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Projekt postaci na celuloidzie. Błękitny Rycerzyk i konik.
Zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



Edward Guziakiewicz

Chomik

Gucio przyniósł do domu chomika,
chłopiec wiedział, że o takim marzę,
po parkiecie maluszek umykał,
wreszcie schował się w starym zegarze.

Na punkcie chomika rodzina ma bzika,
a chomik w zegarze się kryje.
Mieszkanko mu zrobię, marchewki uskrobię
i w ściółce się cały zaszyje.

Chomik śmiesznie wąsami porusza
i języczkiem myje się dokładnie,
swe futerko cudownie napusza,
staje w słupek, krakersy nam kradnie.

Na punkcie chomika rodzina ma bzika,
a chomik w zegarze się kryje.
Mieszkanko mu zrobię, marchewki uskrobię
i w ściółce się cały zaszyje.

Regina Nachacz

KOCIE ŚWIĘTO
 
Dzisiaj piękne Święto Kota,
czas cenniejszy ode złota.
Chociaż śniegi dookoła
kot do kota tak zawoła:
 
Zbierzmy się i zaśpiewajmy
koci szlagier super fajny,
Niech usłyszy okolica,
jak się miauczy, jak się kica!
 
Po zabawie słodkie mleczko
z koronkową poduszeczką.
Dobrze mieć swój domek ciepły,
wszystkie koty tak orzekły!
 

Rys. Zofia Lisowska, lat 4, opiekunka Magdalena 
Dziobak; Gminne Przedszkole w Malawie

Rys. Weronika Machnicka, lat 4, opiekunka Agnieszka 
Kuczma; Gminne Przedszkole w Malawie



Nina Opic
NA ZAMKU ŚPIĄCEJ KRÓLEWNY

Chyba każda mała dziewczynka chciałaby być królewną z bajki; mieć długą, piękną 
suknię, na głowie koronę, a na nóżkach piękne pantofelki... Marzenia często za pomocą 
kredek stają się pięknym obrazkiem. Tak było z Mają. Często bawiła się z koleżankami 
w teatr, gdzie odgrywały razem ze swoimi lalkami role księżniczek, wróżek, królów i ry-
cerzy... 

Aż nadszedł dzień, kiedy marzenia o byciu kimś ze swoich zabaw czy rysunków stał 
się prawdą. Zapisała się do Studia Aktorskiego działającego przy Rzeszowskim Domu 
Kultury – Filia Biała i bardzo ambitnie poznawała tajniki gry aktorskiej, aby w końcu 
ubrać wymarzoną długą suknię i dostojnym krokiem wejść do zamku małej królewny 
Eulalii i podarować jej dar urody. 

Minęło trochę czasu i dorosła już królewna podczas wizyty w starej wieży ukłuła się 
igłą i zasnęła, a z nią cały zamek. Ale był też królewicz z dalekich stron, a później wspól-
nie tańczony walc; a tańczyli wszyscy: król, królowa, rycerz, herold, dobosz, który grał 
na bębenku, wróżka tańca, wróżka dobroci, wróżka snu, królewna, królewicz, a nawet 
zła wróżka i oczywiście Maja – wróżka urody, a nawet tańczyła pani Mikołajka i para 
współczesnych nastolatków, którzy uwierzyli w moc marzeń... 

Popatrzcie na zdjęcie i zobaczcie, jak spełniają się marzenia!

Mali aktorzy ze „Śpiącej Królewny” wraz ze swoją opiekunką artystyczną, autorką i reżyserką widowiska 
Niną Opic
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Muzeum Dobranocek 
ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. + 48 748 36 51
www.muzeumdobranocek.pl 

Katarzyna Lubas

Romantyczny bohater 
dobranocki

Końcem roku nakładem Wydawnictwa Publicat ukazała się nowa książka „Marszałek, ten 
od Reksia” Heleny Filek-Marszałek. Autorka jest wieloletnią przyjaciółką Muzeum Dobranocek 
i największą jego donatorką. Serdecznie polecam wydawnictwo, świetnie się czyta, oprócz poznania 
historii życia wybitnego reżysera, można się wiele dowiedzieć o innych twórcach i pracy przy realizacji 
kultowych animacji powstałych w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. 

