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Pluszak
Wilk i Zając 

z  wystawy 
w Muzeum Dobranocek 

w Rzeszowie



Alicja Ungeheuer-Gołąb

Styczeń

Sty sty styczeń czeń czeń!
Gdzie się podział w dzień dzień?
Gdzie się podział w nocy,
gdy sen zmrużył oczy?

Gdzie schował bałwanki?
    – Tam, gdzie grudzień sanki.  
       Poupychał zaspy,
       ukrył śnieżne gwiazdki. 
      
Lu lu lu lu luty,
gdzie zgubiłeś buty?
     – Stoją pod łóżeczkiem
        też chcą spać troszeczkę.

Ma ma ma ma marzec –
zielony kobierzec…?
     – Już w grudniu, kolego,
        zabrakło nam śniegu.

Sty sty styczeń czeń czeń!
Gdzie się podział w dzień dzień?
     – Mrozu się przestraszył,
        gdzieś w górach się zaszył.

Rys. Patryk Hołówko, SP nr 1w Rzeszowie, kl. 1a,   
nauczycielka Grażyna Kluz

Rys. Sebastian Polański , SP nr 1w Rzeszowie, kl. 1a, 
nauczycielka Grażyna Kluz

Rys. Karolina Szeliga, SP nr 1w Rzeszowie, kl. 1a, 
nauczycielka Grażyna Kluz



W ogródku, obok zielonego domku za Rzeszowem, pojawił się pew-
nego dnia śniegowy bałwanek. Ulepiła go Ania razem ze swoim starszym 
braciszkiem Maćkiem. Był trochę inny niż wszystkie bałwanki, chociaż 
też miał miotłę, guziki na śniegowym ubraniu i trochę dziwną czapeczkę. 
Bałwanek cały czas się uśmie-
chał. 

– Ale uśmiechnięty bałwa-
nek stoi przy zielonej choince! 
– rozpowiadały po okolicy za-
glądające do ogródka wesołe 
sikorki. 

Bo bałwanek uśmiechał 
się do wszystkich: do kota, 
do burczącego samochodu, do 
pana listonosza, a nawet do 
chmur na niebie, do pędzące-
go wiatru, a nawet do słońca. 
Wszyscy bardzo go lubili. Wy-
starczyło, że ktoś popatrzył na 
uśmiechniętego bałwanka i od 
razu sam się uśmiechał. Był 
tylko jeden problem – słońce 
już silniej świeciło i częściej 
uśmiechało się też do bałwanka. A od tego słonecznego uśmiechu on sam 
jakoś dziwnie się kurczył. Żeby tylko zdążył powitać wiosnę tym swoim 
radosnym uśmiechem. Ale nawet jak się skurczy, to wszyscy pamiętać 
będą jego bałwankowy uśmiech. Bo o uśmiechu się nie zapomina! 

Nina Opic 
ROZEŚMIANY BAŁWANEK
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STYCZEŃ W DOBRANOCKACH

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie serdecznie zaprasza na 
wyjątkową wystawę czasową „Śladami Wilka i Zająca” prezentu-
jącą historię, twórców i bohaterów najpopularniejszej radzieckiej 
animacji dla dzieci. Wystawa nie bez powodu została zorganizowa-
na na początku roku. Tytułowi bohaterowie zadebiutowali bowiem 
na szklanym ekranie 1 stycznia 1969 roku w odcinku pod tytułem 

„В городе и на пляже” („W mieście i na plaży”). Twórcą posta-
ci oraz reżyserem serialu był Wiaczesław Kotionoczkin. Orygi-
nalny tytuł filmu „Ну, погоди!” w wolnym tłumaczeniu oznacza 
„Poczekaj, ja ci jeszcze pokażę!” i został zaczerpnięty z okrzyku 
Wilka, gdy na końcu każdego odcinka pojmuje, że został wy-
strychnięty na dudka przez sprytnego 
szaraczka.

