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Rys. Paulinka Markowicz, lat 11,
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Święta
Mamo! Tato!
Już świeci Gwiazdka!
Już latarnie zapalają w miastach,
już ucichły fabryki i biura,
wszyscy patrzą: która to, która?
Na choince aniołek z piernika
zaplątany w anielskie włosy
rozkołysał się w takt kolędy
chce dołączyć do naszych głosów.
Płynie, płynie kolęda nad światem,
nad ogrodem, parkiem i lasem,
za kolędą jedzie Mikołaj
renifery mają dzwonki na rogach.
Mamo, tato!
Już świeci Gwiazdka!
Nalewajcie nam barszczu z garnka!

Rys. Nikola Uberman, kl. 1b,
SP nr 1 w Rzeszowie;
nauczycielka Janina Kubaszek

Rys. Julia Janik, kl. 1b,
SP nr 1 w Rzeszowie;
nauczycielka Janina
Kubaszek

Nina Opic

Odnalezione serce
Opowiem dzisiaj o pewnej dziewczynce. Miała pięć lat, na imię Klara i była
bardzo niegrzeczna. Na wszystkich krzyczała, tupała nogami. Niszczyła kwiatki,
dokuczała zwierzętom, słowem bardzo niegrzeczna dziewczynka. Rodzice mieli
z nią utrapienie, starszy brat Andrzej często groził jej palcem, a tato groźnie marszczył brwi. Klara była wtedy trochę grzeczniejsza, ale na krótko.
– Ty chyba jesteś bez serca – powiedziała kiedyś mama, gdy Klara pocięła
firankę, by zrobić szalik dla swojej lalki. Klara zmarszczyła wtedy nosek, bo ciągle
ktoś jej mówił, że jest bez serca.
Któregoś dnia cała jej grupa przedszkolna wybrała się do parku, w którym
kilka drzew przy fontannie było ozdobionych kolorowymi lampkami i bombkami.
No bo niedługo Boże Narodzenie i Nowy Rok. Klara odeszła od grupy, bo wydawało jej się, że słyszy jakiś głosik.
– Ojej, zgubiłam orzeszek i co ja teraz będę jadła! – piszczała w dziupli mała
wiewióreczka. Orzeszek akurat był tuż przy nogach Klary, która już chciała go rozłupać i zjeść, gdy podniosła go z ziemi, ale niespodziewanie podała wiewióreczce.
– Dziękuję, dziękuję! Ale ty masz dobre serduszko! – zapiszczała wiewióreczka i zniknęła w swej dziupli. I wtedy Klara zobaczyła pod zieloną choinką ogromne serce. Nie wiadomo co to za serce, ale jak tylko Klara na nie patrzyła, to od razu
chciała robić coś dobrego. Bo po prostu odnalazła zagubione swoje serce!

Rys. Emilka Owsiany, lat 7

DOBRANOCKI Z DAWNYCH LAT
W zimowe dni najczęściej na dworze jest biało i mroźno.
W Muzeum Dobranocek w Rzeszowie jest kolorowo i wesoło
dzięki przepięknym pracom wykonanym przez młodych artystów – uczestników ogólnopolskiego konkursu plastycznego
„Dobranocki z dawnych lat”.
Napłynęło ponad tysiąc dzieł z wizerunkami bajkowych bohaterów – z Lublina,
Poznania, Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Szczecina, wielu miast, wsi i miasteczek
z całej Polski. Są rysunki, malunki, wyklejanki oraz prace przestrzenne. Komisja
konkursowa miała trudny wybór. Po długich debatach jednogłośnie wybrano i nagrodzono finałową dziewiątkę zwycięzców. Prace te oraz wyróżnione można oglądać do 25 lutego 2015 roku na wystawie pokonkursowej w Muzeum Dobranocek.
Wszyscy zwiedzający ją 4 grudnia w czasie Mikołajek wybrali laureata nagrody publiczności.
Prace wszystkich uczestników, w tym nagrodzone, można także podziwiać
w internetowej Galerii Muzeum Dobranocek, do której linki zamieszczone są na
stronie internetowej (www.muzeumdobranocek.com.pl) oraz Facebooku. Zapraszam także do wirtualnego spaceru po naszej ekspozycji oraz do zabawy w wyjątkową grę panoramiczną z udziałem bohaterów animacji dla dzieci, zaprojektowaną
dla najmłodszych wielbicieli dobranocek. Fabuła gry została opracowana tak, by
z zabawy mogły skorzystać także dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać. Gracz pod
opieką lektora wykonuje ważną misję, przeżywa w Muzeum Dobranocek przygody,
rozwiązuje zagadki i odnajduje zagubione przedmioty bajkowych bohaterów.
Zakładki do gry i spaceru znajdziecie na naszej stronie internetowej. Wszystkim przyjaciołom Muzeum oraz wielbicielom animacji w imieniu dobranockowego
zespołu życzę wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku i zapraszam do zwiedzania naszego niezwykłego muzeum oraz do sklepiku muzealnego, w którym można
zakupić wyjątkowe prezenty.
Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek

LAUREACI

Przedszkole i klasa „0”
I miejsce Maria Kolasa, l. 6, II – Jakub Cichy, l. 4, III – Maja Komórek, l. 5.
Szkoła podstawowa klasy I–III
I – Natalia Pomianek, l. 6, II – Elżbieta Ząbek, l. 8, III – Adrian Watras, l. 9.
Klasy IV–VI
I – Amelia Bochnik, l. 10, II – Małgorzata Kolano, l.10, III – Karolina Rosa, l. 10.
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Tygrys Pietrek
Historia Śnieżki
Blee
Pinokio
Opowieść wigilijna
Kaktus i Angelonia

