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Bambusowa Księżniczka w Teatrze Maska w Rzeszowie



Ewa Drapała

Zimowy taniec

Tańczą, tańczą, tańczą zimowe śnieżyce
podciągają, opuszczają śniegowe spódnice;
od wieczora – do samego rana
wywijają skocznego kankana.

Wiruje, wiruje, wiruje biały puch,
a wiatr północny, zimnych śnieżyc druh –
obok sennego, zielonego świerka
obraca się w takt oberka.

Nawet ciężkie, zimowe chmurzyska,
przytuliwszy do siebie brzuszyska – 
wolno i jakby na palcach
tańczą zimowego walca.

Czesław Piotr Kondraciuk

Kocham

Kocham moją Babcię, 
Dziadka też, niezmiennie. 
Oni swym uczuciem 
darzą mnie codziennie. 

Ja swoje serduszko 
oddaję im w darze 
i zawsze ich witam 
uśmiechem na twarzy. 

Rysunki uczennic kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa 

Rys. Martyna Lelek

Rys. Lenka Król Rys. Zuzia Fluda

Rys. Małgosia Pilch Rys. Julia Filak



Nina Opic

PARYSKIE DZIEWCZYNKI
Pamiętacie Kacperka z Kred- 

kowego Przedszkola? Tak, tak – to 
ten, który mieszka na moim osie-
dlu i  narysował mi kiedyś kilka 
obrazków, do których napisałam 
opowiadanka. Otóż przyjechały 
do niego dwie kuzynki. A przyje-
chały aż z  Paryża. Jest to stolica 
Francji, bardzo duże i zabytkowe 
miasto. Poprosiłam je, aby mi 
coś opowiedziały o  tym mieście. 
Chwilę się zastanawiały, wzięły 
kartki i kredki, żeby też zrobić pa-
ryskie obrazki.

– W Paryżu jest taka bardzo 
wysoka wieża. To wieża Eiffla, a na tej wieży codziennie zatrzymują się obłoczki i wtedy 
wieża wygląda, jakby miała skrzydła i fruwała po niebie – powiedziała Emilka, wręczając 
mi narysowany przez siebie obrazek.

– Ja też coś narysuję, ale jeszcze nie wiem co, bo kocham i Paryż, i kocham też być 
u babci w Rzeszowie – powiedziała jej młodsza siostrzyczka Patrycia. A później przy-
niosła mi kartkę, na której był „deszcz serduszek”. Nie zdążyłam dowiedzieć się, co to 
oznacza, bo małe paryskie dziewczynki odjechały z Rzeszowa. A za jakiś czas we śnie 
widziałam Sekwanę, po której pływały kolorowe kaczki, a na wieży Eiffla wróbelki bawi-
ły się w chowanego i wesoło szczebiotały w swoim języku jakieś ptasie historie. 

Jak tylko znów do 
Kacperka przylecą te paryskie 
dziewczynki, to zaraz je o  to 
zapytam. A tymczasem nakar-
mię za oknem nasze wróbelki 
i sikorki – może i one opowie-
dzą mi jakieś historyjki, prze-
cież ciągle latają to tu, to tam... 
A  może i  wasze wróbelki za 
oknem też opowiedzą wam 
jakieś historie? Są głodne, nie 
zapominajcie dawać im zia-
renek, a  one za to będą wam 
później opowiadały najpięk-
niejsze historie o przeróżnych 
miastach...

Rys. Emilka Fedyna, l. 7

Patrycia Fedyna, l. 5



SENTYMENT I ZACIEKAWIENIE

Muzeum Dobranocek zaprasza od 22 mar-
ca do 19 maja 2018 roku na wystawę zatytuło-
waną „Codzienność PRL”, obrazującą elementy 
życia codziennego w  czasach Polski Ludowej – cichą historię, 
którą codziennie i  systematycznie pisali zwykli ludzie. Zapre-
zentowane zostaną na niej przedmioty wzbudzające sentyment 
wśród dorosłych i zaciekawienie wśród dzieci. Sporo już z nich 
doczekało się określenia „kultowe”.

