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Pluszak

Praca Ewy Lampary, lat 12, wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington”

Regina Nachacz

Czesław Piotr Kondraciuk

Srebrna zima

Śnieżynki

Ewa Drapała

Restauracja Ptak
Padał śnieżek dzionek cały,
cały świat się zrobił biały,
zasypane drzewa, drogi,
dmucha wiatr zimowy srogi.
Nasze małe przedszkolaki
będą karmić głodne ptaki.
Listwy, gwoździe i deseczka –
już gotowa stołóweczka!
Do nas, do nas, miłe ptaszki!
Macie tutaj rarytaski:
ziarna (chyba cały worek)
i słoninkę dla sikorek…
Wypełnijcie głodne brzuszki
wróble, gile, jemiołuszki!
Dzieci o was pamiętają.
Piosenkę wam zaśpiewają:
„Lata ptaszek po ulicy
zbiera sobie ziarń pszenicy…”
Przyjdzie wiosna, stopi lód
i jedzenia będzie w bród.

Rys. Julita Szlachta
Rys. Martynka Lelek

Rys. Daria Kuźmiak, lat 5; opiekun Małgorzata
Kruczek; Przedszkole Gminne w Malawie

Nakryje ogrody,
pola, ziemię całą,
by po letnich trudach
dobrze im się spało.

Rys. Lenka Król

My się zimą zachwycamy,
niechaj pada srebrny cud,
słońce, błękit ponad nami
i bałwanek z srebrnych grud!

Lecą, lecą z nieba
puszyste śnieżynki,
zima z nich ułoży
puszyste pierzynki.

Rys. Julia Filak

Jaką piękną mamy zimę,
dookoła srebrny puch,
w nos czerwony, w uszy sine
szczypie dla zabawy mróz!

Rysunki uczennic kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25
w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

Nina Opic

Stroik z życzeniami
Dostałam go od dzieci w Bratkowicach; to taka miejscowość tuż za Rzeszowem. Byłam tam
przed świętami i rozmawiałam o moich książeczkach dla dzieci, a także o Mikołaju, choince
i o tradycjach ludowych. Dowiedziałam się o dawnym snopku zboża w kącie pokoju, o pierniku
pieczonym na lipowym miodzie, o grochu z kapustą i o czarodziejskich stroikach na stół. Stroiki
to taka świąteczna dekoracja na stół. Zdziwiłam się bardzo, bo od wielu lat sama też w ten sposób
dekoruję świąteczny stół; owszem, były nawet ładne, ale żadne tam czarodziejskie...
– Jak dostanie się taki czarodziejski stroik, popatrzy na niego i pomyśli swoje życzenia, to one się
spełnią – powiedziała Zuzia, wręczając mi przed
wyjściem papierowy stroik.
– Tylko proszę pamiętać, żeby do niego się
uśmiechnąć, to szybciej będzie czarować – powiedział
stojący obok niej Staś i wesoło się uśmiechnął…
Pożegnałam się ładnie z dziećmi, spakowałam
do torby swoje stroje, które mam na spotkania Prace wykonały dzieci z klasy 2 a w Bratkowicach
z dziećmi, na wierzch delikatnie położyłam piękny,
papierowy stroik otrzymany od dzieci i wróciłam do Rzeszowa. A później miałam tyle spraw na
głowie, że nie miałam nawet czasu, by rozpakować torbę. W końcu to uczyniłam i od razu zrobiło
mi się smutno. Mój „czarodziejski stroik” był pognieciony i całkiem nie czarodziejski.
– Przepraszam stoiku, że przez tę torbę jesteś trochę pognieciony – cichutko powiedziałam,
uśmiechnęłam się do niego, poprawiłam przygniecione gwiazdkokwiatki i położyłam na stole.
I nie wiem dlaczego od razu w pokoju zrobiło się tak jakoś weselej i czarodziejsko... Nawet sikorki jedzące za oknem słonecznik były takie weselsze, wszystko się noworocznie uśmiechało... To
chyba za sprawą tego czarodziejskiego stroika, który spełnia różne życzenia... A pomyślałam sobie,
by uśmiech i radość były z nami przez cały rok! Wy też wymówcie jakieś życzenie, a czarodziejski
stroik z pewnością je spełni!

Czesław Piotr Kondraciuk

Marzenia Igora i Szymona

Szymon i Igor mają ochotę
lecieć w świat wielkim samolotem.
Wznieść się nad chmury, bardzo wysoko,
i poszybować jak bystry sokół.

