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Fot. Jerzy Dowgiałło

Pluszak

Natalia Zduń i Maciej Owczarek w spektaklu „Zorro” w Teatrze Maska w Rzeszowie

Czesław Piotr Kondraciuk

Deszczyk
Wiosenny deszczyk
o szyby dzwoni
i Panią Zimę
uparcie goni.
Niech już ucieka
tam, gdzie pieprz rośnie,
miejsce zostawi
biegnącej Wiośnie.
I niech zabiera
swe białe szaty,
bo teraz przyszła
pora na kwiaty.

Rys. Michał Oszust

Czesław Piotr Kondraciuk

Idzie wiosna
W sadach miodem zapachniało,
już wyjrzały kwiaty z pąków.
Jest różowo i jest biało
i głos czajki gdzieś nad łąką.
Wietrzyk nieustannie psoci,
zaglądając kwiatom w oczy,
słońce wszystko wokół złoci,
swoją drogą wolno kroczy.

Rys. Szymon Stopa

Wśród zapachów i zieleni
wędruje urocza wiosna.
Ma na głowie piękny wieniec,
cała zwiewna i radosna.

Rys. Julia Filak
Rys. Zuzia Fluda

Rys. Julia Brzuszek
Rys. Marta Stępień
Rysunki uczniów kl. 1c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Nina Opic

O, KLEKOTEK JUŻ PRZYLECIAŁ!
W połowie marca wszystko wokół przepowiadało
zbliżanie się wiosny: słoneczko na niebie przygrzewało
już weselej i jaśniej, krokusy, przebiśniegi i pierwiosnki wychylały z ziemi swoje pąki kwiatów, na drzewach
ptaki zaczęły kłócić się o swoje miejsce do budowania
gniazd. Wszyscy wypatrywali przylatujących bocianów
– największych zwiastunów wiosny.
– Kiedy wreszcie przylecą bocianki? – pytały
dzieci w szkole.
– Wydaje mi się, że niebawem. Teraz pewnie już
są w pobliżu Polski – powiedziała pani Agnieszka, Rys. Maciek Paśko, lat 8
wychowawczyni IIa. Pani Agnieszka znała odpowiedzi na masę zadawanych pytań i za to dzieci bardzo ją lubiły. Pani uśmiechnęła się do dzieci i powiedziała:
– Dostaniecie zadanie: codziennie przed pójściem do szkoły będziecie obserwować gniazda
bocianie. Bociany przylatują w to samo miejsce, do tego swojego gniazda. Kto pierwszy zobaczy lecącego nad Trzebowniskiem bocianka, zrobi mu zdjęcie albo wykona rysunek, ten zostanie
Heroldem Wiosny!
– A kto to jest herold? – zapytały dzieci.
– W dawnych czasach to był człowiek, który obwieszczał przybycie do miasta kogoś ważnego.
– To chcemy zostać heroldami, chcemy!
I dzieci codziennie wypatrywały bocianków.
– O, Klekotek już przyleciał! – zawołał pewnego dnia Maciek i od razu zrobił piękny kolorowy rysunek bocianka Klekotka, który mieszkał od lat na drzewie przy szkole. I tak Maciek został
Heroldem Wiosny, a Klekotek za to opowiadał o swoim pobycie w Afryce, o podróży nad morzami. Nawet żaba Fela z uwagą słuchała jego opowieści. Może i wam też opowie...

Regina Nachacz

Przedwiośnie
Jak cudnie na świecie
słoneczko przygrzewa,
wiosna idzie przecież,
zielenieją drzewa!
Na płocie kot bury
urzeczony marcem
zwołuje kocury
na wiosenne harce!