Wśród nich zwiedzający zobaczą m.in. przedmioty co-
dziennego użytku, elementy ubrań, zdjęcia, pocztówki czy ko-
lekcję opakowań po czekoladach. We wspomnianym okresie 
w niektórych latach trudno było o kupienie czekolady. Wszystko 
komplikowała konieczność posiadania specjalnych kartek po-

dzielonych na znaczki. Każdy z nich informował o tym, jaki produkt i ile go mógł kupić 
posiadacz kartek. Właśnie na jednym z takich znaczków była zaznaczona czekolada.

Czekolady, choć nie były rewelacyjne, smakowały wspaniale. Do tego zawinię-
te były w opakowania, które cieszyły się popularnością z powodów kolekcjonerskich. 

Prawie każde dziecko zbierało i wymieniało 
z  innymi podwójne egzemplarze. Poza tym 
zbierane były historyjki z  gum, widokówki, 
znaczki, monety, kapsle i  mnóstwo innych 
przedmiotów. W  zasadzie pasjami zbierało 
się wszystko. Taki mały zapis minionej, a nie-
zapomnianej historii wielu ludzi.

Beata MIANOWSKA



TEATR MASKA
spektakle w lutym i marcu 2018
 y Calineczka
 y Tylko jeden dzień
 y Czasoodkrywanie (scena Kacperek)
 y Skarpety i papiloty, czyli o tym co zaszło  

w Krainie Lisów
 y Gra
 y Zorro (premiera 18 lutego o godz. 16.30)
 y Bieguny (scena dorosłych)
 y O mniejszych braciszkach św. Franciszka  

(scena Kacperek)
 y Statek Noego (scena Kacperek)
 y Piotruś Pan
 y Nina i Paul
 y Na pełnym morzu (scena dorosłych)

Dariusz Czajkowski

ZORRO
dla dzieci od lat 7

Reżyseria Arkadiusz Klucznik, asystent 
reżysera Jadwiga Domka, Scenografia 
Mariusz Napierała, kostiumy Katarzyna 
Sankowska, muzyka Tercet Egzotyczny, 
Katarzyna Dziewiątkowska, choreografia 
Marta Bury, fechtunek Maciej Piotrowski, 
konsultacje kulturowe Ricardo Rubio 
(Meksyk). Obsada: Jadwiga Domka, 
Malwina Kajetańczyk, Anna Kukułowicz, 
Ewa Mrówczyńska, Kamila Olszewska, 
Natalia Zduń, Kamil Dobrowolski, Henryk 
Hryniewicki, Tomasz Kuliberda, Robert 
Luszowski, Bogusław Michałek, Maciej 
Owczarek, Andrzej Piecuch, Małgorzata 
Szczyrek.

Wszędzie tam, gdzie zło próbuje za-
triumfować nad dobrem, pojawia się nie 
wiadomo skąd Zorro – zamaskowany mściciel, który walczy w imieniu biednych i po-
krzywdzonych ludzi. Jego tajemnicza postać w czarnej masce i pelerynie budzi postrach 
wśród niegodziwców. Kim jednak jest tajemniczy bohater? Czyją twarz osłania czarna 
maska? To najpilniej strzeżona tajemnica…

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



Rys. Zosia Prasoł

Rysunki wykonały uczennice kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie pod 
kierunkiem wychowawczyni Jadwigi Kawy 

Czesław Piotr Kondraciuk 

Spacer

Po Mlecznej Drodze 
drepcze księżyc. 
Jest w złym humorze – 
zaczął gderać. 
Musiał tak bardzo 
wzrok wytężyć, 
by wszystkie ślady 
z niej pozbierać. 
A za nim sen 
uparcie kroczy. 
Razi go 
księżycowa jasność. 
Śmiało spogląda 
nocy w oczy, 
by wszystkie chmurki 
mogły zasnąć. 

