coś nam opowiesz – zaproponowała Karolinka, głaszcząc muszelkę, która
była znacznie większa od wszystkich plażowych muszelek.
– Tam, skąd przybyłam, wody są ciepłe. W głębinach żyją przeróżne ryby, są też rekiny, ale
od nich trzeba się trzymać z daleka. Pływają przeróżne statki, a kiedyś to nawet pływali też piraci...
– Ojej, to straszne – powiedziała Karolinka.
– Nie bój się, teraz już ich nie ma – wyszeptała muszelka i przytuliła się do paluszków dziewczynki.
– Norelko, a opowiesz mi jakąś morską opowieść?
– Oczywiście! Najbardziej lubię dzieciom opowiadać przed snem, mają wtedy takie morskie
sny.
Karolinka pogłaskała Norelkę, która uśmiechnęła się do niej wszystkimi swoimi muszelkowymi paseczkami, a później jak Karolinka wróciła do Rzeszowa, to opowiadała jej przeróżne
morskie opowieści. Jak spotkacie kiedyś małą uśmiechniętą dziewczynkę z tańczącymi ciemnymi
warkoczykami, która potrafi salutować jak prawdziwy marynarz, a w rączce będzie trzymać niezwykłą muszelkę w paseczki – to będzie Karolinka. Poproście ją o jakąś niezwykłą morską opowieść, a zna ich dużo od swojej nowej znajomej Norelki.

GRANIE W MUZEUM
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie zaprasza na wystawę czasową „Granie
nie tylko na ekranie”, prezentującą związane z tematyką gier eksponaty pochodzące ze zbiorów własnych oraz kolekcji Mariusza Kmity i innych osób.
Nasi goście mają niepowtarzalną okazję zobaczyć różnego rodzaju gry:
planszowe, zręcznościowe, logiczne, elektroniczne z wizerunkami ulubionych
postaci z bajek: „Reksio”, „Bolek i Lolek”, „Pszczółka Maja”, „Miś Uszatek”, „Koziołek Matołek”,
„Wilk i Zając”, „Piaskowy Dziadek” i wielu innych.
Na wystawie można obejrzeć też stare zabawki: klocki, układanki, puzzle, karty, bierki,
pchełki, kulki czy serso, a także klasy czy gumę.
Dorośli mogą przypomnieć sobie gry, którymi bawili się w dzieciństwie i podzielić się wspomnieniami ze swoimi pociechami. Zwiedzający będą mogli przeżyć niezwykłe emocje, sprawdzając swoje umiejętności, spryt, refleks i pamięć w grach przygotowanych dla gości muzeum. Dla
wielbicieli grania na ekranie została przygotowana dedykowana wystawie i projektowi „Dostępne OligofrenoDobranocki”
gra, której bohaterem jest Reksio. Sympatyków gier zapraszam także na „Dzień
Gier” organizowany 29 września w godzinach od 10.00 do 18.00.
Wystawie towarzyszą zajęcia edukacyjne „Granie i zdolności rozwijanie”
– w formie gier, zabaw i konkursów, na
których uczestnicy rozwiną refleks, umiejętność logicznego myślenia, współpracy,
a także poznają smak sportowej rywalizacji. Wystawę można będzie oglądać do
7 lutego 2019 roku.
Gry planszowe i zręcznościowe
oprócz dobrej zabawy umożliwiają odreagowanie stresów i pozwalają wczuć się
w różne role. Rozwijają wyobraźnię, uczą
logicznego myślenia, są znakomitym sposobem spędzania wspólnego czasu z rodziną oraz alternatywą dla telewizji, komputera i smartfona. Wystawa towarzyszy projektowi „Dostępne OligofrenoDobranocki – cykl integracyjnych warsztatów artystycznych i zajęć edukacyjnych” realizowanemu 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.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

TEATR MASKA

spektakle w wrześniu i październiku 2018
yy Gra
yy Zemsta (premiera 26 września)
yy Zorro
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. (17) 86 26 808, 86 25 717,
yy Calineczka
faks (17) 86 22 407
yy O mniejszych braciszkach św. Franciszka
www.teatrmaska.pl
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
(scena Kacperek)
Biuro Organizacji Widowni:
yy Czasoodkrywanie
tel. (17) 85 01 360, 85 20 614, 85 01 365
yy Dokąd pędzisz, koniku? (premiera 21 października)
yy Ponadto spektakle w ramach festiwalu Źródła Pamięci.
Szajna – Grotowski – Kantor w dniach 26–30 września
Katarzyna Kawalec

GRA

Interaktywny spektakl w atrakcyjny sposób uczy zasad bezpiecznego zachowania się w mieście. Numery alarmowe, do kogo zwrócić
się o pomoc w niebezpiecznych sytuacjach, jak przechodzić przez jezdnię i jak bezpiecznie jeździć w grupie rowerzystów – to tylko niektóre
z licznych przydatnych informacji i reguł, których nauczą się mali widzowie dzięki konwencji gry i teatru lalek – w formie zabawy.
Reżyseria Katarzyna Kawalec, scenografia i lalki Areta Magdalena
Puchalska, muzyka Radosław Bolewski, ruch sceniczny Katarzyna Paluch. Obsada: Jadwiga Domka, Bogusław Michałek, Maciej Owczarek,
Natalia Zduń.