Rys. Wanessa Rojan, lat 10

TERAZ KOMIKS!
Trudno uwierzyć, ale Muzeum Dobranocek ma już 9 lat. Zostało
oficjalnie otwarte 22 marca 2009 roku, a pierwsza jego siedziba mieściła się w zabytkowej kamienicy przy ulicy Słowackiego 8. Pomysłodawca muzeum Wojciech Jama jest właścicielem wielu interesujących
przedmiotów, ale chyba najwięcej eksponatów w jego
kolekcji jest związanych z jego największa pasją – komiksem. I właśnie sztukę komiksu z bogatych zbiorów rzeszowskiego kolekcjonera
prezentuje wystawa „Teraz Komiks!” zorganizowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jej
kuratorami są Tomasz
Trzaskalik, Artur Wabik
oraz Wojciech Jama.
Na ekspozycji można
Zespół dwóch
oglądać ponad 600 ekspofigurek Pata
natów. Wśród nich: oryi Patachona,
ginalne prace wybitnych
lata 30. XX w.
twórców komiksu, szkice,
plansze, blaudruki, liczne wydawnictwa, zeszyty, Muzeum Narodowe w Krakowie
książki, albumy, czasopisma, katalogi i ulotki. Są także zbierane latami przez Wojciecha Jamę figurki, zabawki, numizmaty, walory filatelistyczne i przedmioty codziennego użytku. Najstarsze z nich pochodzą
z lat 70. XIX wieku.
Na wystawie można podziwiać prace takich znakomitości, jak
Henryk Jerzy Chmielewski znany jako Papcio Chmiel – twórca „Tytusa
Romka i A’Tomka”, Janusz Christa – autor „Kajko i Kokosza”, Tadeusz
Gąska Balbinka, Baranowski – twórca „Profesorka Nerwosolka”, Szarlota Pawel – autortworzywo, lata
ka cyklu „Jonka, Jonek i Kleks” oraz wielu innych. Można tu spotkać
60. 70 XX w.
kultowe postaci z komiksu: kapitana Klossa, bezrobotnego Froncka,
profesora Filutka z nieodłącznym psem Filusiem, kapitana Żbika, Jeża
Jerzego, a także postaci znane z dobranocek: Gapiszona, Koziołka Matołka, Bolka i Lolka czy Gąskę Balbinkę.
Wystawa jest zrealizowana z dużym rozmachem i dbałością
o każdy szczegół. Zachwyca bogactwem zbiorów i znakomitą aranżacją autorstwa krakowskiego architekta Tomasza Trzaskalika. Można ją
oglądać do 22 lipca 2018 roku. Towarzyszą jej liczne spotkania z twórcami, prelekcje i zajęcia edukacyjne oraz bogato ilustrowane wydawnictwo pod redakcją Artura Wabika, prezentujące historię polskiego
i europejskiego komiksu.
Ceramiczna figurka
Bezrobotnego
Froncka, lata 30.
XX w.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

TEATR MASKA

spektakle w marcu i kwietniu 2018
yy Zorro
yy Statek Noego (scena Kacperek)
yy O mniejszych braciszkach św. Franciszka
yy Nina i Paul
yy Calineczka
yy Czasoodkrywanie

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

yy Gwiezdnik (premiera 8 kwietnia)
yy 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
zatriumfować nad dobrem, pojawia
się nie wiadomo skąd Zorro – zamaskowany mściciel, który walczy w imieniu biednych i pokrzywdzonych 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…

Pomóżmy zwierzakom

5 marca br. w ramach akcji „Pomóżmy zwierzakom” odbył się w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie apel poświęcony bezdomnym zwierzętom, w którym uczestniczyły dzieci z klas I–III, nauczyciele, dyrektor Robert Chłanda oraz Katarzyna Pokrzywa
z Rzeszowskiego Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt i rodzice uczniów. Uczniowie klasy
Ic i IIIe pod opieką mgr Jadwigi Kawy oraz mgr Marzeny Karpińskiej w części artystycznej przypomnieli o właściwej postawie wobec zwierząt charakteryzującej się szacunkiem
i empatią. W wierszach i piosence uczyli właściwej postawy i udzielali dobrych rad w zakresie niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom. Po części artystycznej Katarzyna Pokrzywa opowiadała o schronisku, zachęcała dzieci do odwiedzenia go oraz zapraszała na
godzinny spacer z bezdomnym psem. Wszystkim dzieciom wrażliwym na los kudłatych
przyjaciół dziękujemy za złożone dary.
Jadwiga Kawa