Jedną z takich produkcji jest rysunkowy film wzorowany na rycerskiej balladzie romantycznej 
pt. „Przygody Błękitnego Rycerzyka”. Serial powstał w latach 1963−1965. Akcja rozgrywa się w świecie 
owadów. Błękitny Rycerzyk wraz ze swoim giermkiem wyrusza w  pełną niebezpiecznych przygód 
wyprawę na ratunek siostry Królowej Motyli. Po wielu perypetiach dociera do zamku, w  którym 
uwięziono księżniczkę i  ratuje ją z  rąk trzmiela-porywacza. Niestety Księżniczka łamie serce 

zakochanemu w niej Błękitnemu Rycerzykowi, wybierając innego konkurenta – hrabiego Zawisaka. 
Nieszczęścia chodzą parami: Rycerzyk zostaje ranny w pojedynku z żądnym zemsty za uwolnienie 
Księżniczki zalotnikiem Jelonkiem. Do zdrowia pomaga mu powrócić zakochana w nim Mrówka. 

Twórcami serialu byli m.in. Lechosław Marszałek, Leszek Mech, Tadeusz Depa, Alfred 
Ledwig, Leszek Lorek, Władysław Nehrebecki, Edward Wątor i  Zdzisław Kudła, Stanisław Dülz. 
Muzykę stworzył Waldemar Kazanecki. Autorem postaci plastycznych był Alfred Ledwig. Muzykę 
skomponowali Waldemar Kazanecki i Tadeusz Kański. Autorami zdjęć byli Zdzisław Poznański oraz 
Mieczysław Poznański. Po raz pierwszy został wyemitowany w 1963 roku.

W 1983 roku powstał pełnometrażowy film kinowy w reżyserii Lechosława Marszałka, w którym 
wykorzystano fragmenty serialu telewizyjnego. Błękitny Rycerzyk wyrusza, aby uratować młodszą 
siostrę pięknej księżniczki, porwaną przez Trzmiela. Wyzwala Żuka, pomaga Mrówkom i Gąsienniczce, 
zwycięża w turnieju potężnego Jelonka. Księżniczka wychodzi za mąż za hrabiego Tawulca, a Błękitny 
Rycerzyk oświadcza się pogodnej Mrówce.

W  1965 roku Lechosław Marszałek na Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci 
i  Młodzieży w  Gijon otrzymał wyróżnienie jury młodzieżowego. W  roku 1965 na Poznańskim 
Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza „Ale Kino!” film otrzymał Srebrne Koziołki, 
a 1968 r. na Międzynarodowym Festiwalu Filmów TV Adelaide Dyplom Honorowy.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie 

Projekt postaci Błękitny Rycerzyk i hrabia Zawisak. Zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



Teatr Maska
Spektakle w lutym i marcu 2023
• Księżycowe opowieści 
• Alicja w Krainie Czarów 
• Hachiko
• Ballady i romanse
• Brzydkie kaczątko
• Pradawne drzewo
• O mniejszych braciszkach św. Franciszka
• Blaski i cienie 
• Czterej muzykanci z Bremy
• 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
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BRZYDKIE KACZĄTKO
Na motywach baśni H.Ch. Andersena

Reżyseria Anna Wolszczak, adaptacja i teksty piosenek Magdalena Mrozińska, scenografia 
Marta Kodeniec, muzyka Katarzyna Bem. Obsada: Jadwiga Domka, Anna Kukułowicz, Kamila 
Olszewska, Maciej Owczarek, Robert Luszowski, Andrzej Piecuch, Piotr Błędowski (gościnnie).

Spektakl jest poetycką historią o tolerancji oraz akceptacji siebie i innych. Opowieść jest 
osadzona w plastycznym, pełnym ptasich piór świecie, otulonym muzyką inspirowaną odgłosami 
Natury i „Czterema porami roku” A. Vivaldiego.
 

 



Iwona Maraszka
Król Żądełko
Dawno, dawno temu
w słynnej na świecie Miodolandii
słyszano szepty, a nawet głosy,
że król Żądełko hoduje osy.

I pokazało codzienne życie,
że prawda była to niezbicie.
Przypadkiem lub na życzenie
każdy mieszkaniec mógł słyszeć – 
bzyczenie!

Naprawdę wielki brzęczał rój,
jak przekazywał annałów zwój.
Cierpiący król-hodowca
od ugryzień miał nos
różowy jak owca.
Czasami z bólu postękał,
A potem machał ręką:
– Takie me przeznaczenie,
a przeznaczenia nie zmienię!
Lecz wszyscy poddani
nie byli szczęśliwi, o nie!
Też to z diariusza wiem.