Czesław Piotr Kondraciuk

SMUTNA KRÓLEWNA (1)
Bardzo dawno temu, w bajkowym kraju zwanym Dobroczynem, żył sobie spokojny i uczynny
lud, któremu przewodził sędziwy władca Wodzisław.
Sporo lat minęło od jego koronacji,
o czym mogły świadczyć pasemka siwizny
na głowie i porysowana zmarszczkami twarz.
Lata, w których przyszło mu panować, nie były
łatwe, a bogactwa Dobroczynu przyciągały
uwagę chciwych sąsiadów, co stwarzało pole
do licznych potyczek. Z biegiem lat rosło doświadczenie króla, a Dobroczyn stawał się coraz bogatszym krajem. Był nie tylko bogatym,
ale silnym państwem z dobrze rozwiniętą flotą
handlową, co czyniło go gospodarczym mocarstwem. Dobrobyt wzrastał z każdym dniem.
Był tylko jeden bardzo poważny szkopuł.
Rys. Małgosia Pilch
Córka władcy, czarnowłosa Matylda, smutniała z każdym dniem. Proces narastał, co poważnie przygnębiało królewską rodzinę. Martwił się król, martwił się cały dwór, szukając różnych
sposobów, by wywołać uśmiech na twarzy uroczej królewny. Daremne były wysiłki. Smutek narastał.
Wodzisław dwoił się i troił, ściągając do kraju najlepszych specjalistów, którzy po zbadaniu królewny
kręcili tylko głowami, bezradnie rozkładając ręce.
Mijały dni i tygodnie. Aż pewnego słonecznego popołudnia zjawił się we dworze leciwy staruszek, małej postury, z długą sięgającą do pasa brodą, prosząc o posłuchanie. Jakiś dziwak, pomyślał
władca, kiedy służba mu doniosła o przybyszu. Długo zastanawiał się, czy mu takiego posłuchania
udzielić, jednak dla własnego spokoju nakazał służbie przed
swoje oblicze stawić.
– Czego sobie życzysz, dobry człowieku? – zapytał łagodnym głosem. – Jeśli jesteś głodny, nakarmimy – dorzucił. – Taki
już u nas zwyczaj...
Przybysz zamrugał małymi świdrującymi oczkami i tarmosząc długą brodę rzekł:
– Wasza Królewska Mość! Różnymi drogami zmierzałem
do waszego Królestwa usłyszawszy, jakie macie kłopoty. Pragnę
wam z całego serca pomóc. Nawet wiem, jak to trzeba uczynić...
Twarz Wodzisława zastygła w bezruchu. Tyle różnych wysiłków zostało zmarnowanych, aż tu nagle taka wspaniała wiadomość...Uszom swoim nie wierzył.
– Człowieku, z nieba mi spadłeś! Jest iskierka nadziei?
– Jest – odparł przybysz. – Należy ją dokładnie rozważyć.
To trudna sprawa. Nie należy działać pochopnie. Przeciwnik nie
należy do łatwych...
cdn.
Rys. Weronika Kudyba

Prace uczniów kl. 2c, Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Ewa Drapała

Ruda jesień
Rude liście na buczynie,
ruda chmurka niebem płynie.
Wiewióreczka – ruda kitka
gnie się w gąszczu niby witka.
Rudy dywan rozłożony
między brzozy, dęby klony.
A wśród liści – rudy jeż…
Włosy Ani – rude też!
Rys. Lena Król

Kinga Nosal-Piotrowska

Bajki
Trzy po trzy plotą w bajkach bajarze,
że żaba księciem, księżniczka żabą
i mało tego straszą straszliwie
jakąś ohydną paskudnie Jagą.

A dziecko wierne łatwo uwierzy,
o czym bajarze tak mu bajdurzą,
i się przekona na własnej skórze,
że bajki prawdzie w życiu nie służą.

Rys. Michał Oszust

Prace uczniów kl. 2c, Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Słowa: Regina Nachacz, muzyka: Renata Kątnik

IDZIE PIELGRZYMKA

Idą pątnicy na Jasną Górę,
niosą intencje w sercach żarliwych,
śpiewają Matce potężnym chórem,
szeptają modły za dni szczęśliwe!
Idą pątnicy wielką gromadą,
wiozą swe dzieci, niepełnosprawnych,
wędrują ufni, baranków stado,
rozdają uśmiech braciom bezradnym!
Idą przez pola chlebem pachnące,
idą za słońcem, z wichurą, z deszczem,
idą zmęczeni po kwietnej łące,
idą duchowo spełnieni wreszcie!

Rys. Julia Kożuszek, l. 7

Dojdą przed Obraz Królowej Polski
i na kolanach będą dziękować
za miskę zupy na ścieżkach swojskich,
za najpiękniejsze otuchy słowa!
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