Rys. Nadia Partyka

Rys. Kaja Rogala Rys. Izabela Stopyra

W CZARODZIEJSKIEJ ATMOSFERZE 

W Przedszkolu nr 8 w Rzeszowie 
przy ul. Lwowskiej dorocznym 
obyczajem dzieci gościły babcie 
i  dziadków z  okazji ich święta. 
Wierszyki, piosenki i tańce utrzymane 
były w  czarodziejskiej atmosferze. 
Wszyscy chcieli przekonać się sami, 
czy babcia i dziadek są czarodziejami. 
Przez czary babci niejadkom smakują: 
barszczyk i kluski, seler i brokuł, rosół 
i sok z marchwi. Po stłuczeniu kolana 
przez czary dziadka wystarczy jego 

wyszeptane słowo i następuje ozdrowienie. Były także współczesne akcenty: babcia gra 
na komputerze i ogrywa komputer w karty, dziadek zaś robi ciasta, żeby babcia miała 
siłę wyskoczyć z nim do miasta, ale nie na spacer na starówkę, tylko na potańcówkę. Po 
występach wnuczęta wręczyły babciom i dziadkom pomysłowe podarunki: samochód 
i filiżankę z herbatą. Na koniec słodki poczęstunek, przytulanki, całusy i gramolenie na 
kolana. 

Bożenna Możejko-Augustyn
 



Czesław Piotr Kondraciuk 

MĄDROGŁOWY WŁADCA (6)
Epilog

Mijały dni, tygodnie i miesiące. 
Sytuacja w Królestwie Żubra dawno 
powróciła do normy, a jego mieszkańcy 
zapomnieli już o wybrykach złośliwego 
Trolla. Tylko w kronikach Pani Sowy, 
prowadzonych z ogromną dokładno-
ścią, można było tamte dzieje prześle-
dzić. Życie biegło normalnym torem, 
każdy spełniał swoje obowiązki jak 
mógł najdokładniej, pomnażając w ten 
sposób dochody Żubrzej Krainy. 

Przez ten czas władcy przybyło 
lat i dodatkowej siwizny na masywnej 
głowie. To, co go spotkało, miało niebagatelny wpływ  zarówno na psychikę, jak i zdro-
wie włodyki. Wiadomo, rządzenie tak dużą Krainą wymagało znacznych, dodatkowych 
wysiłków i samozaparcia, a to wszystko miało niebagatelny wpływ na podstarzały orga-
nizm. Mądrogłowy nigdy nie narzekał. Czuł się na tyle dobrze, że o żadnej dymisji nawet 
nie próbował myśleć. Zresztą otaczało go liczne grono oddanych dworzan, na których 
w każdej chwili, zawsze mógł polegać. 

Radość była ogromna. Gromkie okrzyki podziwu mieszały się z głosami koncertu-
jących solistów, wśród których prym wiodły słowiki, drozdy, malutkie bardzo uzdolnio-
ne czyżyki. Organizowano wiele konkursów i imprez sportowych z przeróżnych okazji, 
przeważnie rocznic i świąt państwowych.

W biegach dominowały smukłe 
sarenki, wytworne łanie, umięśnione 
rogacze, osiągając wiele wspaniałych 
wyników, z rekordami włącznie. Ra-
dował się Władca, cieszyli się podda-
ni, a Pani Sowa miała o czym w swo-
ich annałach pisać. 

Jej Akademia Umiejętności pra-
cowała na pełnych obrotach, corocz-
nie wypuszczając ogromne rzesze 
dobrze przygotowanych absolwentów. 

Nad Królestwem majestatycznie 
krążyły dostojne orły, sokoły, jastrzę-
bie i kruki, lustrując dokładnie powie-
rzony im obszar państwa.

Cdn.
Prace uczennic kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa 

Rys. Izabela Stopyra

Rys. Zuzanna Fluda



Słowa Regina Nachacz, muzyka Renata Kątnik

BAJKA O KOBALTOWEJ RYBCE
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Po zielonym stawie pływają łabędzie,
jako wróżka sprawię, że bajeczka będzie.
 
Pluska rybka złota, co spełnia życzenia,
leniwego kota w królewicza zmienia.
 
Skacze szara rybka w odmęty głębokie,
mistrzyni tak szybka – nie dostrzeżesz okiem.
 
A rybka czerwona w tiulowym welonie
z modą oswojona radość życia chłonie.
 

Rybka kobaltowa cała w białe kropki –
czy to jakaś zmowa albo dowcip słodki?
 
Wyznajmy sekrecik rybki w Bolesławcu,
wzór ten od stuleci popiera cech krawców.
 
Piękna ceramika w całym świecie znana,
dlatego i rybka gustownie ubrana!

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 6


