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Rys. Karolina Kąpińska, kl. 1a

Rys. Martyna Pruchnik, kl. 1a

Alicja Ungeheuer-Gołąb

wiersz o smutnym wiersz o smutnym 
dzwonnikudzwonniku  

na wysokiej wysokiej wieży
smutny dzwonnik
kołysze dzwon

wokół niesie się dzwonu ton
bim don don don
bim bom

na wysokiej wieży Notre Dame
mieszka dzwonnik
zupełnie sam

i co dzień dzwonu śpiew płynie w dal
bim don don don
bim bam

napisałam do niego list
do Paryża
był jeszcze świt

zaraz echo mych słów porwał wiatr
bim don don don
bim bam

na wysokiej wieży Notre Dame 
dzwonnik słucha
jak śpiewa wiatr 

jak zawodzi stęskniony ton
bim don don don
bim bom Ry
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Nina Opic

Trzeba słuchać mamyTrzeba słuchać mamy
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Jestem Bęcek, baranek Bęcek. Mieszkam sobie z mamą, tatą 
i z siostrzyczką Klarą. Obok nas mieszka indyk Koral, dwie kaczki i pies 
Łatek. Czasem zagląda do nas kot Buras, ale on to tylko chodzi po drzewach 
albo wygrzewa się na oknie. Kompletnie nie ma się z kim bawić. Owszem, 
z Klarą czasem pobiegamy sobie po podwórku, ale jak każda dziewczynka 
dba, aby nie wybrudzić swych białych nóżek. Czyli naprawdę nie mam się 
z kim bawić. Kilka dni temu zobaczyłem dziurę w płocie i postanowiłem 
zobaczyć trochę inny świat. 

– Mamusiu, mogę zobaczyć, co jest za tym płotem?
– Nie, synku, nie możesz oddalać się z podwórka! Tam jest duża łąka, 

samemu nie będzie 
łatwo wrócić! – 
powiedziała mama, 
groźnie tupiąc nogą.

A co tam, 
wystawię tylko 
głowę za płot, 
pomyślałem, gdy 
mama poszła do 
poidełka z wodą. 
Rozejrzałem się, czy 
nikt mnie nie widzi. 
Oprócz śpiącego na 
oknie kota, nikogo nie było w pobliżu. Szybko przeszedłem przez upatrzoną 
dziurę w plocie. Ile tam było roślin, a jak pachniały! Z radości aż podskoczyłem. 
No i tak jakoś oddaliłem się od płotu i od domku. Pobiegałem sobie trochę 
i postanowiłem wrócić, żeby o mojej wyprawie opowiedzieć Klarze, ale nie 
wiedziałem, jak wrócić. Stanąłem pod drzewem i zacząłem płakać. Płakałem 
i płakałem, aż naraz usłyszałem jakieś głosy. To biegł do mnie Łatek, moja 
mama, a przed nimi kot Buras. Było mi wstyd, oni wszyscy mnie szukali… 
Wróciliśmy szybko do domu. I już byłem grzeczny i zawsze słuchałem mamy. 
– Bo mamy trzeba słuchać – to mówię wam ja, baranek Bęcek!



KOT FILEMON I PRZYJACIELEKOT FILEMON I PRZYJACIELE
W Muzeum Dobranocek można oglądać wystawę pokonkursową „Kot 

Filemon i przyjaciele”, na której są prace plastyczne laureatów: przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych. Patronem konkursu został Marek Nejman, 
współtwórca przygód kotów Filemona i Bonifacego. Dzięki jego uprzejmości 
nagrodami były unikatowe audiobooki z opowieściami o przygodach 
sympatycznych kotów, każdy z autografem samego twórcy. Z Polski (i nie 
tylko) nadesłano prawie trzy tysiące prac. Wszystkie dzieła małych artystów 
można oglądać w galerii internetowej muzeum. 

Beata Nowak-Żurawska

Julianna Korczak, l. 6, SP 2 w Kielcach 
(przedszkola i kl. 0) – I miejsce

Magdalena Bernat, l. 9, SP w Brzozówce 
(kl. I–III) – II miejsce

Faustyna Tomecka, l. 12, ZS w Maliniu 
(kl. IV–VI) – III miejsce

Katarzyna Saj, l. 8, SP 3 w Lublinie 
(kl. I–III) – I miejsce

Oliwia Nowaczek, l. 5, SP 7 w Lublinie 
(przedszkola i kl. 0) – II miejsce

Oliwia Marczyk, l. 10, SP 2 w Cieszynie 
(kl. IV–VI) – II miejsce



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

Emilia Fiała, l. 9, SP 2 we Włodawie 
(kl. I–III) – III miejsce

Jadwiga Lew, l. 6, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 4 w Rzeszowie (przedszkola i kl. 0) – III miejsce

Aleksandra Oliwa, l. 10, SP w Jasienicy 
(kl. IV–VI) – wyróżnienie

Aleksandra Jakacka, l. 6, MDK Dom Środowisk
Twórczych w Łomży (przedszkola i kl. 0) 
– wyróżnienie

Anna Muszyńska, l. 9, Młodzieżowy Ośrodek 
Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej (kl. I–III) 
– wyróżnienieEmilia Miłek, kl. II SP 2 w Rzeszowie 

– nagroda specjalna Muzeum Dobranocek



TEATR MASKA W RZESZOWIE 
spektakle w marcu i kwietniu 2013 roku:
 Szewc Kopytko i kaczor Kwak 
 Mała syrenka
 Sklep z zabawkami 
 Opowieści rzeszowskie
 Bajka o księciu Pipo, o koniu Pipo 

i księżniczce Popi
 Tymoteusz wśród ptaków
 Filipek i Baba Jaga

Scena dla dorosłych
 Dupa (Teatr Nemno)
 Niebo do wynajęcia. Koncert Roberta Kasprzyckiego
 Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich (Anna Skubik)
 Bobok (RSIA Pełna Kultura)
 Niech żyje cyrk
 Mama da

Muzyka w barwach
W Galerii Teatru Maska można oglądać 
do 25 marca 2013 r. wystawę pt. „Muzyka 
w barwach”. Prezentowane obrazy olejne 
i batiki są autorstwa Anastazji Dżupiny, 
utalentowanej plastycznie dwunastoletniej 
dziewczynki pochodzącej z Ukrainy. Od 
2012 r. Anastazja mieszka w Rzeszowie i tu 
rozwija swoje zdolności, uczęszczając na 
zajęcia w MDK Rzeszów prowadzone przez 
Jadwigę Hajduk.

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

Anastazja Dżupina 
– obrazy olejne i batiki
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IDZIE WIOSNAIDZIE WIOSNA

Za oknem w ogródku
zima powolutku
topnieje ochoczo
rankiem, dzionkiem, nocą.

Zieleni się trawa,
czeka nas zabawa,
pod słonecznym niebem
zatańczymy śpiewem.

Posiejemy kwiatki,
będą na Dzień Matki,
posadzimy róże, 
niech urosną duże.

Ref.
Idzie wiosna, słonko świeci.
Ach, jak się radują dzieci!
Witaj wiosno, pozdrawiamy.
Wiosno, bardzo cię kochamy!
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Praca Anastazji Dżupiny, opiekunka Jadwiga Hajduk


