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Kolęda

Pojedziemy saniami
przez las jak płótno biały,
przez pagórki i ścieżki
gdzie Jezusek Niebieski.
A ty gwiazdo srebrzysta
świeć nam w drodze wesołej,
prowadź gdzie nasza przystań
do tej szopki wyśnionej.
Rękawice i czapki
ubierzemy cieplutkie.
Dla Dzieciątka małego
są kocyki mięciutkie.
A ty gwiazdo srebrzysta
świeć nam w drodze wesołej,
prowadź gdzie nasza przystań
do tej szopki wyśnionej.

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Święty Mikołaj
Zmęczony Święty Mikołaj
znowu sam całą pracę wykonał.
Porozwieszał śnieżne lampiony,
pozamykał okna i bramy,
zapakował prezentów tysiące,
przygotował świąteczny koncert,
renifery zaprzągł do sań
i znużony wyruszył w dal.

Zilustrował Kamil Kloc, lat 9, SP1 Rzeszów

Teraz płynie po zimowym niebie…
Jak daleko stamtąd do mnie, do ciebie?

Nina Opic

Aniołek Miłek
Opowiem wam dzisiaj o małym, roześmianym aniołku. Nie wiem skąd przybył, ani dokąd poleciał, wiem jedno: u Julki był chyba ze dwa tygodnie. A wszystko zaczęło się od bolącego kolana dziewczynki. Julka tańczy w rzeszowskim dziecięcym zespole. Bardzo lubi tańczyć; jest wtedy
w zupełnie innym świecie – kolorowe światła,
wymyślne stroje, a nawet śmiesznie wymalowane buzie. Było tak super do dnia, kiedy Julka
pośliznęła się i upadła. I to wszystko na próbie
w sali tanecznej i do tego przy wszystkich. Kolano bardzo bolało. Pani Sylwia od razu pooglądała bolące kolano dziewczynki, zrobiła zimny
okład i zadzwoniła po tatę Julki. Później wyjazd
na pogotowie i... dwa tygodnie usztywnione kolano. I to akurat przed Mikołajem. Straszne! Julka, patrząc na swoje unieruchomione bandażem
kolano, ciągle miała łzy w oczach.
Tak było i tego dnia: Julka siedziała przy
oknie i gdy tylko popatrzyła na swoje kolano, zaczęła popłakiwać.
– Hej, hej, a kto to oblewa mnie słoną wodą
ze swych oczek? Oj nie podoba mi się to, oj nie podoba!
Przestraszona dziewczynka porozglądała się wokół. Nikogo nie było, za to
na obandażowanym kolanie siedział śmieszny roześmiany aniołek z niebieskimi
gwiazdeczkami na sukience.
– Kto ty jesteś i co tu robisz? – zapytała Julka.
– Jestem Miłek, no i siedzę teraz na twoim kolanie. Jak chcesz, to możemy
pobawić się w śmieszne miny.
– Ale aniołki są przecież w niebie – powiedziała Julka i zrobiła bardzo mądrą
minę.
– A ja siedzę na twoim kolanie i już. No to co, robimy śmieszne miny?
I zanim Julka zdążyła coś powiedzieć, aniołek Miłek urządził pokaz swoich
śmiesznych min. Z tego wszystkiego, to nawet jego aureola na głowie trochę się
przekrzywiła. No i tak się bawili i bawili, że nie wiadomo kiedy kolano się zagoiło i wszystko wróciło do normy. Tylko że ten wesoły aniołek gdzieś się podział,
podobnie jak ból kolana, który przestał dokuczać. Może Miłek poleciał do kogoś
innego, aby dzielić się uśmiechem? Kto wie, kto wie...

DOBRANOCKI
Z DAWNYCH LAT
W konkursie brały udział przedszkolaki i uczniowie klas I–VI szkół podstawowych z Rzeszowa. W pracach plastycznych dzieci obrazowały dobranockowe postaci
z lat 60., 70., i 80. ub. wieku, które można spotkać w Muzeum Dobranocek. Komisja
w składzie: Agnieszka Włodarczyk-Rułka, Andrzej Rułka i Barbara Bokota-Tomala nagrodziła wśród przedszkolaków: 1. Patrycję Flak z RDK Zalesie (opiekun Agnieszka
Łubkowska), 2. Agnieszkę Trawkę z RDK Słocina (op. Agnieszka Łubkowska), 3. Olę
Stopyrę z MDK (opiekun Lidia Tomczak); uczniów z klas I–III SP: 1. Karolinę Szyszkę z RDK Słocina (op. Agnieszka Łubkowska), 2. Joannę Sapułę z RDK Zwięczyca
(op. Anna Solecka), 3. Weronikę Kraśnianin z MDK (op. Lidia Tomczak); z kl. IV–
VI: 1. Gabrielę Szypułę, 2. Mateusza Kusia i Arletę Proszek ze SP nr 5 (op. Urszula Moskwa-Romańczuk); nagrodę specjalną Muzeum Dobranocek otrzymał Mateusz
Bindas ze SP nr 5 (op. Urszula Moskwa-Romańczuk), a nagrodę publiczności – Anna
Bobowicz ze SP nr 10 w Jarosławiu (op. Joanna Potoczny).
Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału za rok.
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Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie,
ul. Mickiewicza; tel.: 17 74 83 652; 17 85 25 715.
www.muzeumdobranocek.com.pl

