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Bukiet dla Mamy
Ułożę bukiecik z kwiecia wiosennego –
pierwiosnków, stokrotek, kaczeńców.
Zaniosę ten bukiet na dzień dobry Mamie.
Bukiecik, bo nie mam nic więcej.
A może dołożę mój uśmiech promienny,
radosny i szczery – dziecięcy?
Bukiecik i uśmiech, i szczere spojrzenie,
i wierszyk! Bo nie mam nic więcej.

Wykonały dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej 1 w Rzeszowie wykonane pod
kierunkiem Iwony Kłeczek.

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 kwietniu i maju 2012 roku na spektakle:
• Janosik. Naprawdę prawdziwa historia
• Bleee...
• Pinokio
• Mała syrenka
• Bajka o księciu Pipo, o koniu Pipo
i księżniczce Popi
• Tygrys Pietrek

Scena ze spektaklu Bleee...

MASKARADA
Po raz trzeci odbędzie się Maskarada – Przegląd Teatrów Ożywionej Formy, czyli
wielkie święto teatru – tego przeznaczonego dla dzieci i dla dorosłych, plenerowego
i kameralnego, opartego na tańcu, śpiewie, tekście, jednym słowem teatru dobrego,
każdego, który ma widzom coś ciekawego do zaproponowania.
W tym roku od 6 do 14 maja będzie można zobaczyć 17 przedstawień. Już w pierwszym dniu Maskarady spotkanie z najnowszym spektaklem plenerowym Teatru Biuro
Podróży – „Planetą Lem”. Przedstawienie, które było jednym ze sztandarowych projektów kulturalnych polskiej prezydencji, widzieli już miłośnicy teatru w Brukseli, Paryżu,
Londynie, Berlinie, Madrycie, Moskwie i Kijowie. Teraz będzie je można zobaczyć na
rzeszowskim Rynku.
W tym roku podczas przeglądu będzie można podziwiać marionetki wodne, czarny teatr, klasyczne baśnie i spektakle według tekstów młodych dramatopisarzy. Swoje
spektakle zaprezentują między innymi Teatr Wierszalin, Teatr Malabar Hotel, Grupa
Coincidentia i Figurentheater Wilde & Vogel, Białostocki Teatr Lalek i wiele, wiele innych teatrów. Będzie miejsce na śmiech, zadumę, podziw… Będą też bezpłatne warsztaty teatralne i zaproszenie do zwiedzania Muzeum Lalek Teatralnych. Do zobaczenia
w Teatrze Maska.
Szczegółowy program Maskarady 2012 na www.teatrmaska.pl

BAWIMY SIĘ RAZEM
6 marca 2012 r. został rozstrzygnięty XIII Międzyprzedszkolny Konkurs
Plastyczny „Bawimy się razem”, zorganizowany przez Przedszkole Publiczne
nr 22 w Rzeszowie. Artyści plastycy – Romana Medyńska (przewodnicząca
jury), Piotr Rędziniak (BWA), Iwona Oczoś, Wojciech Trzyna, Tamara Machowska – przyznali 5 równorzędnych nagród oraz 10 wyróżnień. Na konkurs
wpłynęło 107 prac z 19 przedszkoli: 18 z Rzeszowa i 1 z Krosna. Wszystkie
prace można w kwietniu oglądać na wystawie w Teatrze Maska, a w maju prace
nagrodzone i wyróżnione w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

Dagmara Oryszczak, Przedszkole Miejskie
nr 1 w Krośnie

Anna Kubrak, PP nr 42 w Rzeszowie

Karolina Dudek, PP nr 4 w Rzeszowie

Emilia Tokarska, PP nr 11 w Rzeszowie

Martyna Marczak, PM nr 1 w Krośnie

Maria Tworek, PP nr 37 w Rzeszowie

Oliwia Leśko, PP nr 26 w Rzeszowie

Natalia Tomaka, PP nr 38 w Rzeszowie

Patrycja Szaro, PP nr 19 w Rzeszowie

Oliwia Łuszczyc, PP nr 36 w Rzeszowie

Sebastian Kalawski, PP nr 37 w Rzeszowie

Patryk Brodzicki, PP nr 12 w Rzeszowie

Sebastian Zimirowicz, PP nr 34 w Rzeszowie

Łukasz Ledwoń, PP nr 19 w Rzeszowie

Nina Opic

KSIĄŻKOWY DUSZEK
Gdy za oknem szaroburo, to najchętniej biorę książkę do ręki, a ta przenosi mnie zupełnie gdzie indziej.
– I bardzo dobrze robisz!
– Kto to powiedział? – zapytałam bardzo, ale to bardzo zaskoczona czyjąś obecnością w moim pokoju.
– To ja, Literek, książkowy duszek.
– To ty znasz ludzki język?
– Ojej, taka duża jesteś, a nie
wiesz, że książkowe duszki doskonale znają wszystkie ludzkie
języki. W końcu mieszkamy wśród
książek – powiedział książkowy
duszek. Dopiero wtedy zobaczyłam, że cały czas siedział sobie na
mojej książce. Był maleńki jak biedronka, tylko nie miał skrzydełek.
Taki tyci, tyciuni maleńki chłopczyk z dużymi niebieskimi oczami
i tęczowymi kręconymi włosami,
ubrany w kubraczek i spodenki na
szelkach, a cały jego strój miał jakieś napisy. W końcu nazywał się
Literek.
– No tak, powinnam domyślić się, że skoro jesteś książkowym duszkiem, to znasz wszystRys. Jarek Durski, lat 8
kie ziemskie języki i chyba znasz
baaardzo dużo książek.
– Tak, masz zupełną rację. Jak chcesz, to mogę cię wziąć do książkowej
krainy.
– Naprawdę? Ale jak to zrobisz, przecież ja jestem taka duża?
– Zamknij oczy, a jak otworzysz, będziesz już gotowa do bajkowej podróży ze mną...