Teraz nie uda im się ta sztuka –
czeka ich przecież w szkole nauka.
Gdy ją ukończą, zmężnieją nieco,
być może wówczas obaj polecą.

Rys. Lena Król
Rys. Kaja Rogala
Rys. Izabela Stopyra
Rysunki uczennic kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa

MIŚ PADDINGTON

W Muzeum Dobranocek mimo zimy jest bardzo kolorowo dzięki
przepięknym pracom finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dobranocki z dawnych lat – Miś Paddington”. Ze szkół i przedszkoli
z całej Polski napłynęło bardzo dużo prac wykonanych w różnych technikach, przedstawiających bajkowego niedźwiadka.
Komisja konkursowa złożona z ekspertów z Biura Wystaw Artystycznych oraz Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa miała nie lada problem, by wśród tylu wspaniałych dzieł
wyłonić zwycięzców. Po długich debatach wybrano dziewiątkę laureatów, którzy otrzymali nagrody oraz osiemdziesiąt sześć
prac wyróżnionych udziałem w wystawie
pokonkursowej prezentowanej w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Dzieła
młodych artystów będzie można podziwiać do połowy lutego.
Popularny dobranockowy miś w październiku 2018 roku skończył 60 lat. Na
szczęście bohaterowie bajek mimo upływającego czasu nie starzeją się.
Paddington przyjechał do Anglii
z Peru. Nosił granatowy płaszcz i czerwony kapelusz. Samotnym misiem zaopiekowali się państwo Brown, którzy postanowili go tak nazwać, ponieważ znaleźli go właśnie
na stacji Paddington w Londynie. Książka opowiadająca o przygodach sympatycznego
niedźwiadka autorstwa brytyjskiego pisarza Michaela Bonda po raz pierwszy ukazała się
13 października 1958 roku.
Zapraszam do zimowego spaceru do
Muzeum Dobranocek, obejrzenia niezwykłych portretów Paddingtona, wystawy
czasowej „Granie nie tylko na ekranie” oraz
do rodzinnej zabawy w różnorodne gry
znajdujące się na ekspozycji do dyspozycji
zwiedzających. Zapraszam także do skorzystania z bogatej oferty zajęć edukacyjnych
i warsztatów twórczych. Szczegóły można
poznać na stronie internetowej http://www.
muzeumdobranocek.com.pl oraz na profilu
Facebook instytucji.
Wszystkim przyjaciołom muzeum oraz wielbicielom animacji w imieniu Dobranockowego zespołu życzę bajkowego 2019 roku. Dla muzeum z racji 10. urodzin będzie to
rok wyjątkowy.
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Wyróżnieni
w konkursie
plastycznym
Filip Kolczyński

Aleksandra Pawlik

Nadia Depa

Tomasz Szumilas

Magdalena Stasiak

Liwia Amroziewicz

Maja Orłowska

Mateusz Burkiewicz

Maksymilian Joniak

Lena Rosuł

Laura Świtkiewicz

Karolina Zarzeczna

Julia Mucha

Julia Chorzępa

TEATR MASKA

spektakle w styczniu i lutym 2019
yy Dokąd pędzisz, koniku?
yy O mniejszych braciszkach św. Franciszka (scena
Kacperek)
yy Akademia Pana Kleksa
yy Czasoodkrywanie
yy Zemsta
yy Najmniejszy samolot na świecie
yy Teraz tu jest nasz dom
yy Nina i Paul
yy Tylko jeden dzień

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

Jan Brzechwa

AKADEMIA PANA KLEKSA

Adaptacja i reżyseria Jerzy Jan Połoński, teksty piosenek: Jan Brzechwa, Jerzy Jan Połoński
i Krzysztof Gradowski, scenografia Justyna Bernadetta Banasiak, muzyka Łukasz Damrych i Andrzej Korzyński, choreografia Jarosław Staniek. Obsada: Jadwiga Domka, Malwina Kajetańczyk,
Anna Kukułowicz, Natalia Zduń, Henryk Hryniewicki, Maciej Owczarek, Andrzej Piecuch, Jerzy
Dowgiałło.

Fot. Katarzyna Chmura-Cegiełkowska

Akademia pana Kleksa to magiczna szkoła dla chłopców, znajdująca się na końcu ulicy Czekoladowej. Zapraszamy na spektakl familijny opowiadający o niezwykłej szkole, w której nauka jest
przyjemnością i niesamowitą przygodą. Kolorowy i roztańczony musical będzie niezapomnianą
podróżą do świata wyobraźni.

