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Pluszak

Jacek i Agatka z klocków LEGO zbudowane w Muzeum 
Dobranocek z okazji 60. urodzin pierwszej polskiej dobranocki



Alicja Ungeheuer-Gołąb

Jesienny pociąg Regina Nachacz

Jesienne 
cymbałki
 
Już mamy jesień, wiecie?
Bajeczny czas na świecie!
Deszcze, mgły, chłodniejsze dni,
kotek na fotelu śpi.
 
Babcia piecze szarlotkę,
mamy chętkę na słodkie.
Dziadek reperuje dzwon,
ma fantazję, jak to on!
 
Mama z tatą w ogródku
pracują powolutku,
a ja na cymbałkach gram,
tra-ta-ta-ta ta-ta-tam!

Rys. Lena Cemerys, lat 4, opiekunka Paulina 
Kwiatek-Buż; Gminne Przedszkole w Malawie

Stanął pociąg z jesienią na rzeszowskim peronie.
Przywiózł liście jesienne, liście żółto-brązowe.

Z okien śliwki węgierki wyglądają wesoło,
w korytarzach brukselki – trochę śpią, trochę stoją.

Przekwitnięte mieczyki ustępują dzielżanom,
astry stukolorowe do jeżówek mrugają.

A pod oknem stos gruszek, a na półkach ogórki,
rozsiadły się wygodnie pomidory spod chmurki.

Cały przedział zajęły żółte, piżmowe dynie,
gdzieniegdzie przycupnęły stubarwne, dumne cynie.

Na wieszakach zawisły grochy i winogrona,
i cały pociąg pachnie… jak zupa jarzynowa.

Wielki gwar był w pociągu, zatem nikt nie usłyszał,
gdy konduktor zawołał: Wysiadać! Stacja Rzeszów! 

Wytoczyły się szybko szarobure ziemniaki,
zastukał groch o chodnik, spadły obok buraki.

Wysiadły delikatne nasturcje i begonie.
Ustawiły się w rzędach dorodne kalafiory.

I stanęła tak jesień na rzeszowskim peronie,
każdy ją teraz niesie do mieszkań i do domów.



Nina Opic 

Kukiełki Julci

Nadchodzą szare jesienne dni i za bardzo nie chce się wychodzić z domu. Pewnego dnia Julcia 
usiadła przy stole, popatrzyła w okno i westchnęła:

– I co tu robić w takim dniu?
– Pobaw się z nami – usłyszała cienki gło-

sik dochodzący gdzieś spod stołu.
– Co to? Kto to mówi?
– To my, twoje szmaciane kukiełki.
– O, zupełnie o was zapomniałam – cicho 

powiedziała Julcia i wyciągnęła z pudła całą 
kukiełkową rodzinę. Co tam nie było! Babcia 
Myszka, mama Myszka, no i wnuczka Myszka, 
jakieś pacynki, a nawet król, królowa, futerko-
we tygryski i jakiś żółty kurczak.

Julcia szybko znalazła scenę dla tych nie-
zwykłych aktorów – po prostu wycięła w tekturowym pudełku duży prostokąt i tak powstał ram-
kowy teatr kukiełkowy. Co tam się nie działo! Były jakieś gonitwy, upominania, a nawet wspólny 
taniec i wszyscy byli bardzo zadowoleni: kukiełki, że mogły wreszcie wystąpić na scenie, Julcia, że 
mogła wymyślać tyle ciekawych rzeczy, a jej mama, że córeczka przez chwilę zapomniała o nudzie 
i klikaniu w telefon. 

Jak kiedyś spotkacie taką wesołą uśmiechniętą dziewczynkę, to z pewnością będzie to Julcia, 
która może wam tyle ciekawych rzeczy opowiedzieć i o kukiełkach, i o różnych przygodach pod-
czas zabawy w teatr. A może w czasie jesiennych dni w waszym domu powstaną domowe teatrzy-
ki? Potrzeba tylko trochę tego, co jest pod ręką: jakieś pudełko, zabawki, które będą aktorami, 
jakaś resztka firanki, co będzie kurtyną, no i trochę chęci! Wierzę, że będzie to wspaniały teatrzyk!
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Julcia Szostek, lat 10, i jej kukiełki

Regina Nachacz

Kocie sprawy
 
Leżą koty na kanapie,
jeden mruczy, drugi chrapie,
chociaż wiodą słodkie życie,
o podwórku marzą skrycie.
 