Serialowy Wilk mówił głosem Ana-
tolija Papanowa, Zającowi zaś głosu 
użyczyła Klara Rumianowa, znana tak-
że z radzieckiej animacji pt. „Чебурашка” 
(„Kiwaczek”).

Do 1986 roku wyprodukowano 16 
dziesięciominutowych odcinków. Kolejne dwa nakręcono 
w 1993 i 1995 roku, w oparciu o archiwalny zapis głosu Ana-
tolija Papanowa. 19 odcinek „На курорте” („W kurorcie”) 
z 2000 roku, po śmierci twórcy wyreżyserował jego syn Alek-
siej Kotionoczkin.

Wystawa zostanie otwarta 17 stycznia i będzie ją można 
oglądać do 16 marca.

Do 31 stycznia w Muzeum Dobranocek można podziwiać wyróżnione przez jury 
prace dziecięce z konkursu „Dobranocki z dawnych lat”. Wszystkie dzieła małych arty-
stów można także oglądać na stronie muzeum w internetowej galerii. 

Zima to świetny czas na oglądanie filmów. Zapraszamy do zwiedzania Muzeum 
Dobranocek, na projekcje filmowe oraz organizowane w placówce lekcje muzealne 
i warsztaty artystyczne.

Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek 

POSZUKUJEMY PAMIĄTEK
Muzeum prowadzi zbiórkę eksponatów związanych z dobranockami – poszukujemy pamiątek z wizerun-
kiem Bolka i Lolka. Ofiarodawców najoryginalniejszych przedmiotów nagrodzimy. Wszelkich informacji 
udzielamy telefonicznie: (17) 852 57 15, (17) 748 36 51 i mailowo: poczta@muzeumdobranocek.com.pl.

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację: (17) 852 57 15
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl

www.muzeumdobranocek.com.pl



Spektakle w styczniu
i lutym 2014 roku
•	 Mała księżniczka
•	 Bleee...
•	 Królowa Śniegu
•	 Historia Śnieżki
•	 Dzień dobry, Świnko
•	 Kaktus i anioł (premiera 15 lutego,  

godz. 16.30)

KRÓLOWA ŚNIEGU 
(na motywach baśni Hansa Christiana 
Andersena)
przedstawienie dla dzieci od 7 lat
Scenariusz i reżyseria: Oleg Żiugżda, 
scenografia: Larysa Mikina-Probodiak, muzyka: 
Bogdan Szczepański

Diabeł uwierzył, że przy pomocy czarodziejskie-
go lustra uda mu się zapanować nad całą Ziemią. 
Ma do pomocy licznych uczniów i niby dyrygent rządzi wypadkami. Zło przegrywa 
jednak z miłością małej dziewczynki. Gorące serce Gerdy i jej wytrwałość sprawiają, 
że udaje jej się uratować Kaja z niewoli Królowej Śniegu.

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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MASKOTKA MASKI
Konkurs plastyczny dla dzieci 

Teatr Maska w Rzeszowie ogłasza pierwszą edycję konkursu plastycznego dla 
przedszkoli i szkół podstawowych pn. „Maskotka Teatru Maska na sezon artystyczny 
2014/2015”. Uczestnikami mogą być 5- i 6-latki z przedszkoli i oddziałów zerowych; 
uczniowie klas I, II, III szkół podstawowych oraz dzieci uczestniczące w zajęciach 
świetlic szkolnych, środowiskowych i integracyjnych w wieku 5–9 lat z całego Podkar-
pacia. Prace uczestników będą przyjmowane do 14 lutego br. Mają one przedstawiać 
potencjalną maskotkę teatru, stworzoną na bazie spektakli granych na deskach Teatru 
Maska lub inne według własnego pomysłu dziecka. Przyjmowane będą nie więcej niż 
2 prace z każdej placówki. 

