
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA - RZESZÓW
WRZESIEŃ 2017

KULTURA OD KUCHNI, RYNEK, 09.09.2017 

 GIGANTYCZNA  GRA  PLANSZOWA  DLA  DZIECI  I  RODZICÓW  PN.  „BARWNY
KRAJOBRAZ RZESZOWA”, godz. 13.00 – 17.00 

Na płycie rynku najmłodsi z pomocą rodziców będą mogli zagrać w gigantyczną grę
planszową pn.  „Barwny Krajobraz Rzeszowa”,  w której  to  dziecko staje  się  żywym
pionkiem,  a rodzice  za  pomocą  gigantycznej  kostki  prowadzą  je  przez  ścieżkę
krajobrazu  miejsc  i  historii  miasta  Rzeszowa.  Na  swojej  drodze  uczestnik  zabawy
napotyka  różne  zadania  i  niespodzianki.  Każdy  uczestnik,  który  dojdzie  do mety,
dostaje pamiątkowy dyplom.

 KONCERT, godz. 19.30 – 22.00
19.30 The Siblings
Zespół, w którego skład wchodzą młodzi muzycy z Rzeszowa. Do ich repertuaru należą
głównie covery znanych przebojów w nowych, zaskakujących aranżacjach
20.00  SORRY  BOYS  +  Soul  Connection  Gospel  Group  z  udziałem  Pani  Apolonii
Nowak:  
Wyjątkowy koncert wzbogacony o udział dziesięcioosobowej orkiestry oraz śpiewaczki

z  terenów Kurpiowskich.  Unikatowe  połączenie  nowoczesnego brzmienia  zespołu  
z tradycyjnym folklorem. Grali m.in. na festiwalach OPEN’ER I MĘSKIE GRANIE

 KULTURA NA WIDOKU, 09-14.09.2017, instalacja stała. Projekt umożliwiający dostęp
do utworów – książek, filmów i muzyki, a także do wirtualnych spacerów po muzeach
Polski i świata.

DRZWI OTWARTE MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

1. Estrada Rzeszowska, ul. Jagiellońska 24
 Projekt fotograficzny Macieja Zduna „Porzucone miasto”.  "Galeria na płocie" przy

budynku Estrady Rzeszowskiej, 09 - 30.09.2017
 Projekcja  filmu „Rzeszowskie  Janusze”  w  ramach  Letniego  Ogródka  Kulturalnego,

09.09.2017, godz. 20.30
 Debata  „Krajobraz  dziedzictwa,  dziedzictwo  krajobrazu”,  Podziemna  Trasa

Turystyczna i Rynek, 09.09.2017, godz. 14.00 – 16.00
 Społeczne  inicjatywy  wpływające  na  krajobraz  współczesnego  Rzeszowa.

Prezentacja  projektów  powstałych  podczas  Warsztatlonu  w  ramach  Festiwalu
Przestrzeni Miejskiej oraz stopnia ich realizacji, godz. 14:00 – 14.30

 Odkrycia  archeologiczne  na  ul.  3  Maja  w  Rzeszowie.  Potencjał  turystyczny
miejskiego  deptaka.  Prezentacja  i  omówienie  kolejnych  etapów  prac
remontowych,  odwołanie  do ikonografii  ulicy,  próba  uporządkowania  miejskiej
przestrzeni, godz. 14.30 – 15.15

 Rzeszów we wspomnieniach i  na fotografii. Pogawędka o dawnym Rzeszowie  
i jego przemianach, godz. 15.15 –  16.00



2. Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9

 Przed lokalem Galerii plenerowa wystawa fotografii z negatywów szklanych autorstwa
Edwarda Janusza pt. „Jak zmieniały się najstarsze ulice Rzeszowa”, cały wrzesień