Na murawie wszystkim dzieciom
słoneczne promyki świecą.
Jak wyśpimy się nareszcie,
pohasamy wspólnie – wierzcie!

Rys. Hanna Bałchan



Muzeum Dobranocek 
ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. + 48 748 36 51
www.muzeumdobranocek.pl 

BAJKOWI JUBILACI

Dobranocka „Jacek i Agatka”, uznawana za najstar-
szą polską animację, ma już sześćdziesiąt lat! Po 

raz pierwszy pojawiła się 2 października 1962 roku na ekranach czar-
no-białych telewizorów w Programie Pierwszym TVP. Przez jedenaście 
lat, trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty – około godzi-
ny 19.20 gościła w polskich domach, bawiąc i ucząc najmłodszych oraz 
wspomagając rodziców w wychowywaniu ich pociech.

Przygody bohaterów dobranocki napisała Wanda Chotomska 
– polska poetka i pisarka dla dzieci i młodzieży znana z ponad dwustu 
książek, audycji radiowych i telewizyjnych oraz scenariuszy do filmów 
i sztuk teatralnych. Oprawę plastyczną oraz postaci bohaterów zaprojek-
tował wybitny artysta – plastyk Adam Kilian. Twórca wykonał główki 
pacynek Jacka i Agatki z drewna bukowego o średnicy 8 cm, a buzie oraz 
włosy namalował farbami.

Wieczorynka opowiadała o  zabawnych perypetiach pacynkowe-
go rodzeństwa: małego piegowatego, ciągle sprawiającego kłopoty Jacka 
i jego starszej siostry, grzecznej i rezolutnej Agatki. Bohater dobranocki został nazwany tak samo 
jak syn aktorki Teresy Olenderczyk, która animowała tę postać, zaś pacynką Agatki poruszała Bar-

bara Skokowska. Animatorki nakładały na dłonie czarne rękawiczki, a na 
palec wskazujący ich główki. Dzieciom towarzyszyła miła sąsiadka, pani 
Zosia, grana przez aktorkę Zofię Raciborską, która także udzieliła głosu 
zarówno Jackowi, jak i Agatce, umiejętnie go zmieniając. 

Bajka poruszała aktualne, na pozór błahe dziecięce zmartwienia 
jak np. Jackowe piegi, podsuwała też pomysły na zabawy i ciekawe spo-
soby spędzania wolnego czasu. Propagowała także piękną polszczyznę, 
ujawniając zawiłości rodzimego języka. Ciekawostką jest to, że w jednym 
z odcinków Jacek i Agatka zaproponowali stworzenie Dnia Dziadka i od 
tego momentu dziadkowie obchodzą swoje święto.

Dobranocka cieszyła się ogromną popularnością. Jej liczni wielbi-
ciele pisali listy do Wandy Chotomskiej, zapraszając ją na rodzinne uro-
czystości, jak śluby czy chrzciny. Pod patronatem Jacka i Agatki powstało 
wiele przedszkoli, klubów i sklepów. Krajowy przemysł zabawkarski – 

państwowy i prywatny – produkował wiele wzorów podobizn małych bohaterów z gumy, drewna 
czy plastiku. W polskich uzdrowiskach można było zakupić różne pamiątki z bohaterami tej do-
branocki, np. długopisy, plastikowe figurki na podstawce, przypinki na agrafce, a w kioskach Ruchu 
miniaturowe główki pacynek do zabawy w teatrzyk.

Największym i ponadczasowym sukcesem dobranocki jest bez wątpienia powstanie Orde-
ru Uśmiechu – odznaczenia przyznawanego niezwykłym osobom za działania przynoszące dzie-
ciom radość czy ratujące ich życie. Pomysł powstał w 1968 roku w redakcji „Kuriera Polskiego”. 
Inspiracją był wywiad z Wandą Chotomską, w którym pisarka opowiadała o chłopcu ze szpitala, 
który chciał nagrodzić Jacka. To międzynarodowe odznaczenie przyznawane jest dwa razy w roku 
– pierwszego dnia wiosny i ostatniego dnia lata. Kawalerem lub Damą Orderu Uśmiechu zostaje 
dorosły, którego działalność przynosi dzieciom najwięcej radości. 

