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Pluszak

Czesław Piotr Kondraciuk

Ewa Drapała

Wiosenny bal

Majowa muzyka

Na polanie wielki gwar,
idą w tany setki par.
Leśne fiołki z miodunkami
i stokrotki z kaczeńcami.

Czy wy, dzieci, wiecie,
maj chodzi po świecie.
Słodką woń rozsiewa
między kwiaty, drzewa.
Majowa muzyka
to z pszczołami bzyka,
to znów w wiatru szumie
ukoić nas umie.
Jaskółki i skowroneczki
w krąg śpiewają swe piosneczki;
bocianiątka w gniazdku miłym
wciąż klekoczą z całej siły.
Wszystkie ptaszki świergolaszki,
klekotacze i plimplaszki –
w chór złączone z wartką strugą
będą nam śpiewały długo.
Nadejdzie jesienna słota,
pełna deszczu, chłodu, błota
i wiosenno-letnie granie
wnet ucichnie… i ustanie.

A muzyczka rżnie od ucha,
każdy z przyjemnością słucha.
Brzmi tak swojsko i radośnie –
podoba się Pani Wiośnie.
Tańczy cały las dokoła,
tylko noc o spokój woła.
Głośną wrzawą jest zmęczona,
pragnie usnąć w snu ramionach.
Ta melodia, co jest grana,
będzie trwała aż do rana.
Tylko nocy trochę żal,
bo jej spać nie daje bal...

Rys. Marta Stępień

Rys. Kaja Rogala

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

Nina Opic

OSIEDLOWE KWIATKI
Na każdym osiedlu są kwiatki. I bardzo dobrze, wtedy jest tak kolorowo i przyjemnie. Na moim osiedlu są
bardzo niezwykłe kwiatki: są nie tylko kolorowe, ale są to
mówiące, śpiewające i tańczące kwiatki. Nie wierzycie? Są
róże, które mówią: „My jesteśmy róże, nie byle kto...”. Są
nieśmiałe, śpiewające stokrotki, nad którymi pachnie maj
przy basenie „Karpik”. Są bratki, aksamitki, pelargonie...
Nad kwiatkami czuwa ogrodniczka, co dostała podlewaczkę i grabki, to posadzi na balkonie kwiatki, a później wszystkie kwiatki wesoło zaśpiewają tańcząc: „Wesołe
buzie mamy, bo smutków wcale nie znamy...”. I będą przekonywać wszystkich, że na osiedlu spokojnie jest i cicho
i nie mieszka żadne złe licho. Jest też pani bajarka, która
w pewnej chwili wyczaruje gwiazdę i dziewczynkę z koszem kwiatów, by powitać lato...
I to wszystko jest naprawdę. Osiedlowe Kwiatki –
to nazwa teatrzyku dziecięcego na osiedlu Krakowska-Południe. Co tydzień zawzięcie ćwiczą teksty, śpiew i tań- Rys. Weronika Kopeć, lat 9
ce, przed nimi bardzo, ale to bardzo ważny majowy dzień – premiera na osiedlowej scenie, ale
przede wszystkim występ dla mam, a wtedy każdy kwiatek chce wypaść jak najlepiej i podziękować mamom za ich przygotowanie dla małych aktorów pięknych, kwiatowych strojów. W czerwcu
Osiedlowe Kwiatki powitają lato na... statku, a jesienią pod parasolkami... Oj, będzie się działo,
będzie!
A może i na waszym osiedlu jest też dziecięcy teatrzyk? Napiszcie nam o nim. A tymczasem
pozdrawiam was wiosennie i kwiatkowo!

Regina Nachacz

Lala mądrala

Rys. Ewelina Bator, lat 12

Poszła Lala
do szpitala,
chce doktora,
bardzo chora.

Dam poradę,
honor kładę,
że do rana
zajdzie zmiana.

Lekarz zbadał
i powiada:
Po tych słowach
będziesz zdrowa.

Już o świcie
nowe życie.
Wyleczona.
Lala? Ona!

