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Ilustracja z książki pt. „Paddington” Michaela Bonda;
zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Alicja Ungeheuer-Gołąb
Rys. Hania Dziedzic

W październiku
październik
spłynął w ogród rudozłotym liściem
trawa nie tak wysoka
ranki bardziej mgliste

Rys. Aleksander Nowak

wiewiórka
chowa w dziupli skradzionego orzecha
jeż mokrym nosem szuka
co by zjeść
nie ucieka
i nie ma już w ogrodzie ani jednej pszczoły
trzmiela ani szerszenia
wśród żółtych badyli
zmarznięte
prześwietlone słońcem winogrona
wypatrują dzieci
– zjedzcie nas przed zimą

Ewa Drapała

Rys. Sara Wojtak

Rys. Julia Filak

List o Ziemi
Kocham Cię, moja prześliczna Ziemio:
za kolorowe liście jesienią,
za białe śniegu zimowe płatki,
za modre w polu naszym bławatki
i za to jeszcze, że deszczyk pada,
że przy księżycu nucę pieśni rada;
za złote słonko, barwne motyle
i wszystkie błogie, upojne chwile,
kiedy nad rzeczką czyściutką siadam,
z ptakami ciągle o wiośnie gadam;
kocham Cię także za wiatr leciutki,
który w piosenki układa nutki,
za te obłoki na jasnym niebie,
spokój zaklęty w codziennym chlebie,
ptaki nad niebem wysoko mknące,
morza błękitne, lasy szumiące
i za zwierzęta cudnej urody
stojące stadem u rwącej wody;
i pszczelim graniem pasieki brzmiące
i za pachnące zioła na łące,
za jabłek w sadzie ciężar przesłodki,
za wonne róże, białe stokrotki…
Zmieniasz swe szaty cztery razy w roku,
najnowszej modzie dotrzymujesz kroku.
Wiosną, zimą, latem czy rudą jesienią –
ja Cię zawsze kocham, ma prześliczna Ziemio!

Rysunki uczniów kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Nina Opic

PANI JESIEŃ
Ania szła rano z mamą do przedszkola, gdy spotkały panią Basię, która wybierała
się na swoją działkę za Wisłok. Bo pani Basia ma na tej swojej działce różności: kwiaty kwitnące od wiosny prawie aż do zimy, owoce, warzywa, które już swym wyglądem
zapraszają do zjedzenia. A przede wszystkim panią Basię odwiedzają przeróżni goście:
raz są to szpaki, raz sikorki, a kiedy indziej przytupta jeż albo przywędrują małe, zwinne
jaszczureczki...
Pani Basia uśmiechnęła się do Ani i powiedziała:
– Jadę na działkę zobaczyć, czy już przyszła pani jesień. Myślę, że przedszkolaki też
będą jej szukać.
Ania spojrzała na mamę – nic pani
w przedszkolu nie mówiła o poszukiwaniach
tej pani jesieni. Co będzie, jeśli jej nie znajdą,
bo będzie na działce pani Basi, a to jest trochę
daleko?
Zaraz po śniadaniu cała grupa
„Biedronek” poszła na spacer po osiedlu.
Słoneczko pięknie świeciło, liście na drzewach były zielone, żółte, a nawet brązowe,
czerwone jarzębinowe kuleczki uśmiechały
się do dzieci wśród gałęzi, a ostatnie, spóźnialskie kasztanki spadały na chodnik.
– Szukamy jesieni – powiedziała pani
Renatka. – Będziemy zbierali kolorowe listki,
Rys. Klaudia Świętoń
z których zrobimy piękne bukiety i powitamy
nimi panią jesień w naszym przedszkolu.
Ania już chciała powiedzieć, że przecież pani Basia z drugiej klatki właśnie dzisiaj
pojechała na swoją działkę zobaczyć panią jesień, ale Ola pociągnęła ją za rękę, by szła
szybciej i nie zostawała w tyle.
W przedszkolu dzieci dostały papier kolorowy, bibułkę, klej, nożyczki i miały same
zrobić jakiś jesienny obrazek. Ale jaki, skoro tej pani jesieni nie spotkały. Ania przypomniała sobie te kolorowe liście na drzewach, to słoneczko złote, a nawet jarzębinowe
kuleczki i zrobiła kolorową wyklejankę.
– Popatrzcie, jaka piękna pani jesień! – powiedziała pani i powiesiła obrazek Ani
na tablicy.
Ania uśmiechnęła się i przez chwilę wpatrywała się i wpatrywała w swój obrazek.
Była pewna, że to drzewo z kolorowymi listkami, ale skoro pani mówi, że to pani jesień,
to chyba tak jest. Na wszelki wypadek zapyta panią Basię, czy widziała u siebie na działce
panią jesień...