Krzyczeli oburzeni: 
–  Jakaż to hańba, wielki wstyd, 
takiego króla nie ma nikt!
Zniszczy naszą krainę,
gdzie miód i mleko płyną!
Dwór wysłał na Rynek herolda:
–  Precz król i os jego horda!
Żądełko stał na balkonie  
i jęczał:
–  Oto już ze mną koniec!

Wezwał więc starą niańkę:
–  Mleka przynieś mi bańkę
i miodu dzbanek postaw!
To mój ostatni rozkaz.
Nagle u bram zamczyska 
stanął dziwny jegomość
w szpiczastym kapeluszu:
–  Mam bardzo pilną wiadomość
tylko do króla uszu!
Odsuńcie halabardy,
bo w walce jestem hardy!

Ilustracje Iwona Maraszka



Za chwilę głowę kłonił
przed władcą, jeszcze na tronie:
–  Witaj, nieszczęsny królu!
Od plotek brzęczy jak w ulu! 
Powiedz magowi szczerze, 
co ci na sercu leży?

Żądełko załkał nagle:
–  Dobrze, powiem ci prawdę!
Lat temu chyba z osiem
zakochałem się w Rosie!
To była właśnie ona,
na żonę mi przeznaczona.
Człek ze mnie ogólnie poczciwy,
wszak czasem jestem złośliwy. 

I na przyjęciu zaręczynowym
coś mi strzeliło do głowy
obrazić ważną personę –
przesławną wróżkę Monę!
Taktu nie miałem za grosz,
wrzasnąłem na cały głos:
–  To ma być wróżka, wróżka?
Ta babka wygląda jak gruszka!
Mona się strasznie wściekła,
ze złości aż raka spiekła.
Es-flores różdżką skreśliła
i Rosę w osę zmieniła!

Zachichotała cicho:
–  Daję ci właśnie w prezencie
mych os ogromne mrowie 
i nigdy się nie dowiesz,
która wśród nich to Rosa,
dziś pospolita osa!
                                                     
Od tego czasu,
poświęcając nos,
szukam Rosy pośród os!

– Nie martw się, biedny Żądełko,
bo stracisz ostatnie sadełko,
a właśnie moja kula
ma świetną radę dla króla!
Już mieni się i świeci,
przepiszę na bilecik:
„Uszyj maleńką suknię
w rozmiarze dla os,
a szybko odmienisz
swój dziwaczny los!”.

Żądełko na modzie 
nie znał się wcale,
toteż przeglądnął
najnowsze żurnale.
Później, nie tracąc czasu,
naznosił wstążek, tiulu
i przedniego atłasu.
Całą noc ciął, szył i pruł.
Oj! Strasznie się przy tym kłuł!
Nad ranem trzymał w palcach
maleńki mody jęk,
maleńki mody krzyk,
który odmienił w mig
żądliwą, przykrą osę
w dobrą i piękną Rosę!

Ślub odbył się w karnawale
i wydano dwadzieścia trzy bale.
Na koniec, to wcale nie żarty, 
również „piżama party”.
Ja też piżamę włożyłam
i świetnie się z nimi bawiłam!

Szczęśliwy król-mąż Żądełko
obrósł już trochę w sadełko,
tylko czasami ucieka żonie 
sprzed nosa, gdy bywa zła jak osa!      
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SIEDMIOLATEK

Ale z Grzesia dzielny chwat!
Z uśmiechem na twarzy
kończy dzisiaj siedem lat
i tak sobie marzy.

Ref.
Grzesiek siedmiolatek
ma życie bogate,
bierzmy przykład z niego,
fajnym jest kolegą!
Kiedy duży będę już,
zostanę pilotem,
muszę latać, no bo któż?
Za las i z powrotem!

Ref. Grzesiek siedmiolatek…

Potem zwiedzę cały świat,
Australię, Afrykę…
Przewędruję ziemię rad
z pieskiem podróżnikiem!

Ref. Grzesiek siedmiolatek…

Powrócimy tu, gdzie jest
nasz rodzinny domek.
Taki plan jest super fest,
zjemy tysiąc kromek!

Ref. Grzesiek siedmiolatek…
 
 

Rys. Mikołaj Sierżęga, lat 6, opiekunka Kamila Wota; Gminne Przedszkole 
w Malawie