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

Karol Dickens
wg tłumaczenia Krystyny Tarnowskiej

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

Adaptacja i reżyseria – Czesław Sieńko, scenografia – Izabela
Toroniewicz-Wyszomirska, muzyka – Robert Łuczak,
choreografia – Marta Bury. Obsada: Marta Bury, Jadwiga
Domka, Ewa Mrówczyńska, Kamila Olszewska, Natalia Zduń,
Kamil Dobrowolski, Henryk Hryniewicki, Tomasz Kuliberda,
Bogusław Michałek, Piotr Pańczak, Andrzej Piecuch.
Dla bohatera tej opowieści, Ebenezera Scrooge’a, najważniejsze
w życiu są pieniądze. Nie zauważa, jak staje się coraz bardziej
niewolnikiem swojego bogactwa. Czy jest dzięki temu szczęśliwy? Pewnie nie zmieniłby nic w swoim życiu, gdyby nie pewna
niezwykła wigilijna noc i szczególni, choć nieco przerażający
goście – duchy przeszłych, obecnych i przyszłych świąt Bożego Narodzenia. Przyglądając się pokazywanym przez nie wydarzeniom ze swojego życia, Ebenezer ma okazję, by poddać
osądowi słuszność swoich decyzji i życiowych wyborów...

KRZYŻÓWKA
Wpisz hasła poziomo. Rozwiązanie utworzą literki
w kolorowych kratkach czytane od góry do dołu.
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Niezwykłe opowieści
Baśniowe ludziki
Kolor
Na głowach
Cwaniak
Na nogi
Radować się
Budują je krety
Bliźniak
Pływa po stawie
Ciekną z oczu
Do kąpieli
Ryba
Na niebie
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Grażyna Repetowska

Jak kogucik Lilipucik szukał sobie żony (6)
Rano, raniuteńko pierwszy obudził się
kogucik i już miał zapiać radośnie, kiedy przypomniał sobie, że nie jest na swoim podwórku.
Cichutko zeskoczył z grzędy. Popatrzył na przyjaciół i w myślach podziękował im za gościnę. Nie
budząc ich, powędrował dalej. „Miło było mi tutaj. Ale wędrówkę trzeba kiedyś skończyć. Lepiej
szczęścia nie odkładać” – rozmyślał po drodze
kogucik Lilipucik.
Szedł dalej, podśpiewywał sobie cichutko
i cieszył się wszystkim. A to podskoczył troszeczkę, a to podfrunął odrobinę, a to znów zaczął lekko pogwizdywać. I nagle trochę się zawstydził. Rys. Oliwia Skowrońska, kl. 1b, SP nr 1 w Rzeszowie;
„Przecież wszyscy mówią, że koguty nie gwiżdżą, nauczycielka Janina Kubaszek
a on tak ładnie gwiżdże. No i co z tym wszystkim zrobić? Mam gwizdać, bo to fajnie mi idzie, czy też
przestać, bo inni mówią, że to nie wypada?” – rozmyślał. „E, co mi tam. Niech sobie inni mówią, co
chcą, a ja będę robił swoje” – zdecydował radośnie, maszerując.
Tak się zamyślił, że znowu nie zauważył czegoś bardzo ważnego. Wszedł w gęsty las. Drzewa rosły
w nim ogromne. Piękne były. Olbrzymie, zielone, miały różne kształty. Niektóre podobne były do wielkich ludzi, inne do wielkich zwierząt, a jeszcze inne do olbrzymich krasnali i były też takie podobne do
wielkich zamków. „– Ojej! Jak tu pięknie! Jakie śliczne kształty!” – piszczał z radości kogucik Lilipucik.
Zadzierał główkę do góry i patrzył, i patrzył. Chwilami się zatrzymywał, chwilami szedł dalej.
I nagle stanął pod wielkim drzewem. Chciał je dokładnie pooglądać. Popatrzył w górę i aż dech mu
zaparło. To nie było wielkie drzewo, tylko duży brązowy niedźwiedź. Kogucik stanął jak zamurowany.
Nie wiedział, co robić. Pomyślał tylko szybko, że będzie miał niedźwiedź pyszne śniadanie.
cdn.

Aleksandra Bartoszek,
kl. 2d, SP nr 8 w Rzeszowie

Zima
Zima to dla dzieci pora wesoła,
lecz dla zwierzątek może być sroga.
Zajączki szare futerka zrzucają
i w białe puszyste się ubierają.
Skaczą i wesoło biegają,
przez duże zaspy się przebijają.
Głodne, jedzenia wszędzie szukają,
do naszych domów też zaglądają.
Niedźwiedzie w jaskiniach głośno chrapią,
w tym śnie głębokim zimę przegapią.
Lecz kto by odwagę zbudzić ich miał?

Rys. Zuzanna Hanf, kl. 1 a;
nauczycielka Iwona Kłeczek

Słowa Reginy Nachacz, muzyka Renaty Kątnik
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Wigilijna opowiastka –
za oknami księżyc świeci,
do Martynki mruga gwiazdka
i szczęśliwych, grzecznych dzieci.
Ref.
Dziś w nocy Panna Maryja
powije Bożą Dziecinę,
przy stole czuwa rodzina,
przeżywa najświętsze chwile!
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Jak cudownie prószy śnieżek,
wyśpiewują aniołkowie,
w Narodzenie szczerze wierzę,
każde dziecko ci to powie.
Ref. Dziś w nocy Panna Maryja...
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Mama Aga smaży rybę,
tata Paweł kroi ciasta,
a Martynka patrzy w szybę
na świąteczne światła miasta.

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 5

Ref. Dziś w nocy Panna Maryja...
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