W MUZEUM DOBRANOCEK
Wszystkich wielbicieli dobranocek zapraszam do zwiedzania wystawy stałej ekspozycji czasowej Granie nie tylko na ekranie oraz skorzystania z oferty
edukacyjnej przygotowanej na rok szkolny 2018/2019. Szczegóły zajęć i regulaminy konkursów można znaleźć na www.muzeumdobranocek.com.pl oraz na
naszym Facebooku.
Warsztaty plastyczne
Dobranockowi bohaterowie – warsztaty plastyczne dla najmłodszych, na których powstaną
bajkowe postaci. Wprowadzą uczestników w świat dobranocek, zapoznają z różnymi technikami
plastycznymi, wspomogą rozwój wyobraźni oraz małą motorykę.
Z wizytą w wiosce Smerfów – zajęcia plastyczne i techniczne wymagające od uczestników działania w grupie, polegające na
zbudowaniu makiety wioski Smerfów z ekologicznych materiałów.
Scena + opis = scenopis. Warsztaty zapoznające uczestników ze sposobami i techniką tworzenia scenopisów obrazowych
do animacji poklatkowej. Pokażą, jak przebiega proces projektowania kolejnych ujęć i scen.
Zajęcia tematyczne
Z dobranocką dookoła świata – uczestnicy, podróżując z dobranockowymi bohaterami, poćwiczą geografię, poznają tradycję, kulturę i zwyczaje krajów Europy. Ćwiczenia i quizy wyposażą
dzieci w przydatną wiedzę krajoznawczą i nauczą tolerancji do różnorodności.
Dobranocki, projektory i codzienność PRL – poprzez przedmioty i wspomnienia przeniesiemy się w rzeczywistość pokolenia obecnych rodziców i dziadków, ukazując przy tym fenomen
dobranocek oraz fragment historii kina.
Jak pisać scenariusz? Zajęcia wprowadzą uczestników w podstawy pisania scenariuszy filmowych, pobudzą kreatywne myślenie i zasoby słownictwa.
Zapraszam także na zajęcia skierowane do uczniów szkół specjalnych, klas i przedszkoli
integracyjnych pn. Rysuję, co czuję – uczestnicy poznają dobranockowych bohaterów, oglądają
ich przygody na dużym ekranie oraz wykonują prace plastyczne wyrażające emocje z przeżytego
filmu.
Warsztaty filmowe
Akcja animacja. Warsztaty zapoznają z tradycyjną techniką animacji poklatkowej. Za pomocą wycinanki, plasteliny i innych materiałów plastycznych uczestnicy stworzą bohaterów i plan
zdjęciowy, który posłuży im do realizacji animowanej historii.
Konkursy
„Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington” – ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany z okazji 60. urodzin Misia Paddingtona (17.09–16.11.2018).
„Z Doliny Muminków” – druga edycja konkursu wiedzy na temat książki Tove Jansson
„Zima Muminków” (28.02.2019).
„Dobranockowe Igrzyska” – quiz wiedzy o wieczorynkach z okazji Dnia Dziecka
(31.05.2019).
Muzeum od początku działalności organizuje także zajęcia czytelniczo-filmowe „Od bajki
do dobranocki”, na których uczestnicy poznają literackie pierwowzory dobranockowych bohaterów, słuchają głośnego czytania oraz oglądają projekcje animacji. Zapraszam serdecznie i do
zobaczenia w muzeum.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek

TEATR MASKA

spektakle w październiku i listopadzie 2018
yy Zorro
yy O mniejszych braciszkach św. Franciszka (scena
Kacperek)
yy Calineczka
yy Czasoodkrywanie
yy Akademia Pana Kleksa
yy Dokąd pędzisz, koniku? (premiera 21 października)
yy Zemsta
yy Statek Noego (scena Kacperek)
yy Najmniejszy samolot na świecie

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

Rada Moskova

DOKĄD PĘDZISZ, KONIKU?