ULUBIEŃCY
ZE SZKLANEGO EKRANU
Bardzo lubię wysłuchiwać opowieści gości Muzeum Dobranocek o ich
ulubionych bohaterach z bajek. Najpopularniejsi są: Bolek i Lolek, Reksio, Miś
Uszatek, Krecik, Smerfy, Koziołek Matołek i Rumcajs. Niektórzy zwiedzający wspominają też, że
bardzo mocno przeżywali przedstawione historie np. uwięzienie Misia Colargola przez dyrektora
cyrku czy wręcz bali się bajkowej postaci – np. Buki z „Muminków” czy tajemniczego Don Pedra
– szpiega z „Krainy Deszczowców”.
Moim ulubieńcem w dzieciństwie był Miś
Uszatek, wprawdzie nie był tak zabawny jak Reksio i nie miał tylu zabawnych przygód co Bolek
i Lolek, ale był bardzo dobrze wychowany i nienagannie ubrany – posiadał kolorowe piżamki oraz
eleganckie stroje na każdą porę roku: spodnie,
płaszcze, kurtki, robione na drutach sweterki,
kompletny strój narciarski, przeciwdeszczową pelerynkę i parasol, a nawet okulary do nurkowania.
Szczególnie lubiłam piosenki z bajki wykonywane
przez Mieczysława Czechowicza, który udzielił
Rozbójnik Rumcajs
swojego głosu Uszatkowi. Śpiewałam je do rączki
skakanki świetnie udającej mikrofon. Gdy dorosłam, nuciłam bajkowe kołysanki, usypiając swoje
dzieci. Melodie z dobranocek zapadają w pamięć i przywołują najmilsze wspomnienia z dzieciństwa. Któż nie zna słów piosenki śpiewanej przez Uszatka: „Pora na dobranoc, bo już księżyc
świeci./ Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci”.
Dorośli goście po zwiedzeniu ekspozycji Muzeum Dobranocek bardzo często wzdychają:
kiedyś bajki były lepsze niż dziś… i chętnie dyskutują o tym, co oglądają ich dzieci czy wnuki. Poza
małymi wyjątkami, nie są to zbyt pochlebne opinie. Dawne bajki miały morał i przesłanie, często
były oparte na baśniach, legendach, przysłowiach, a przede wszystkim miały wolniejszą animację.
Dziś technika komputerowa sprawia, że akcja dzieje się bardzo szybko, bajki niosą też inne treści
niż kiedyś. Szkoda też, że animacje zagraniczne wypierają polskie bajki, ich szybka akcja nie sprzyja wyciszeniu, nie koją do snu, a raczej pobudzają. Kiedyś dobranocki miały inny wymiar – uczyły, bawiły, ale także były wyraźnym sygnałem kończącego się dnia. Dzisiaj „klęska urodzaju” nie
pozwala dzieciom oderwać się od telewizora. Niekontrolowane potrafią
całymi dniami przeskakiwać z kanału na kanał, tracąc poczucie czasu.
Zachęcam do wspólnego oglądania bajek z dziećmi, dostarczą wielu
tematów do rozmów i zabaw oraz wiedzy, czy oglądane przez pociechy
filmy są wartościowe. Warto wybrać się na rodzinną wycieczkę do Muzeum Dobranocek, by zwiedzić ekspozycję i obejrzeć pokaz dobranocek.
Można tu zobaczyć oryginalne eksponaty związane z realizacją bajek, poznać najstarsze polskie dobranocki: „Jacek i Agatka” czy „Gąska Balbinka”
i miło spędzić czas, oglądając przygody Reksia, Koziołka Matołka, Misia
Uszatka czy Pingwina Pik-Poka. Dobrze, by dzieci poznały bajki z dzieciństwa rodziców i dziadków. Zgadzam się z opinią gości muzeum, że
polskie dobranocki są najpiękniejsze.
Miś Uszatek
Karty pocztowe z kolekcji Muzeum
Dobranocek w Rzeszowie

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

TEATR MASKA

spektakle w maju i czerwcu 2018
yy Calineczka
yy O mniejszych braciszkach św. Franciszka
yy Czasoodkrywanie
yy Piotruś Pan
yy Bambusowa księżniczka
yy Tylko jeden dzień
yy Romeo i Julia
yy Statek Noego (scena Kacperek)
yy Gwiezdnik
yy Akademia Pana Kleksa
yy Najmniejszy samolot na świecie
yy Zorro

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 2018
13–17 czerwca 2018

Po raz dziewiąty podczas święta teatru lalkowego, czyli organizowanego przez Teatr Maska
festiwalu Maskarada, przez pięć dni będziemy mogli podziwiać spektakle na scenach teatru przy
ulicy Mickiewicza 13 oraz w innych przestrzeniach Rzeszowa – ulicach i placach. Zobaczymy
premiery tego sezonu, a także spektakle, które mają już na swoim koncie wiele nagród na prestiżowych festiwalach, przedstawienia grup dobrze znanych maskaradowej publiczności, w tym
propozycję nagrodzonego Grand Prix Maskarady 2017 teatru Karlsson Haus z Sankt Petersburga
oraz twórców, którzy zaprezentują się w Rzeszowie po raz pierwszy. W programie 12 wyjątkowych spektakli dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedstawienia teatrów z Polski, Rosji, Hiszpanii
i Włoch, którym towarzyszyć będą warsztaty, spotkania z twórcami, wystawy, czytania dramatów
i inne wydarzenia.