Czesław Piotr Kondraciuk

SMUTNA KRÓLEWNA (5)

Z ogromnym trudem poruszali się wśród nieprzebytych gąszczów,
grząskich mokradeł i najprzeróżniejszych czyhających na człowieka
pułapek. Starali się w miarę możliwości je omijać. Nieostrożność powodowała zapadnięcie się w bagnie, z którego nie było powrotu. Często schodzili z koni, ostrożnie omijając najeżone kolcami gałęzie krzewów, które aż do krwi raniły ich dłonie. Konie też na tym cierpiały.
Nad rozległymi rozlewiskami wód krążyły ptaki-olbrzymy, a tumany
mgieł przesłaniały pole widzenia.
Byli blisko. Ich oczom ukazał się olbrzymi jar, mieszczący na
swym pofałdowanym zboczu tajemniczą pieczarę, w której mógł więzić złośliwy czarodziej wszystkie ludzkie radości. Być może, że wśród
nich znajdowała się radość królewny Matyldy. Im bliżej byli pieczary,
tym głośniejszy stawał się jazgot krążących nad ich głowami ptaków.
Dobrze zapamiętali słowa wędrowca: Każdy, kto ma gorące serce
i szlachetny żywot, jest w stanie złośliwego maga pokonać. Wszak
Białogłowy starał się wybrać najzacniejszych wojów, o dobrym nienagannym żywocie, takich, dla których obce są złe uczynki, a odwaga
traktowana jest jako dobro najwyższe.
Natrętne ptaszyska nadlatywały z różnych stron. Niczym upiory
krążyły nad ich głowami, a przeraźliwy krzyk zdawał się potwierdzać,
że są na właściwej drodze. Jaromir pierwszy stanął u wejścia do groty.
– Sprawdzę jej zawartość, a przede wszystkim, czy jest w niej sam
gospodarz. – To mówiąc, zniknął w jej przepaścistym wnętrzu.
Jaromir długo z niej nie wychodził. Kiedy się pojawił, jego twarz
promieniała radością:
– On tu nie mieszka, ale trafiliśmy w dziesiątkę. Zapasów nagromadził sporo. Mówię wam! Różności!
Teraz mogli już wejść wszyscy. To, co zobaczyli, zapierało dech
w piersiach. Wyroby ze złota, kolorowe kamienie oraz niezliczona
ilość kamionkowych butelek. Na nich widniały jakieś dziwaczne, nieczytelne znaki, których nie byli w stanie rozszyfrować.
– Co z tym robimy? – zwrócił się do Przemki.
– Niszczymy! – odparł Białogłowy i dobywając miecza ciął po nagromadzonych butelkach.
– Uważaj! – skarcił go druh. To może być zbyt niebezpieczne.
Nagle w pieczarze zrobiło się duszno, a gryzący dym coraz mocniej wgryzał się w oczy. Wszystko płonęło.
– Uciekajmy! – krzyknął Przemko i pierwszy wziął nogi za pas.
Gdy byli już na powierzchni, zobaczyli pełzające w popłochu węże
i znikające za horyzontem ptaki. W pieczarze dogasał ogień. Z nagromadzonych rzeczy pozostał tylko popiół.
cdn.

Rys. Michaś Oszust

Rys. Zosia Prasoł

Rys. Hania Dziedzic

Rys. Gosia Pilch
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Słowa i muzyka: Andrzej Szypuła

ACH, ŚPIJ MALEŃKI
Małej Hani na dobre życie. Wiśniowa 14.11.2018
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Nad małą cichą stajenką złocista gwiazda lśni,
w szarym ubogim żłóbeczku maleńkie Dziecię śpi.
Nucą kolędę pasterze, śpiewa aniołów chór,
na sianku w lichej pościeli spoczywa świata Król.
Ref.
Ach, śpij Maleńki u swej Mateńki,
niech Cię ogrzeje żar naszych serc.
Wszystko, co mamy, Tobie oddamy,
żeś do nas przyszedł, składamy cześć.
Czuwa Maryja z Józefem, Królowie spieszą tu,
by się pokłonić Wszechmocy, co grzechów zmyje brud.
Nad nieboskłonem nadzieja, Bóg daje dobry znak,
niesie się Dobra Nowina na cały wielki świat.
Ref. Ach, śpij Maleńki…
Zostań już z nami na zawsze, prosimy, Jezu nasz,
błogosław duszom stroskanym na zły i dobry czas.
Nasze radości, marzenia, tęsknoty, Jezu weź,
w serdeczną zabierz niewolę Miłości, co wieczna jest.
Ref. Ach, śpij Maleńki…
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