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Fot. Sławom
Podleśny

Scena ze spektaklu Olega Żiugżdy
„Królowa Śniegu” na motywach baśni Hansa
Christiana Andersena

Alicja Ungeheuer-Gołąb

chmura

biała chmura nad rzeką
biała chmura nad lasem
biała chmura nad łąką
biała chmura nad miastem
gdybym zdobył samolot
gdybym zdobył śmigłowiec
poleciałbym nad chmurą
poleciałbym nad miastem

Rys. Milena Haber, kl. IIa, SP nr 1 w Rzeszowie

poleciałbym nad łąką
poleciałbym nad rzeką
poleciałbym nad lasem
to całkiem niedaleko
ale nie mam niestety
maszyny latającej
mam tylko moją głowę
w niej marzeń sto tysięcy

TEATR MASKA W RZESZOWIE

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

scena dla dorosłych:

•
•
•
•

Niech żyje cyrk!
Mama da
Bobok
Piosenka ci nie da
zapomnieć

zaprasza w styczniu i lutym 2013 roku na
spektakle:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gwiazdka pana Andersena
Pinokio
Tygrys Pietrek
Królowa Śniegu
Opowieści rzeszowskie
Bleee...
Sklep z zabawkami
Mała syrenka
Iwona, księżniczka Burgunda
Filipek i Baba Jaga

Oleg Żiugżda

KRÓLOWA ŚNIEGU

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.

Fot. Sławomir Podleśny

(na motywach baśni H.Ch. Andersena)
Reżyseria: Oleg Żiugżda, scenografia: Larysa Mikina-Probodiak,
muzyka: Bogdan Szczepański. Przedstawienie dla dzieci od 6 lat.

Marta Bury w roli Gerdy

MUZEUM DOBRANOCEK
Kot Filemon i przyjaciele
KONKURS
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zaprasza do
udziału w wyjątkowym konkursie plastycznym, którego patronem jest Marek Nejman, współtwórca przygód sympatyczIlustracja Julitty Karwowskiej-Wnuczak
nych kotów – Filemona, Bonifacego i ich
przyjaciół. Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym
(klasy I–VI). Czekamy na prace przedstawiające przygody kotów Filemona i Bonifacego i ich przyjaciół. Nagrodami w konkursie są książki
i audiobooki z autografem Marka Nejmana!
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 20 lutego 2013 r. na stronie
Muzeum Dobranocek: www.muzeumdobranocek.com.pl Tamże pełny
regulamin konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 lutego 2013 r. (środa) o godzinie 11.00 w siedzibie muzeum. Fundatorem
nagród konkursowych są: Marek Nejman, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie oraz mecenas muzeum – firma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Katarzyna Lubas

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
•
•
•

Wystawa pokonkursowa prac plastycznych „Dobranocki z dawnych
lat” (do 31.01.2013).
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Kot Filemon i przyjaciele” (termin
składania prac do 15 lutego).
Konkurs plenerowy na rzeźbę śniegową – „Lepimy z białego puchu”
– rywalizacja szkół (termin uzależniony od pogody).

•

•

„Zimowych przygód kilka wróbla
Ćwirka” – warsztaty pomysłowego konstruktora – budowa daszków
dla ptaków (24.01., godz.11.00).
„Z wyspy Śniegowych Burz nad
Błękitne Jezioro – przygody Pingwina Pik-Poka” – zajęcia z cyklu
Od bajki do dobranocki (17.01.,
godz.11.00).

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie,
ul. Mickiewicza; tel.: 17 74 83 652; 17 85 25 715. www.muzeumdobranocek.com.pl

Nina Opic

BABCIA WRÓŻKA-BAJUSZKA
Nie za górami, nie za lasami, ale w małym domku za Rzeszowem
mieszka babcia Wanda. Jest to niezwykła babcia: piecze pyszne ciasteczka, buduje domki z klocków, ale najbardziej lubi czytać książki swoim
wnukom. Dzieci siadają wokół niej, a babcia Wanda wybiera jakąś książkę ze swojej książkowej półki, zakłada okulary i zaczyna... czarować.
– Dawno, dawno temu
na Ziemi były niespotykane teraz zwierzątka. Były
tak ogromne jak cały blok
mieszkalny. A nazywały
się dinozaury...
Wystarczy tylko zamknąć oczy, a dzięki babci przenosimy się w świat
dinozaurów i mamutów,
innym razem poznajemy
piękne księżniczki i dzielRys. Patrycja Krawiec, lat 9
nych rycerzy.
– Babciu, wystarczy, że zaczniesz czytać, a wokół od razu są różne
czary. Jesteś prawdziwą Wróżką-Bajuszką!
– Czary są w książkach, które warto brać do ręki i czytać. To autorzy
książek dla dzieci wymyślają różne przygody swych bohaterów. Ja tylko
czytam zapisane w książkach słowa!
I babcia Wanda znowu założyła okulary i zaczęła czytać... Choinka
mrugała kolorowymi światełkami, kot Bolek zwinięty w kłębek przy
jej nogach mruczał kocie kołysanki, a pyzaty aniołek siedzący wśród
książek uśmiechał się radośnie. No bo babcia naprawdę jest WróżkąBajuszką!

Grażyna Repetowska

Słońce
Rano, cicho, cichuteńko
wstaje słońce pomaleńku.
Budzi ptaki, kwiaty, drzewa
i powoli sobie ziewa.
To pobawi się z chmurkami,
roześmieje się wesoło,
zrobi małą gimnastykę
i rozsypie radość wkoło.
Zbudzi kosa, by zaśpiewał
ci piosenkę na „dzień dobry”.
Tak, byś każdy dzionek witał
uśmiechnięty i pogodny.
Rys. Martyna Mikuszewska, lat 9

Rys. Milena Haber, kl. 2 SP nr 1
w Rzeszowie

BALLADA
HISTORYCZNA

Słowa: Małgorzata Ostrzychowska,
Jan Wywrocki
Muzyka: Jan Wywrocki
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Nad Wisłokiem Rzech szałas zbudował
by spodobać się wybrance swej,
tu powstała też nasza ballada,
której refren tak zaczyna się:
Ref. Rzeszów to nie takie znów małe miasteczko
Nad Przyrwą, Wisłokiem i nad Mikośki niteczką…
Król Kazimierz był Wielkim z tej racji,
że o dobro Ojczyzny swej dbał.
Za waleczność i wzór dyplomacji
Pakosławicom gród Rzecha dał.

5

Ref. Rzeszów to nie takie…

6

Po ulicach wędrował Piotr Kmita
i zaglądał w te kąty sprzed lat,
a kasztelan, pan Spytko Ligęza
czuwał nad tym, by podziwiał świat.

7

Ref. Rzeszów to nie takie…

W filharmonii ktoś ciągle nam śpiewa,
muzykuje aż w uszach nam gra,
bo to miasto, co miłują ludzie,
budzi podziw i kocham je ja.
Ref. Rzeszów to nie takie…
Z cokołu Mickiewicz nas wita,
Kościuszko z Sikorskim przewodzi,
Lis-Kula historię przybliża,
by lepiej poznali ją młodzi.
Ref. Rzeszów to nie takie…
Dziś na Rynku kapela nam śpiewa
tę balladę o starym Rzeszowie.
Gdy zapytasz się, ile ma latek?
Każde dziecko ci na to odpowie:
Sześćset pięćdziesiąt lat ma – to Miasteczko
Nad Przyrwą, Wisłokiem i nad Mikośki niteczką.
Tysiąc niech żyje lat nam – to Miasteczko
Nad Przyrwą, Wisłokiem i nad Mikośki niteczką
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