3. Teatr „Maska”, ul. Mickiewicza 13
 Maskowy Trakt Lalkowy, 09.09.2017 - zapraszamy młodszych i starszych mieszkańców

Rzeszowa do przejścia z nami Maskowego Traktu Lalkowego. Tak jak kiedyś wędrujący
Teatr  Kacperek,  tak  i  teraz  każdy  z  nas  będzie  mógł   ruszyć  w  podróż  i  w
poszczególnych punktach Rzeszowa spotkać różnego rodzaju lalki. Odwiedzenie tych
punktów pozwoli  przybliżyć ideę teatru lalkowego, zobaczyć czym zajmował się on
kiedyś,   a  także  jakie  propozycje  kieruje  do  swoich  widzów  obecnie.  Dodatkowo
pojawi  się  tutaj  także  element edukacyjny.  Każdy  odwiedzający stanowiska  będzie
miał  za  zadanie  wykonać  specjalnie  przygotowane  polecenie.  Wypełnienie  ich
wszystkich pozwoli zdobyć bilet na krótki spektakl dostępny na ostatnim stanowisku
traktu.  Naszą  podróż  rozpoczniemy  od  poznania  klasycznych  marionetek,  a
zakończymy  teatrem  cieni,   
w  nurcie  którego  realizowana  jest  nasza  najnowsza  premiera  „Bambusowa
Księżniczka”  w  reżyserii  Noryukiego  Sawy.  Czas  trwania  Maskowego  Traktu
Lalkowego: 13:00 - 15:15.
START ul. 3 Maja (obok Kina Zorza) – rozpoczęcie zabawy, odebranie karty obiegowej i
mapy, ekspozycja archiwalnych zdjęć lalek.
I  STANOWISKO ul.  3  Maja  (obok  Pomnika  Tadeusza  Nalepy)  –  spotkanie  
z marionetkami (Henryk Hryniewicki).
II  STANOWISKO  ul.  Kościuszki  (obok  kościoła  Farnego,  na  tle  ceglanego  muru)  –
spotkanie  
z drewnianymi, rzeźbionymi lalkami (spektakl „Romeo i Julia”).
III STANOWISKO Rynek -  spotkanie z pacynkami („Statek Noego”, Scena dla NajNaja) 
IV STANOWISKO  parking przy Teatrze Maska -  spotkanie z teatrem cieni:  spektakl
plenerowy Bogdana Michałka o godz. 13:30, 14:00. 14:30, 15:00.

Przy każdym stanowisku ustawiona będzie odpowiednia scenografia i obecny będzie
aktor  animujący i  prezentujący lalkę  oraz informujący o zadaniu do wykonania na
danym stanowisku.

 ROZPOCZĘCIE  FESTIWALU „ŹRÓDŁA PAMIĘCI.  SZAJNA – GROTOWSKI  – KANTOR”,
27.09.2017
 Spektakl Teatru Maska „Romeo i Julia” w reż. Bogusława Kierca, duża scena, godz.

18.00
 Wydarzenie plenerowe „Blizna” w reż. Leszka Mądzika, muzyka: Paweł Odorowicz

("Przejście 2001" Józefa Szajny, Pl. Cichociemnych), godz. 20.00  

4. Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13 
 Wystawa „Dobranockowe melodie”, 05.09 - 05.12.2017, godz. 10.00 – 18.00
 Wystawa  „Dobranockowe  krajobrazy  –  w  świecie  marzeń  i  wspomnień  

z dzieciństwa”, 09.09 – 3.12.2017, godz. 10.00 – 18.00



 „Animacje  od  kuchni”  -   pokaz  warsztatu  animatora,  możliwość  realizacji  krótkiej
etiudy filmowej przez gości muzeum w technice wycinanki, 09.09.2017, godz. 10.00 –
18.00  

 Pokazy animacji dla dzieci z nowej oferty filmowej Muzeum Dobranocek, 09.09.2017,
godz. 10.00 – 18.00

W czasie trwania Europejskich Dni Dziedzictwa oraz wydarzenia Kultura od Kuchni 9-10 
i 16-17 września Muzeum Dobranocek będzie czynne w godzinach: 10.00-18.00

5. Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Jana III Sobieskiego 18
Wernisaż  wystawy  dorobku  znakomitego  rzeszowskiego  artysty  Leszka  Kuchniaka
obejmującego   rysunek,  rzeźbę oraz malarstwo.  Z  publikacji  o artyście:  "...  Dzisiejsze
Podkarpacie, a dawna Małopolska i Galicja w czasach austriackich, to tygiel kulturowy,
etniczny,  religijny,  to też mieszanka krajobrazowa.  Ten istny miszmasz uchwycił  Leszek
Kuchniak,  artysta  z  Rzeszowa,  którego  bajkopodobne,  chagallowe,  ludyczne  
i  judaistyczne  prace  odzwierciedlają  ten  piękny,  utracony  na  zawsze  świat....".,
07.09.2017, godz. 18.00, bezpłatne zwiedzanie również w dniu 09.09.2017, godz. 10.00
– 18.00

6. Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina, ul. Paderewskiego 154
 KLUB HISTORYCZNYCH GIER STRATEGICZNYCH – II BITWA O RZESZÓW - podczas Dni