Wanda Chotomska i  jej 
maszyna, na której pisa-
ła scenariusze do „Jacka 
i Agatki”

Adam Kilian przy pracy 
nad projektami pacynek 
Jacka i  Agatki - bohate-
rów pierwszej polskiej 
dobranocki



Teatr Maska
Spektakle w październiku i listopadzie 2022
• Czterej muzykanci z Bremy
• Łukasiewicz – nafciarz romantyk (specjalny pokaz 

filmu z udziałem twórców)
• Alicja w Krainie Czarów
• Blaski i cienie (premiera 15 października) 
• Pradawne drzewo 
• Księżycowe opowieści
• Kajtuś czarodziej
• Ballady i romanse
• Hachiko
• Zaginiony świat

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

BLASKI I CIENIE
przedstawienie wzbogacone 
formułą tworzenia „na żywo”

Tekst: Magda Żarnecka, Magdalena Mrozińska, 
Katarzyna Matwiejczuk, Anna Złomańczuk. 
Reżyseria Przemysław Jaszczak, scenografia Marta Ożóg, 
muzyka Urszula Chrzanowska, obraz malowany na żywo 
Marta Ożóg. 

Uniwersalna, pełna mądrości, poezji i humoru opowieść 
o jasnych i ciemnych stronach ludzkiego życia na różnych 
jego etapach (dzieciństwo, młodość, dorosłość, starość). 
O pozornie nieznaczących chwilach, które zmieniają 
bieg naszych dróg. Twórcy poddają refleksji kluczowe 
momenty biografii każdego z nas: pierwszy, kolejny, 
ostatni pocałunek, krok, sukces, upadek itd. Przekaz 
uzupełniają metaforyczne plastyczne obrazy perfekcyjnie 
wykorzystujące specyfikę i możliwości teatru lalek. Polecamy gorąco młodzieży i dorosłym. 
Do pogodnej refleksji, uśmiechu i uważnego spojrzenia na ulotność czasu.

Maciej 
Owczarek

Obsada:

Jadwiga 
Domka

Anna 
Złomańczuk

Tomasz 
Kuliberda

Ceremonii wręczenia towarzyszy pasowanie różą oraz wypicie szklanki soku z cytryny–ko-
niecznie z uśmiechem.

Dzięki ogromnej popularności, jaką zyskała dobranocka, fabryka Pollena-Uroda wyprodu-
kowała serię kosmetyków dla dzieci i niemowląt z wizerunkami Jacka i Agatki: mydełka, mleczko, 
olejek, szampon, krem oraz pastę do zębów. Oprócz pasty mamy je wszystkie w naszej kolekcji. 
Gdyby ktoś nam ją podarował, byłby to najmilszy prezent urodzinowy dla czcigodnych Jubilatów.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek 



Iwona Maraszka
Przygoda skrzatek z kwiatowych chatek

Wśród gęstej trawy,
za bujną rabatką,
maleńkich chatek
stała gromadka.

Te kolorowe i śliczne
chatki zamieszkiwały
przemiłe skrzatki.

Siały, pieliły, kosiły trawki
i podlewały wodą z sadzawki.
Aż na rabatce wiosną i latem
pyszniły się rzędy cudownych kwiatów.

Jakiś czas temu
w jednej z tych chatek
zamieszkał skrzacik,
ubrany w zgrabny
niebieski kabacik. 

Budził się zawsze
jak skrzatki o świcie.
I mruczał pod nosem:
– Co to za życie!
Szczelniej otulał się pierzynką:
– Aaach, pośpię sobie jeszcze krzynkę…
W południe stękał:
– Nie będę przecież teraz pracował,
nadeszła pora obiadowa!
Zresztą już wokół krząta się wielka
skrzatek gromada, to mi się wtrącać
nie wypada!
I po obiedzie nie będę robił nic a nic,
bo tak się brzydzę tych wstrętnych mszyc!