Tłumaczenie – Dimitrina Lau-Bukowska
Reżyseria Jacek Popławski, scenografia Marta Zając, muzyka Hubert Pyrgies, choreografia Marta
Bury. Obsada: Malwina Kajetańczyk, Anna Kukułowicz, Kamila Olszewska, Natalia Zduń, Tomasz Kuliberda, Maciej Owczarek.
Przedstawienie jest poetycką opowieścią o wolności, prawdzie i przyjaźni. Jest historią dla
widza w każdym wieku, która w mądry sposób rozwija wrażliwość i wyobraźnię.
Zapraszam serdecznie wszystkich na spektakl. Usiądźmy wygodnie i zróbmy tylko jedną,
jedyną rzecz, o jaką prosi nas autorka sztuki: Wyobraźmy sobie ziemię za ziemią, pole za polem,
niebo za niebem, wyobraźmy sobie jedną wielką przestrzeń. Przy czym nie jest to przestrzeń nieruchoma jak na obrazie…
Jacek POPŁAWSKI,
dyrektor artystyczny Teatru Maska
KONIK – KONKURS
Zapraszamy do udziału w konkursie
dla dzieci w wieku 4–10 lat dotyczącym premiery spektaklu „Dokąd pędzisz, koniku?”. Prace przyjmowane
są do 15 października 2018 r. do godz.
12.00 w siedzibie Teatru Maska, a drogą pocztową pod adres: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów, z dopiskiem
„Konik – konkurs”. Portret konika
może być wykonany dowolną techniką (praca płaska). Wybrani laureaci zostaną zaproszeni na pokaz premierowy spektaklu pt. „Dokąd pędzisz, koniku?” 20 października (sobota) o godz. 16.30,
podczas którego nastąpi wręczenie nagród zwycięzcom. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie
www.teatrmaska.pl, zakładka AKTUALNOŚCI.

Regina Nachacz

Pogaduszki
Spotkał w lesie rysia Ryś.
Zrazu myślał, że to miś.
Nigdy go nie widział Ryś,
ale w nocy śnił się miś.
Drogi misiu, tyżeś miś?
Miły Rysiu, jestem ryś!
A ja także Ryś, nie miś!
Pogadali: z rysiem Ryś!

Rys. Anna Nowak, l. 6 z Przedszkola w Malawie;
opiekunka Agnieszka Kuczma

Czesław Piotr Kondraciuk

Odloty
Lato od nas odleciało,
chowając się za widnokrąg.
Już jesienią zapachniało,
czarne pola w deszczu mokną.

Rys. Wiktor Kłoda

Srebrna nić babiego lata
na ramionach wiatru płynie,
a tęsknota w dal ulata
i wysoko w chmurach ginie.
Czesław Piotr Kondraciuk

Deszcz

Rys. Martyna Lelek

Kiedy pada deszcz,
płaczą nawet drzewa,
a malutki jeż
marudzi i ziewa.
Wszystkie okna w bloku
zalane od łez,
smutno jest obłokom,
one płaczą też.