– Dzień dobry Kubusiu Puchatku! Czy możemy trochę pospacerować
po Stumilowym Lesie?
– O, witaj Literek! Widzę, że jest z tobą jakaś dziewczynka! Ale my się
chyba nie znamy?
– Dzień dobry! Mam na imię Ninelka i jestem tu na zaproszenie Literka.
– Bardzo się cieszę, chętnie pokażę wam nasz niezwykły las.
– My też chcemy, my też – zawołały Świnki Trzy, które nie wiadomo
skąd się wzięły.
– To ja zaprowadzę was do chatki znajomych Siedmiu Krasnoludków
– powiedziała Królewna Śnieżka.
– Poszłabym z wami, ale muszę iść do chorej babci, a w lesie jest zły
wilk.
– Ależ Czerwony Kapturku, nie widzę problemu. Wsiadaj na mój latający dywan i zaraz będziesz poza lasem.
– Dziękuję, bardzo dziękuję, Alladynie!
– A czy ja też się zmieszczę na twoim dywanie? Tak bardzo się śpieszę,
żeby odnaleźć Kaja.
– Bardzo proszę, wsiadajcie!
Popatrzyłam na Literka, który uśmiechał się do mnie i powiedział:
– Złap mnie za rękę Ninelko i pobiegniemy szybko do lokomotywy.
– Do lokomotywy? Tu, w lesie? – ale mocno złapana za rękę już niczemu się nie dziwiłam. Wśród drzew stała ogromna lokomotywa z wagonami
zapełnionymi do ostatniego miejsca. Stała, sapała, para z jej rozgrzanego
buchała brzucha, a ona patrzyła na przypięte do niej wagony. Co tam nie
było: szafy, kufry, żyrafy, Konik Garbusek, Smok Wawelski, szpieg z Krainy Deszczowców, księżniczka na ziarnku grochu wesoło rozmawiająca
z Sierotką Marysią, kot Filemon i Bonifacy, Żwirek i Muchomorek, cala
rodzina Rumcajsa z Rzaholeckiego Lasu, Koziołek Matołek, dzieci z Bullerbyn, Tomek Sawyer, Pinokio, Król Lew, Złota Rybka, Miś Uszatek, Guliwer, Tomcio Paluch i wiele, wiele innych przeróżnych książkowych postaci.
Pan Twardowski z księżycowego rogala machał do nas ręką, a Murzynek
Bambo zapraszał na afrykańską polanę. Aż nie chciało się nigdzie stamtąd
iść...
Ale przecież ta niezwykła kraina istnieje, daję wam na to swoje słowo.
Każdy może do niej trafić – nazywa się BIBLIOTEKA i zawsze jest tam
jakiś książkowy duszek, który bardzo chętnie oprowadzi was po tej niezwykłej i bardzo ciekawej krainie.

MUZEUM DOBRANOCEK
ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zaprasza

• Na wystawę projektów Surena Vardaniana, autora ilustracji do znanych

książek dla dzieci, m.in.: Pinokia, Przygód Tomka Sawyera, Pana Kleksa,
a także bajek Wandy Chotomskiej. S. Vardanian urodził się w 1965 roku w Kirowakanie. Od 1992 r. mieszka i pracuje w Polsce, od 7 lat w Rzeszowie.
• Na wystawę filatelistyczno-numizmatyczną pt. „Pocztowe fascynacje”, którą będzie
można zwiedzać do 29 maja. Trzonem wystawy są eksponaty polskie, na których
można obejrzeć m.in. Bolka i Lolka, Jacka i Agatkę, Koziołka Matołka, Reksia, Gucia i Cezara, Gapiszona i innych. Na zagranicznych walorach ukazane są: Pszczółka
Maja, Smerfy, Piaskowy Dziadek, bohaterowie bajek czeskich i rosyjskich oraz znaczna grupa barwnych postaci z filmów Disneya (Myszka Miki, Kaczor Donald, Pluto,
Goofy, itp.).
Można tutaj kupić kartkę pocztową, podbić ją okolicznościowym stemplem i nadać
bezpośrednio z Muzeum Dobranocek. W czasie wystawy trwa zbiórka walorów filatelistycznych i numizmatycznych związanych z tematem dobranockowo-bajkowym.
Na darczyńcę, który przekaże najciekawsze okazy, czeka nagroda.
• 26 kwietnia o godz. 11.00 na zajęcia edukacyjne Znam się z dziećmi nie od dziś – seans
głośnego czytania Od bajki do dobranocki, spotkanie z małym ciekawym świata Misiem Uszatkiem, bohaterem popularnej dobranocki – czytanie fragmentów Przygód
Misia Uszatka Czesława Janczarskiego; projekMuzeum Dobranocek ze zbiorów
cja bajek oraz zagadki i zadania ze świata bajki.
Wojciecha Jamy w Rzeszowie,
ul. Mickiewicza;
tel.: 17 74 83 652; 17 85 25 715.
www.muzeumdobranocek.com.pl
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