Skrzacik, dzięki istotom
tym pracowitym, chodził szczęśliwy
i bardzo syty.
Tutaj coś uszczknął, tam coś przekąsił
i wciąż zacierał malutkie rąsie.

Robił spacery czasami nocą,
bo w dzień się wysypiał 
jak tłusty kocur.
                 

Pewnego wieczoru odnalazł dzwonek,
spadł już z gałązki, lecz jeszcze dzwonił:
– Weź mnie do domu –
zadźwięczał wyraźnie.
– Będzie ci ze mną na pewno raźniej!

– Cóż tam, miły ten dzwonek!
Chętnie kwiatkowi dam ochronę.

I gdzieś nad ranem,
gdy skrzat właśnie zasnął,
nowy przyjaciel
do ucha mu wrzasnął:
– Wstawaj natychmiast,
wstawaj czym prędzej,
bo do rabatki 
dzik się zapędził!
Ten potwór jest straszny!
Ma ostrą szczecinę
i wielkie zębiska,
zaraz tu pożre z kostkami
nas wszystkich!



A dzik, w istocie wrażliwej duszy,
też się obrazkiem biedaczek wzruszył.
Zachrumkał tylko basem pod wąsem:
– Nie czynię nigdy ze skrzatów zakąsek!
Tylko powiedzcie, co ja mam jadać? 
Jak okiem sięgnąć – autostrada!
A w domu żona i głodne dzieciaki,
czemu mnie spotkał los straszny taki?

Wtem nagle wróżka krzyknęła dziko:
– Nie martw się, dziku!
W swej posiadłości mam zagajniki,
piękne dębowe i pełne buczyny,
będziesz mieć tutaj dom dla rodziny!
Z mnóstwem przepysznych dziczych przysmaków!
Zapraszam stokrotnie! I co ty na to?

Zawsze tak wróżka mądrze doradzi
i do młodnika dzik się sprowadził,
a później żona i małe warchlaczki
ubrane w pasiaste gustowne fraczki.

Teraz wam powiem, tylko do uszka:
– Czasami warto gościć leniuszka!
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To dobrze słyszała znajoma wróżka,
którą hałasy wyrwały z łóżka.
Szybko włożyła ranne pantofle,
a do obrony chwyciła chochlę.
Pobiegła pędem w stronę rabatki,
gdzie stały już żółte ze strachu skrzatki.



35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 4/210, www.naszdom.rzeszow.pl, rzeszow@wbxstudio.pl
Redaktor naczelny – Jerzy Maślanka (602 377 303)
Redaktor prowadzący – Ryszard Zatorski (507 004 026), red. tech. Grzegorz Wójtowicz
Współpraca: Alicja Ungeheuer-Gołąb, Katarzyna Lubas, Nina Opic, Regina Nachacz, Renata Kątnik, 
Magda Rojek, Iwona Maraszka, Brygida Korab

Ref.

1.	Moja	jesień	otworzyła	wrota,
	 babie	lato	przytula	do	siebie,
	 słońcu	szczyty	bogate	od	złota,
	 klucz	żurawi	widoczny	na	niebie.
 
Ref. 
Jak	pięknie	być	może	jesienią,
gdy	liście	barwami	się	mienią,
wiatr	trąca	wzór	układany,
ścieląc	pod	stopy	dywany.
 
2.	Moja	jesień	znów	ma	dużo	czasu,
	 upleciony	z	wikliny	kosz	wzięła,
	 zapełniła	grzybami	szmat	lasów,
	 aż	z	zachwytu	zaszumiały	drzewa.

Ref.	Jak	pięknie	być	może	jesienią…

Słowa	Renata	Giża,	muzyka	Renata	Kątnik

Moja jesień

3.	Moja	jesień	kupiła	korale,
	 jarzębiny	czerwonej	granulki,
	 nie	pytała	się	nikogo	wcale,
	 w	gronach	wiszą	na	gałęziach	kulki.

Ref.	Jak	pięknie	być	może	jesienią…

4.	Jesień	pędzlem	obrazy	maluje,
	 bo	przyrodę	nachodzi	ochota,
	 póki	chłodów	i	deszczów	nie	czuje
	 moja	jesień	jest	czerwono-złota.

Ref.	Jak	pięknie	być	może	jesienią…