Otwartych odwiedzający będą mogli wziąć udział w zajęciach pokazowych w postaci
gry bitewnej pn. „II Bitwa o Rzeszów”. W dniach 30 lipca – 2 sierpnia 1944 roku, na
wschodnich  przedpolach  miasta   rozegrała  się  druga  bitwa  o  Rzeszów.  Stroną
nacierającą  była  Armia  Czerwona  z  pomagającymi  jej  oddziałami  AK,  w  mieście
natomiast bronili się Niemcy. Ostatecznie zwyciężyli Sowieci, który przejęli władze nad
miastem. Przebieg II Bitwy o Rzeszów odegrać będzie można w postaci gry bitewnej
podczas  warsztatów  za  pomocą  figurek  i  pojazdów  na  specjalnie  przygotowanych
makietach i pod czujnym okiem instruktora, , 09.09.2017, godz. 11.00 – 15.00

7. Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno, ul. Konfederatów Barskich 43a i teren miasta 
 HISTORYCZNA  GRA  MIEJSKA  „RZESZOWSKIM  SZLAKIEM  KONFEDERATÓW

BARSKICH”  - rajd szlakiem miejsc związanych z wydarzeniami z sierpnia 1769 roku,
podczas  których  miasto  Rzeszów  i  ówczesna  wieś  Pobitno  były  terenem  walk
pomiędzy wojskami Konfederacji Barskiej, a Moskalami. W grze miejskiej może wziąć
udział każdy, kto chciałby poznać bliżej historię tamtejszych wydarzeń oraz historię
miejsc, które krok po kroku zostaną poznane przez gracza i odkryte „na nowo”, jako
nasze dziedzictwo, 17.09.2017, godz. 12.00 – 17.00

8. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13
 Krajobraz  to  pamięć –  wystawa  literacka.  Celem  wystawy  jest  pokazanie  materialnego  i

niematerialnego  dziedzictwa  krajobrazu  kulturowego  województwa  podkarpackiego  oraz
zwrócenie uwagi na konieczność ochrony przestrzeni, aby zachować ją dla przyszłych pokoleń.
Wystawa przygotowana ze zbiorów własnych biblioteki (książki, czasopisma, dokumenty życia
społecznego), 09 - 17.09.2017

9. Oddział dla Dzieci i Młodzieży WiMBP, ul. Słowackiego 11 



 Pocztówka z Rzeszowa – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat, 09.09.2017,  godz.
11:00
Prace warsztatowe prezentowane będą na wystawie w Minigalerii Sztuki Dziecka i dla Dziecka
w Oddziale dla Dzieci Młodzieży w terminie od 9 - 16.09.2017 r.  

10. Filia WiMBP nr 2, ul. Fredry 5
 „Przez stulecia, czyli jak powstawał i kształtował się krajobraz Rzeszowa” – pogadanka

na  temat  dawnego  i  obecnego  wyglądu  Rzeszowa.  Spotkanie  przygotowane  dla
sześciolatków z Przedszkola Publicznego nr 4 w Rzeszowie,  15.09.2017. Wystawa pt.
„Przez   stulecia”  zaprezentuje  zmiany  zachodzące  w  krajobrazie  Rzeszowa,  09  -
16.09.2017

11. Filia  WiMBP nr 4, Ofiar Katynia 15
 „Cerkwie – Pejzaże młodopolskie – o symbolicznym przesłaniu natury” – prelekcja

przygotowana  przez  historyka  sztuki  –  Barbarę  Adamską,  połączona  z  prezentacją
literatury tematycznej ze zbiorów bibliotek i prywatnej kolekcji. Działanie w ramach
klubu czytelniczego dla dorosłych Spotkania z Literaturą, 12.09.2017

12. Filia WiMBP nr 5, ul. Budziwojska 194
 Spotkanie  zorganizowane  dla  przedszkolaków  z  leśniczym,  który  opowie  o  swojej

pracy.  Leśniczy  Stanisław  Bednarz  sprawuje  opiekę  nad  lasem  w  Hermanowej
-Przylasku,  a  Przylasek  jest  przysiółkiem  Osiedla  Budziwój.  Opowie  dzieciom  
o  gatunkach  drzew  i  zwierząt  występujących  na  terenie  lasu,  podzieli  się  też
przygodami, które spotkały go w środku puszczy. Wyjaśni jak wielkie znaczenie dla
potomnych ma las, w tym ten, który znajduje się blisko Rzeszowa, 14.09.2017