Rys. Sara Wojtak

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

Czesław Piotr Kondraciuk

SMUTNA KRÓLEWNA (2)
Król długo dumał, jaką decyzję powinien podjąć, i postanowił sprawę odłożyć do następnego dnia.
– Idź i odpocznij, boś zdrożony. I niech cię kuchnia dobrze nakarmi, bo i głodnym musisz
być – skwitował wielce uradowany. Posłuchanie było skończone.
Król udał się do swojego apartamentu, a wędrowiec, przerzuciwszy przez ramię swój
skromny worek podróżny, spokojnie podążał za truchtającym dworzaninem, który miał mu
wskazać noclegową komnatę oraz kuchenne zaplecze
dworu.
Członkowie Rady powoli opuszczali komnatę posłuchań. Opuszczali z ogromną nadzieją, że następnego
dnia wszystko na dworze zacznie się zmieniać na lepsze.
Oczekiwany ranek okazał się zalążkiem pięknego, słonecznego dnia, który miał być początkiem zmian w życiu
królewny Matyldy.
Przybysz rześki i wypoczęty zjawił się w komnacie
króla, a król wraz z Radą Dworu niecierpliwie oczekiwali
Rys. Nadia Partyka
na wieści wędrowca. Wodzisław zaczął pierwszy:
– Co mi dobrego przynosisz, przyjacielu? – zapytał. – Mówiłeś, że masz dla mnie radę.
Jaka ona jest?
– Dobra, Wasza Wysokość – odparł ze spokojem gość.
Jego malutkie, błyszczące oczka z ciekawością przyglądały się twarzy króla, jakby chciały
odczytać wszystkie myśli władcy.
– Dobra rada – powtórzył gość – ale wymaga nieco więcej czasu...
– Czasu, czasu... – irytował się Wodzisław. – Czasu, powiadasz? A skąd go brać! Tyle go
minęło i wszystko daremne!
Zapadła cisza. Zza pałacowych okien dolatywał
delikatny szmer liści na potężnych, rozłożystych lipach
i ujadanie dworskich psów gończych.
– Trzeba czasu – powtórzył spokojnie wędrowiec. –
Domyślam się, co może być przyczyną smutku królewny,
ale całkowitej pewności nie mam. To trzeba jeszcze ustalić i należycie sprawdzić. Przede wszystkim muszę porozmawiać z królewną...
To mówiąc, zaczął nerwowo grzebać w swoim przeRys. Marta Stępień
pastnym worze. Po chwili trzymał w ręku mały rulonik
pergaminu, na którym widniały bardzo tajemnicze znaki.
– Tu mieści się zagadka smutku córki Waszej Wysokości – powiedział. –Na tej mapce znajduje się szkic dzielnicy Dobroczyna, zwanej Manowcami. Teren niezwykle trudny do przebycia,
stąd wszyscy śmiałkowie pozostali na nim na zawsze. Na tym terenie osiadł jeden z magów
o imieniu Jaromir. Ten człowiek poczynił dotychczas wiele złego, a szczególnie zasłynął z odbierania ludziom radości.
cdn.
Prace uczniów kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Słowa: Regina Nachacz, muzyka: Renata Kątnik

KAROL WOJTYŁA

Dorastałeś w Wadowicach
dzielny Lolku od kremówek,
piękna górska okolica
radowała Bożym cudem.
Ref.
Święty, święty nad świętymi,
obdarz nas łaskami,
obdarz nas łaskami.
I przemień oblicze ziemi!
Po maturze, w grozie wojny
jako aktor i poeta
wymodliłeś Kraków wolny,
krusząc skałę w mocnych rękach.
Ref. Święty, święty nad świętymi…

Rys. Nikola Cupryś, lat 12

Dałeś serce środowisku,
ukochali wujka młodzi.
Wykładowca, mądry biskup
pływał i po górach chodził.

Odchodziłeś powolutku
polną ścieżką wiernej ziemi.
Lud nieutulony w smutku –
Ojcze Święty, zostań z nami!

Ref. Święty, święty nad świętymi…

Ref. Święty, święty nad świętymi…

Papież z kraju dalekiego
pielgrzymował, bratał ludzi.
I rozgrzeszył czyn Alego,
złe nastroje świata studził.

Teraz w niebie orędujesz
miłosierdziem niepojętym.
Kościół mocne wsparcie czuje,
Janie Pawle II Święty!

Ref. Święty, święty nad świętymi…

Ref. Święty, święty nad świętymi…
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