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Pokój Misia Uszatka
w Muzeum Dobranocek



Alicja Ungeheuer-Gołąb
Wiosenna piosenka

Tulipany już wschodzą na grządkach
i zielone już są listki traw.
Na polanach szukają słońca
I stokrotka, i fiołek, i szczaw.

Na gałązce zaspanej wiśni
usiadł cicho wędrowiec-ptak,
już przyleciał, już wiosnę wyśnił,
już mu piórka rozwiewa wiatr.

Nagrodzeni w Bolonii
Jak donosi polska sekcja IBBY, polscy ilustratorzy książek dla dzieci zostali nagrodzeni 

na prestiżowych targach w Bolonii. Jan Bajtlik za książkę Typogryzmoł (Dwie Siostry) i Ka-
tarzyna Bogucka wraz z Szymonem Tomiło za Wytwórnik Kulinarny (Wytwórnia).

La lalalilili lalala
La lalalilili lala 

Jest w ogrodzie na drzewie huśtawka,
na niej będę się bawić na wiosnę,
całkiem sama zbuduję szałas,
bo od zeszłej wiosny urosłam!

La lalalilili la lala
La lalalilili la la

Rys. Matylda Piotrowska, lat 5; 
nauczycielka Marzena Mazur
(Gminne Przedszkole w Malawie)

WYTWÓRNIKI jest to seria 
autorskich zeszytów kreatywnych. 
Talent i pomysłowość artysty ilu-
stratora łączą się z nieskrępowaną 
twórczością artysty dziecka. Tym 
razem powstał Wytwórnik Kuli-
narny, w którym ilustratorka Ka-
sia Bogucka i grafik-kucharz Szy-

mon Tomiło zapraszają do wspól-
nej uczty.

Mały czytelnik może wraz 
z autorami książki zaplanować za-
kupy, odwiedzić targ, pojechać na 
piknik, urządzić restaurację i  po-
znać przepis na pyszne drożdżów-
ki. Wystarczy coś do rysowania 



i  można stworzyć swój niepowtarzalny, 
kulinarny zeszyt. Książka otrzymała wy-
różnienie w  kategorii Books&Seeds pod-
czas tegorocznych targów w Bolonii. 

TYPOGRYZMOŁ to książka aktyw-
nościowa, wspomagająca naukę liter – do 
bazgrolenia, rysowania, malowania i  wy-
klejania. Doskonała książka o  szalonych 
literach, które udają wieżowce 
i  zamieniają się w  zwierzęta, za-
kopują się w śniegu i zjeżdżają na 
nartach, wygłupiają się i  zapra-
szają cię do zabawy. W  tej inte-
raktywnej książce litery zostały 
zwolnione z  nudnych obowiąz-
ków, które na co dzień wypełniają 
w czytankach i w elementarzach. 

Nie muszą już stawać w  rządku, układać 
się w zdania ani cokolwiek znaczyć. Każda 
z  nich staje się przede wszystkim wyrazi-
stym kształtem, który inspiruje, budzi sko-
jarzenia i uruchamia wyobraźnię.

Autor, Jan Bajtlik, nagrodzony na bo-
lońskim konkursie w kategorii non-fiction, 
jest absolwentem Wydziału Grafiki Akade-
mii Sztuk Pięknych w  Warszawie. Twórca 

ilustracji, książek autorskich i pla-
katów. Zdobywca wielu nagród 
w  polskich i  międzynarodowych 
konkursach graficznych, w tym – 
wyróżnienia „Książka Roku 2011” 
Polskiej Sekcji IBBY. 

Polecam!

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Spektakle w marcu i kwietniu 2015
•	 Tygrys Pietrek
•	 Dzikie łabędzie
•	 Historia Śnieżki
•	 Dzień dobry, Świnko
•	 Jaś i Małgosia (premiera 28.03)
•	 Błękitek, mówiący wieloryb

Scena dla dorosłych
•	 Piosenki codzienne, czyli jeden dzień 

z życia

Hanna Januszewska, Jan Wilkowski

TYGRYS PIETREK
Przedstawienie dla dzieci od 4 lat

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

Reżyseria Ireneusz Macie-
jewski, scenografia Ireneusz 
Maciejewski, muzyka Anna 
Świętochowska, konsultacja 
cyrkowa Paweł Suski, opieka 
pedagogiczna Andrzej Beya 
Zaborski.

Mały Tygrys boi się wszystkiego – huku 
i  trzasku piorunów, gradu, chmur, mroku 
i  blasku, a  nawet brzęczenia muchy. Zanie-
pokojona tym faktem Mama Tygrysica po-

stanawia wraz z  innymi Tygrysami 
pokazać malcowi, co to jest strach 
i  skąd się bierze odwagę. Wcielając 
się w  różne postacie zabierają Ma-
łego Tygrysa w  niezwykłą podróż, 
podczas której doświadcza rozma-
itych rodzajów odwagi.



Nina Opic

Bałwanek w zielonej czapce
Marek i Arek na feriach pojechali z mamą do taty do Norwegii. Całe dwa tygodnie 

bez szkoły i bez zadań domowych, za to zabawy na śniegu od rana do wieczora. Gdy 
tylko wstali, od razu biegli przed dom. Śnieg padał i padał, wokół było biało i tak na-
prawdę zimowo. Rzucali się śnieżkami, budowali śnieżne fortece, a pewnego dnia ulepili 
ogromnego bałwanka. Tato dał mu swój cieplutki szalik, mama znalazła solidną mar-

chewkę i  kilka ciemnych okrą-
głych kamieni na guziki. Był tylko 
problem z  czapką dla bałwanka, 
żaden garnek nie pasował, a wia-
dra nie znaleźli. A przecież bałwa-
nek bez czapki nie może być!