13. Filia WiMBP nr 6, Podwisłocze 6
 „Z przysłowiami za pan brat” – IV. edycja konkursu literackiego

Celem konkursu jest utrwalenie znaczenia popularnych przysłów, które funkcjonują na
co dzień w mowie potocznej. Uczestnicy konkursu zmierzą się z różnymi kategoriami
zadań,  w których  będą  musieli  udowodnić  znajomość  powiedzeń –  będą  układać
rozsypanki  wyrazowe,  rozwiązywać  krzyżówkę,  ilustrować  popularne  przysłowia,
tworzyć własną definicję przysłowia i wymieniać jego cechy, 15.09.2017

 „Legendy z naszej przeszłości” – IV. edycja konkursu literackiego
Konkurs  ma  charakter  miejski  i  adresowany  jest  do  dzieci,  uczniów  szkoły
podstawowej  –   kl.  IV-VI,  na  terenie  miasta  Rzeszowa.  Zadaniem  uczniów  jest
napisanie  opowiadania-legendy  o  swoim  mieście  lub  regionie.  W  opisie  należy
wykorzystać motywy historyczne, zabytkowe, przyrodnicze charakteryzujące powiat
Rzeszowski.  Opowiadanie  może  zawierać  wątki  fikcyjne.  Celem  konkursu  jest
poszerzenie  wiedzy  uczestników  na  temat  tradycji  lokalnych,  wspomnień,  legend,
przekazów rodzinnych 
i  wydarzeń z  naszego regionu oraz zachęcenie dzieci  do kreatywności  i  rozwijania
wyobraźni, 25.08.2017 - 29.09.2017

14. Filia WiMBP nr 7, ul. Osmeckiego 51



 Prelekcja zorganizowana dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej, 11.09.2017

15. Filia WiMBP nr 8, ul. Okulickiego 3
 „Wisła – królowa polskich rzek” – zajęcia edulacyjno-plastyczne.

Celem  zajęć  jest  zapoznanie  dzieci  z  historią  najdłuższej  polskiej  rzeki.  Bazę
edukacyjną  zajęć  stanowić  będzie  literatura  przyrodnicza  oraz  utwory  literackie.
Dodatkowo poruszony będzie temat zanieczyszczenia rzek i strumieni. Podczas zajęć
dzieci będą wykonywać atrakcyjne zadania. Podsumowaniem spotkania będzie mini
konkurs plastyczny, 18.09.2017 r., godz. 9.00

16. Filia WiMBP nr 8, ul. Okulickiego 3
 „W  królestwie  polskich  drzew”  –  zajęcia  ekologiczne  dla  uczniów  kl.  3  szkoły

podstawowej.
Zajęcia  mające  na  celu  ukazanie  młodym  odbiorcom  krajobrazu  należącego  do
naszego  dziedzictwa  narodowego.  Poprzez  zabawę  i  edukację  zostaną  pokazane
słynne  polskie  drzewa  –  pomniki  przyrody  wpisane  do  Rejestru  Polskich  Drzew
Pomnikowych.   Dodatkowo odbędzie  się  dyskusja o potrzebie  ochrony krajobrazu,
ucząca wrażliwości i  empatii. Prelekcja oparta będzie na pokazie slajdów, literatury
przyrodniczej,  rozwiązywaniu  quizów  i  krzyżówek,  zaś  podsumowaniem  będzie
konkurs z nabytej wiedzy, , 19.09.2017 r., godz. 9.00

17. Filia WiMBP nr 9, ul. Czackiego 5
 „Rzeszów – nasza mała ojczyzna” –  spotkanie z  twórcami kultury 

Spotkanie,  na  którym  wiersze  powstałe  na  przestrzeni  lat  prezentować  będą
członkowie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, piosenki wykona Grupa
Wokalna pod kierunkiem Zygmunta  Kiełbowicza, a całość poprowadzi prezes RSTK
Stanisław Dworak, 14.09.2017

18. Filia WiMBP nr 20, ul. Solarza 9a
 „Miejsca  historyczne wpisane w krajobraz mojej  okolicy”  –  lekcja  biblioteczna dla

dzieci nauczania początkowego, 11.09.2017 r., godz. 9.00

Szczegóły  na  www.rzeszow.pl,  www.estrada.rzeszow.pl,  www.edd.nid.pl
 
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny

http://www.rzeszow.pl/
http://www.edd.nid.pl/
http://www.estrada.rzeszow.pl/