Grażyna Repetowska

W KRASNALKOWIE
W Krasnalkowie małym mieście
coraz więcej strachu,
bo zamieszkał tam niedawno
wielki kot na dachu.
Nie wiadomo było jeszcze,
czy on groźny będzie,
lecz opowieść o tym kocie
rozniosła się wszędzie.
I krasnale przestraszone patrzyły po dachu...
kot uśmiechnął się cieplutko i było po strachu.

Rys. Dominika Zymelke, lat 8, SP nr 1 w Rzeszowie

TEATR MASKA W RZESZOWIE

zaprasza
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

w grudniu 2011 i styczniu 2012 roku na
spektakle:
• Tygrys Pietrek
• Królowa Śniegu
• Pinokio
• Gwiazdka pana Andersena
• Mała syrenka
• Wróżka Bzów
• Tygrys Pietrek
• Nieznośne słoniątko

Oleg Żiugżda

KRÓLOWA ŚNIEGU
(na motywach baśni H.Ch.
Andersena)

Reżyseria: Oleg Żiugżda,
scenografia: Larysa Mikina
-Probodiak, muzyka: Bogdan
Szczepański.
Premiera: 22 października 2005 r.,
wznowienie: grudzień 2011 r.
Przedstawienie dla dzieci od 6 lat.

Fot. Sławomir Podleśny

Diabeł uwierzył, że przy pomocy czarodziejskiego lustra uda mu się zapanować nad całą ziemią. Ma do pomocy licznych uczniów i niby dyrygent rządzi
wypadkami. Zło przegrywa jednak z miłością małej dziewczynki. Gorące serce
Gerdy i jej wytrwałość sprawiają, że udaje
jej się uratować Kaja z niewoli Królowej
Śniegu. Przypowieść o rozbitym diabelskim lustrze, w metaforyczny sposób wyjaśniająca obecność zła w świecie, stanowi kanwę spektaklu. Ciekawa reżyserska
interpretacja, różnorodne lalki oraz budująca nastrój muzyka czynią z historii Kaja
i Gerdy przejmującą sceniczną opowieść.
Fot. Sławomir Podleśny

Boże drzewko
słowa – Regina Nachacz, muzyka – Renata Kątnik

Zaświeciła pierwsza gwiazdka, pachnie sianko i choinka. Tato w oknie przetarł szybę, Mama niesie na stół

rybę.

Kolorowe Boże Drzewko z łańcuchami, orzechami, błyszczącymi cukierkami. Wystrojone Boże

Drzewko z bombeczkami, jabłuszkami i anielskimi włosami. Najpiękniejsze Boże Drzewko ze świecz-

kami, aniołkami, gwiazdeczkami ponad nami.

Zaświeciła pierwsza gwiazdka,
pachnie sianko i choinka.
Tato w oknie przetarł szybę,
Mama niesie na stół rybę.
Ref.

Kolorowe Boże Drzewko
z łańcuchami, orzechami,
błyszczącymi cukierkami.
Wystrojone Boże Drzewko
z bombeczkami, jabłuszkami
i anielskimi włosami.
Najpiękniejsze Boże Drzewko
ze świeczkami, aniołkami,
gwiazdeczkami ponad nami.

Połamiemy się opłatkiem,
zjemy słodkie kluski z makiem.
Pożyczymy wzajem zdrowia,
szczęścia i pieniędzy mrowia.
Ref. Kolorowe Boże Drzewko...
Po Wigilii są prezenty –
daje nam Mikołaj Święty.
Radosne kolędowanie,
na to nasze świętowanie!
Ref. Kolorowe Boże Drzewko...

35-082 Rzeszów, ul. Podgórska 4, www.naszdom.rzeszow.pl, rzeszow@rsdruk.pl
Redaktor naczelny - Jerzy Maślanka (602 377 303)
Redaktor prowadzący - Ryszard Zatorski (507 004 026), r.zatorski@interia.pl
Współpraca: Alicja Ungeheuer-Gołąb, Zyta Jużyczyńska-Grzyś, Alina Bylak, Nina Opic.
Pomysł graficzny - Zbigniew Grzyś.
Redakcja techniczna - Grzegorz Wójtowicz.