Praca powinna być wykonana na powierzchni o formacie A4, w technice dowol-
nej, z wykorzystaniem np.: ołówków, kredek, pasteli, farb, papieru kolorowego. Auto-
rzy wybranych przez komisję konkursową prac (ok. 25) wezmą udział w specjalnych 
warsztatach od 10 marca do 10 kwietnia tego roku, prowadzonych przez rzemieślników 



Teatru Maska, podczas których wykonają prototypy swoich maskotek. Prototypy będą 
wystawione w gablotach w foyer Teatru Maska i Muzeum Dobranocek. Widzowie te-
atru i zwiedzający muzeum od 23 kwietnia do 30 maja 2014 roku w specjalnie wyda-
nych folderach oddadzą swój głos poprzez naklejenie kolorowej naklejki przy zdjęciu 
wybranej już przez nich maskotki.

16 czerwca br. nastąpi ogłoszenie wyników głosowania na specjalnej uroczystości 
w Teatrze Maska w Rzeszowie. Dla wszystkich dzieci zakwalifikowanych do II etapu 
oraz dla zwycięzcy nagrodą będzie karnet darmowych wejść dla dwóch osób na wszyst-
kie premierowe spektakle w sezonie artystycznym 2014/2015 oraz specjalne zestawy 
upominkowe z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Głównym koordynatorem 
konkursu jest Waldemar Wywrocki. W sprawach związanych z konkursem należy kon-
taktować się drogą mailową (teatrmaska@teatrmaska.pl).

Regina Nachacz

Biało-liliowe wesele
Zakochana panna kotka
przystrojona od miesiąca,
w białej mini, w białych botkach,
lila róż na białych wąsach.
 
Zabujany kot kawaler,
biały frak i muszka lila.
Wypłakuje stare żale – 
wszak do ślubu jedna chwila.
 
Przypłynęli białą łódką –
nic ich w życiu nie rozdzieli.
Ceremonia trwała krótko,
towarzystwo się weseli.
 

Kot smakuje lila lody,
kotka chłepce białe mleko.
śpiewy, tańce, korowody,
zaś prezenty skrywa wieko.
 
Morał bajki o miłości,
która nigdy nie zawodzi:
miej się lepiej na baczności
emigrując z miasta Łodzi!

Rys. Wiktoria Rubin, lat 10



Małgorzata Zygo

Misia i jej psiak
Kiedy Misia była mała,
prawa rączka się złamała.
Sama z siebie, ot tak sobie
na huśtawce, gdzieś w Stykowie.

Płaczu było co niemiara,
myślą wszyscy, ot ofiara.
Co ta mała w sobie ma,
że takiego pecha ma.
Tylko Myszard mały wie,
że tak czasem dzieje się,
czy się tego chce, czy nie.

Myszard Misię wciąż pociesza,
uszkiem trzepnie, głośno szczeknie.
Kiedy boli rączka cała
Myszard gnieść się jej pozwala.

Przyjacielem przecież jest, 
takim jak prawdziwy pies.
Chociaż mama go wyprała,
w ciepłej wodzie gotowała,
że się skurczył, zbladł i spruł.
Mała Misia go zaszyła, 
smutny pyszczek przytuliła.

I tak sobie pomagają,
szczerze śmieją i kochają.
Mała Misia i jej psiak
przyjaciółmi są od lat.

Rys. Wiktoria Złamaniec,  SP nr 1 w Rzeszowie, 
kl.1a; nauczycielka Grażyna Kluz



Słowa Stanisława Mościckiego, melodia ludowa
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W jasny dzień, w słotny czas 
uśmiechnięty każdy z nas. 
Z tęgą miną i wesoło 
maszerują zuchy wkoło. 

Jeśliś chwat, jeśliś zuch 
krzyknij raźno: hej – czuj – duch! 
Z tęgą miną i wesoło itd.

Jeśliś zuch, jeśliś chłop 
śpiewaj z nami: hop – hop – hop! 
Z tęgą miną i wesoło itd.

Niech świat wie, niechaj zna 
jakich Polska chłopców ma. 
Z tęgą miną i wesoło itd.

Źródło: A. Kamiński, 1997, s. 228 (za: Józef Sowa, Zdzisław Niedzielski, Metoda pracy 
harcerskiej w zarysie, Rzeszów 2003, s. 288). 


