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Patrycja Bąk – lat 6, Przedszkole Publiczne nr 17 w Rzeszowie
(opiekunki: Ewelina Wałęga, Danuta Pluta)
Wyróżnienie w konkursie „Z przyrodą za pan brat”

Alicja Mazan-Mazurkiewicz

Wielkie wiosenne
zasypianie
Pomarańczowe, puchate,
pasiaste, cętkowane.
Zwijają się, by zasnąć.
Do pierwszej zimnej mgły,
do mżawki,
do bezsłonecznej kałuży.
Dobrego snu, szaliki.
Dobrego snu, czapki.
Śpijcie jak najdłużej!
Rys. Jagoda Jastrzębska, kl. 2a, opiekun Iwona Bereś

Rys. Tymoteusz Jastrzębski, kl. 2a, opiekun Iwona Bereś

Nina Opic

URODZINY MAI
Dzień dobry! Mam na imię Maciek i jestem krasnoludkiem, ale takim
niezwykłym, bo mieszkam w Rzeszowie w Teatrze Maska. To ja podpowiadam
lalkom, jak zapomną tekstu, to ja tańczę ze
światłami na scenie. I nikt mnie nie widzi, bo mam
taką niewidzialną czerwoną czapeczkę. Ale jak ją
przekręcę na prawe ucho, to wtedy można mnie
zobaczyć. Naprawdę!
Niedawno moja przyjaciółka Maja miała swoje
urodziny. Ona mieszka blisko mnie, bo tylko 10 schodków niżej, w Muzeum
Dobranocek. Kupiłem piękną różę, przekręciłem swoją czerwoną czapeczkę
i zbiegłem na dół. Ile tam było dzieci, a ile przeróżnych dobranockowych postaci!
Był też pan, który mówił o ulach, czyli takich prawdziwych domkach pszczółek.
I nawet można
było
spróbować
najprawdziwszego
miodku! Pyyycha!
Ale najfajniejszy był
tort urodzinowy.
Gdy w budynku
nie było już nikogo,
wtedy
dopiero
zrobiło się wesoło.
Kto tylko chciał,
zaraz zaczął tańczyć:
Rys. Oliwia Kmiotek, lat 6
Jacek i Agatka,
Ptyś i Balbina, Żwirek i Muchomorek, Reksio i Kolargol, Muminki, Wilk
i Zając, Smok Wawelski i Miś Uszatek, Krecik i Rumcajs. Ale najładniej
koło Mai tańczyła Makowa Panienka, Motyl Emanuel i oczywiście ja. Tak
przytupywałem, że do dzisiaj bolą mnie nóżki. Ale co tam, urodziny Mai są
tylko raz w roku! Wpadnijcie czasem do nas, serdecznie zapraszamy. Opowiemy
wam różne historie, może nawet sobie zatańczymy, a kto wie, może też będą
gdzieś okruszynki tego pysznego tortu!

ZA PAN BRAT
W Przedszkolu Publicznym nr 22 w Rzeszowie zorganizowano już 14. Międzyprzedszkolny
Konkurs Plastyczny „Z przyrodą za pan brat”. Wpłynęły 132 prace z 24 rzeszowskich przedszkoli. Komisja przyznała 5 równorzędnych nagród oraz 10 wyróżnień. Prace można oglądać
od 9 maja br. w rzeszowskim BWA, a od 27 maja w Teatrze Maska.
NAGRODY

Kamila Młynarczyk – lat 6, Przedszkole
Publiczne nr 22 w Rzeszowie (nauczycielki:
Joanna Szpunar, Danuta Stokłosa)

Karol Izdebski – lat 6,
PP św. Józefa (Jolanta Demkiewicz)

Hanna Pac – lat 5, PP nr 16 (Joanna Łyszczarz,
Barbara Krupska-Antonik)

Hanna Szaro – lat 6, PP nr 16 (Małgorzata
Szczepanik, Władysława Brzęk)

Weronika Frączkowska – lat 5,
PP nr 37 (Agnieszka Rojek, Katarzyna Sawicka)

Alicja Miler – lat 6, PP nr 22 (Joanna Szpunar,
Danuta Stokłosa), nagroda specjalna BWA
w Rzeszowie

WYRÓŻNIENIA

Natalia Książek – lat 5, PP nr 4
(Jolanta Kaszyca, Barbara Ciupak)

Wiktor Drzał – lat 5, PP
nr 26 (Marta Stachiewicz,
Edyta Bardon-Marciniak)

Maja Tittinger – lat 5, PP
nr 20 (Małgorzata Lelek)

Julia Chmiel – lat 6, PP nr 6
(Marta Klesyk, Bogumiła Florczak)

Kacper Sekuła – lat 6,
PP nr 6 (Marta Klesyk,
Bogumiła Florczak)
Anna Malawska – lat 6,
PP nr 17 (Ewelina Wałęga,
Danuta Pluta)
Izabela Śmigiel – lat 5, PP nr 9
(Bożena Surowiec)

Joanna Janik – lat 6, PP nr 18
(Joanna Piękoś, Monika Wiatrzyk)

Zuzanna Kukiełka – lat 6, PP nr 3
(Maria Goclan)

TEATR MASKA W RZESZOWIE
spektakle w kwietniu i maju 2013 roku:
 Szewc Kopytko i kaczor Kwak
 Bajka o księciu Pipo, o koniu Pipo
i księżniczce Popi
 Sklep z zabawkami
 Tymoteusz wśród ptaków
 Filipek i Baba Jaga
 Pinokio
Scena dla dorosłych
 Niech żyje cyrk
 Dupa (Teatr Nemno)
 Bobok (RSIA Pełna Kultura)