Regina Nachacz

Rudzielec
Gruby Rudolf, pan nad pany,
ma apetyt niesłychany.
Co dzień pije miskę mleka,
nigdy z domu nie ucieka,
jest szczęśliwy, kocha ludzi
i w ogóle się nie nudzi!
Rys. Kuba Serwin

Czesław Piotr Kondraciuk

MĄDROGŁOWY WŁADCA (7)
Doświadczony władca wolał teraz dmuchać na
zimne, by nie dopuścić do następnych nieprzyjemnych
zdarzeń. Teraz dysponował dobrze przygotowaną kadrą, zarówno tą latającą, jak i naziemną. Dumnie spoglądał przed siebie, zacierał żubrze dłonie, pomrukując
wyrazy zadowolenia pod ogromnym nochalem.
Kto by pomyślał – snuł rozważania. Takie niewielkie ptaszysko, a potrafiło zrobić tyle dobrego…
Pani Sowa… Nikt nawet się nie domyślał, że w jej napuszonej głowie tkwi aż tyle mądrości… Dobrze pamięta ten dzień, w którym pojawiła się nagle brudna,
z nadpalonymi piórami, cała drżąca, prosząc o pomoc.
Oczekiwaną pomoc uzyskała. Stary Borsuk – przyboczny lekarz – opatrzył opalone przez ogień skrzydła, wyleczył liczne skaleczenia odniesione w pożarze,
z którego udało się jej wyjść cało. Później o Sowie zapomniano. Gdyby nie sprawa z Trollem… – ciągnął
myśl władca. Taaak! Gdyby nie sprawa z Trollem, nikt
by o niej nie pamiętał. Władcy zrobiło się w tym momencie bardzo przykro. Jak mógł o niej zupełnie zapomnieć. Wszak powiększyła stan jego Królestwa…
Obowiązki, tylko obowiązki mogły taki stan rzeczy
spowodować. W końcu dostrzegł ją jednak, odpowiednio nagrodził… – próbował snuć spóźnione usprawiedliwienie.
Z zadumy wybudziła go wlatująca do komnaty
Sroka, okrzykiem swym przypominając Władcy o jutrzejszej Radzie Dworu, na której miano rozpatrzyć
kilka drobniejszych spraw.
– A pamiętam, pamiętam – mruknął niezadowolony Żubr, bardzo zły, że wyrwała go z zadumy. – Możesz już wracać do swoich obowiązków – rzekł, kierując swój wzrok ku masywnym pałacowym drzwiom.
Takie Rady Dworu nie stanowiły stałego punktu w planach Królestwa. Zwoływano jej jedynie sporadycznie w celu rozpatrzenia drobniejszych, mniej
ważnych spraw.
Cdn.

Rys. Hania Dziedzic

Rys. Lenka Król

Rys. Weronika Kudyba

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

Serdecznie zapraszamy na nasz kanał YouTube
www.youtube.com/c/WaldemarWywrocki

Słowa i muzyka: Waldemar Wywrocki i Gabriela Wywrocka

Bal lalek
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Laleczki maseczki wkładają na bal,
bo tańczyć dziś będą la, la, la, la, la, la.
Koronki, pierścionki, sukienki, spódniczki,
bo bal będzie dziś fantastyczny.
Koronki, pierścionki, sukienki, spódniczki,
bo bal będzie dziś fantastyczny.
Już tańczą parami, muzyczka im gra,
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Królewicz do tańca księżniczki zaprasza
i najpiękniejszą ogłasza.
Królewicz do tańca księżniczki zaprasza
i najpiękniejszą ogłasza.

Pracę wykonała Małgorzata Kolbusz z zespołu Gabcia i Przyjaciele,
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie;
wychowawca Małgorzata Konopelska.

(Królewicz śpiewa walczyka dla najpiękniejszej księżniczki i zaprasza ją do tańca)
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