Regina Nachacz

Słodka chwilka
Na liściu zielonym
kolorowe żuczki
usiadły za stołem
do wieczornej uczty.
Rozkosznie gadają
przy kawie, wafelkach,
o chatynce w gaju,
gdzie zamieszka Felka.

Zośka ma już wiano
usłane różami,
w domu pozostaną
rodzice kochani.
Kompozycja: Martynka Rzeźwicka, lat 6

Czesław Piotr Kondraciuk

Pociąg
Pędzi po szynach ciężka maszyna,
za nią wagony jak wielki wąż.
Trudno ją nawet w biegu zatrzymać,
gna rozpędzona i trąbi wciąż.
Pędzi i dudni kolos ze stali,
aż drży z wysiłku ogromna tusza.
Już się w jej wnętrzu węgiel nie pali,
ale kołami silnik porusza.

Rys. Zuzia Fluda

Wiezie podróżnych, różne towary,
nie ma zadyszki, ani zmęczenia.
Dla niej to fraszka takie ciężary,
mknie wciąż w pośpiechu, aż dudni ziemia.
I Maja, kiedy będzie już duża,
takim pociągiem popędzi w świat.
Będzie przeżywać w swoich podróżach
przepiękne chwile – radości kwiat…
8.06.2017 r.

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

Rys. Martynka Lelek

Czesław Piotr Kondraciuk

Poranek
Powoli mija magia nocy,
za horyzontem szybko znika.
Znużony księżyc zamknął oczy,
ucichł radosny trel słowika.
Gwiazdy pogasły, świat się rozsiadł,
w dal uleciały wszystkie sny.
Na trawie błyszczy lśniąca rosa –
minionej nocy wielkie łzy.

Rys. Julia Filak

Czesław Piotr Kondraciuk

MĄDROGŁOWY WŁADCA (9)
Radni przestali pytać, wiedzieli, że Pani Sowa chce dotrzymać tajemnicy. Członkowie Rady
długo milczeli.
Ta wiadomość jak grom
z jasnego nieba wszystkich zaskoczyła. Nagła i wręcz nieprawdopodobna, a jednak prawdziwa…
Kruk to stary wyjadacz, nie kłamał. Mądrogłowy z dużym zainteresowaniem wsłuchiwał się
w słowa dyskutantów, którym
w końcu języki się rozwiązały.
Wyraźnie był zaskoczony
tym, co usłyszał. Widać los poRys. Jan Pilch
stanowił dalej go doświadczać,
mimo że to, co przeżył, zupełnie wystarczało. Przeróżne myśli kłębiły się w jego żubrzej głowie,
odtwarzały wszystkie momenty od obwołania go królem aż do chwili obecnej. Przecież do władzy
się nie rwał. Sami jednomyślnie go wybrali… Przez te wszystkie lata starał się rządzić sprawiedliwie, na miarę swoich sił i umiejętności. Skarg nie było… Aż tu nagle taki samozwaniec! Co mu
odbiło! Niech leśna społeczność sama rozstrzygnie, który z nas ma pozostać.
Dyskutanci ustalili terminy spotkań z wyborcami, powołując odpowiednie zespoły do realizacji zadań.
Miś nie dawał za wygraną.
Uparcie podburzał leśną społeczność, zmuszając ją do pełnej uległości.
Przeprowadzony sondaż wykazał niezbicie pełne poparcie dla
obecnego Władcy. Miś się nie liczył,
jednak dalej nękał mieszkańców
Krainy. Był nieustępliwy i bezczelny.
– To skandal! – rzekła wezwana Sowa, wchodząc do komnaty Władcy. – Muszę wziąć sprawę
w swoje ręce. Pozwól więc działać.
– Poprosiła też o pełną swobodę
działania, na co otrzymała zgodę
Żubra.
Rys. Julia Brzuszek
Cdn.
Prace uczniów 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
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Dzie-cia-ko-wo jest SU-PER! Dzie-cia-

Kiedy nuda Ci doskwiera, w łóżku leżeć masz już dość,
cztery, trzy, dwa, jeden, zero – odkryj z nami Nowy Ląd!
Ref.
Dzieciakowo, Dzieciakowo, Dzieciakowo!
Tu jest zawsze kolorowo,
tutaj gramy i śpiewamy cały dzień.
Dzieciakowo jest SUPER!

2 Kurs obrany, startujemy odkryć artystyczny świat.
W Plaza – Rzeszów lądujemy
i śpiewamy razem tak!
Ref.
Dzieciakowo, Dzieciakowo, Dzieciakowo!
Tu jest zawsze kolorowo,
tutaj gramy i śpiewamy cały dzień.
Dzieciakowo jest SUPER!
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