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

MASKARADA

Festiwal Teatrów Ożywionej Formy
W programie Maskarady każdy znajdzie coś dla siebie – przed południem spektakle dla
dzieci, wieczorem propozycje dla dorosłych. Zaproszono najlepsze spektakle teatrów
z całej Polski, a także z Białorusi, Czech i Ukrainy.
5 maja
16.00 – Inauguracja festiwalu
16.30 – „Mała syrenka” (Teatr Maska), spektakl dla dzieci od 7 lat, duża scena
20.30 – „Ballada o Janie Wnęku” (Teatr Gry i Ludzie), spektakl dla dorosłych, rzeszowski rynek,
wstęp wolny
6 maja
9.00 – „Cyrk Hrynek” (Teatr Nemno), spektakl dla dzieci od 4 lat, mała scena
11.00 – „Na Arce o ósmej” (Olsztyński Teatr Lalek), spektakl dla dzieci od 7 lat, duża scena
19.00 – „Fedra” (Anna Skubik, spektakl wyprodukowany przez Impart), spektakl dla dorosłych,
duża scena
7 maja
9.00 i 11.00 – „Le Filo Fable” (Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu), spektakl dla dzieci od 3 lat,
duża scena
19.00 – „Dama Pikowa” (Teatr Lalek Grodno), spektakl dla dorosłych, duża scena

9 maja
9.00 – „Smakułyki” (Teatr Poddańczy), spektakl
dla dzieci od 2 do 4 lat, mała scena
10.00 – „Najmniejszy bal świata” (Teatr Baj
Pomorski), spektakl dla dzieci od 6 lat, duża scena
20.30 – „Putin na nartach” (Divadlo Líšeň, Brno),
spektakl dla dorosłych, namiot obok wejścia
głównego do teatru, wstęp wolny

Teatr Maska w Rzeszowie – „Mała syrenka”

Fot. Ryszard Kocaj

8 maja
9.00 – „Oskar i pani Róża” (Teatr Pinokio), spektakl dla dzieci od 10 lat, duża scena
19.00 – „Śmieszny staruszek” (Wrocławski Teatr
Lalek), spektakl dla dorosłych, duża scena

10 maja
9.00 – „Kulawa kaczuszka” (Teatr Lalek z Tarnopola), spektakl dla dzieci od 6 lat, duża scena,
wstęp wolny
19.00 – „Turandot” (Grupa Coincidentia i i neTTheatre), spektakl dla dorosłych, duża scena
11 maja
19.00 – „Arszenik” (Teatr Baj), spektakl dla dorosłych, duża scena
20.30 – „Czas Matek” (Teatr Ósmego Dnia), spektakl dla dorosłych, rzeszowski rynek, wstęp
wolny
12 maja
12.00 – „Śpij” (Teatr Baj), spektakl dla dzieci od 6. miesiąca życia do 3 lat, namiot w foyer teatru
16.30 – „Mama da” (Teatr Maska), zakończenie festiwalu spektakl dla dorosłych, duża scena

HISTORIA BAJKI
Zapraszamy do odwiedzin i udziału w projekcie edukacyjno-wystawienniczym „Niezwykłe życie pszczół” zorganizowanym z okazji 101 urodzin Pszczółki Mai. Wystawa prezentuje eksponaty związane z historią bajki
o Pszczółce Mai,
a także interesujące przedmioty
związane z życiem w pszczelim roju. Ekspozycji towarzyszą warsztaty artystyczne i lekcje muzealne z elementami wiedzy o przyrodzie, na które
przyjmujemy zapisy.
Zapraszamy też do udziału w kwietniowych zajęciach edukacyjnych
oraz konkursie fotograficznym na
najciekawsze zdjęcie dokumentujące obecność bohaterów dobranocek
w różnych miejscach w Polsce i na
Kartka pocztowa „Gucio i Cezar”. Lalki wg projektu Bohdana Butenki ze
sztuki K. Boglar pt. „Gucio i Cezar” w reżyserii M. i W. Fijewskich; ekspo- świecie.
nat ze zbiorów Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.
Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek






Spotkanie z Niną Opic, autorką książek dla dzieci – z okazji Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich – 23.04, godz. 11.00
Wystawa grafik i ilustracji oraz spotkanie autorskie z Bohdanem Butenko twórcą postaci
Gapiszona, Kwapiszona, Gucia i Cezara – 24.04, godz. 11.00
„Tytus, Romek i A’Tomek, czyli kolejna próba uczłowieczenia małpy” – zajęcia edukacyjne
z serii „Od bajki do dobranocki” – 25.04, 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

Słowa Reginy Nachacz, muzyka Renaty Kątnik

FA JNA PIOSENKA
1

Ja tam lubię słodkie mleczko,
rano z kawą lub wieczorem,
kocham czasem zjeść ciasteczko
i pomiauczeć pod humorem.
Ja tam lubię łowić rybki,
pyszne dania przygotować,
w tej dziedzinie jestem szybki,
nikt nie miauknie złego słowa.

2

Ja tam lubię kopać piłkę,
z kocią bandą rodem z Gliwic,
mam do sportu złotą żyłkę,
miauczy o tym każdy kibic.
Ja tam lubię białą myszkę,
która w norce chrupie serek.
Od spacerów mam zadyszkę,
miauczę do niej: łap mnie, berek!
Refren:
Miau, miau, miau, gdybym mleczko miał,
to bym po nim fajnie spał.
Miau, miau, miau, gdybym wędkę miał,
to bym rybki fajnie brał.
Miau, miau, miau, gdybym piłkę miał,
to bym z kumplem fajnie grał.
Miau, miau, miau, gdybym myszkę miał,
to bym o nią fajnie dbał.

Julia Świętoń, lat 5
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