– Co my teraz zrobimy? – 
martwili się chłopcy. – Wszyscy 
mają czapki, a nasz bałwanek nie.

Kłopotom chłopców przy-
słuchiwała się ich sąsiadka, star-
sza pani Uta. Nie znała polskie-
go, ale domyśliła się o  co chodzi 
i  postanowiła pomóc chłopcom. 
Znalazła w  swoim domu dużą 

zieloną miednicę i następnego dnia, kiedy chłopcy jeszcze spali, cichaczem umieściła ją 
na głowie bałwanka. Jak chłopcy wyszli przed dom, ze zdumienia przecierali oczy – na 
podwórku stał uśmiechnięty bałwanek z zieloną, śmieszną czapeczką na swojej śnieżnej 
głowie. 

– Tato, mamo, nasz bałwanek ma czapkę, zieloną czapkę! – i wesoło zatańczyli ta-
niec radości wokół uśmiechniętego bałwanka. Tylko czy ktoś im w Polsce uwierzy, że 
bałwanek miał zieloną czapeczkę, która nie wiadomo kiedy znalazła się na jego głowie?

Rys. Kuba Zarychta, lat 9 

Grażyna Repetowska
Jak kogucik Lilipucik szukał sobie żony (9)

I choć widział, jak czasami dzieci nie słuchają rodziców, postanowił, że jednak dalej 
będzie szukał swojej przyszłej żonki. Szedł sobie i szedł, patrzył na piękne drzewa, ślicz-
ne paprocie i kwitnące krzewy wilczej jagody. Tak bardzo zapatrzył się na piękno lasu, 
że nawet nie zauważył, kiedy las się skończył. Zaczęła się łąka. O, tam w oddali za łąką 
widać jakieś zabudowania! – ucieszył się kogucik. To dobrze się składa. Podejdę, zoba-
czę, może tam mieszka moja przyszła żona? Powoli i ostrożnie podszedł pod ogrodzenie. 
Zobaczył na podwórku kury, kaczki i gęsi. Były tam też kurki liliputki. No! Wreszcie 
znalazłem to miejsce. Na pewno któraś z nich zostanie moją żoną – pomyślał radośnie. 



Właśnie szukał dziury w pło-
cie, gdy poczuł, że ktoś szarpie 
go za ogon. Ojej! Coraz mocniej! 
Ojej! Jakieś ostre zęby wyrywają 
mu piórka ze skrzydełek! Ojej! To 
coraz bardziej boli! Nie dam rady 
uciec! To pies z sąsiedztwa zaatako-
wał go z całej siły. Już wydawało się 
kogucikowi, że to koniec. A wtedy 
kury z  podwórka podniosły wiel-
ki krzyk! Gdakały bardzo głośno 
i  niespokojnie, tak aż z  domu wy-
biegła jakaś pani. Chwyciła mocny 
kij i dalej gonić za psem. Uf, jak to dobrze, że pies uciekł.

Pani znalazła kogucika z  naderwanym skrzydełkiem, z  pokrwawionym grzebie-
niem i pogryzionym bokiem. Oddychał jeszcze, choć bardzo był ranny. Pani Zosia wie-
działa, że to nie jest kogut z ich gospodarstwa. Zaopiekowała się nim jednak i troskliwie 
opatrzyła rany. A było ich dużo, oj dużo! Położyła go w sionce, w małym pudełku, z któ-
rego szybko zrobiła wygodne legowisko. 

Kogucik od razu zasnął. Czuł się bezpiecznie i był zupełnie spokojny.
Rano skoro świt obudził się i choć bolały go rany, zapiał. Nie było to takie pianie, 

jak dawniej, gdy był zupełnie zdrowy. Piał jednak radośnie, choć cichutko. Pani Zosia 
usłyszała pianie kogucika Lilipucika, obudziła się właśnie wtedy i uśmiechnęła na myśl, 
że uratowała mu życie. Weszła do sionki. Potem z pudełkiem wyniosła kogucika na po-
dwórko. Postawiła je obok kurnika i miała nadzieję, że kogucik szybko zaprzyjaźni się 
z jego mieszkańcami.

Słoneczko coraz mocniej świeciło, niebo robiło się coraz ładniejsze. Zapowiada się 
piękny dzień – pomyślał kogucik Lilipucik.

I wtedy na podwórku pojawiła się kurka. Tak, mała kurka liliputka. Czyżby to była 
moja przyszła żona? – szybko pomyślał. 
Przyjrzał się jej dobrze. Ładna jest. 
Ma śliczne piórka, ładny ogonek, jest 
czyściutka. Wygląda na miłą kurkę. 
Wygląd wyglądem, ale trzeba jej się 
przyjrzeć dokładnie. Nie wszystko złoto 
co się świeci z góry – przypomniał 
sobie stare przysłowie. No tak, ale cóż 
ja będę myślał o zalotach, kiedy ledwo 
się ruszam – pomyślał ze smutkiem. 
Przecież teraz to nawet nikt na mnie nie 
spojrzy – zadumał się. Lepiej zdrzemnę 
się jeszcze trochę, bo po wczorajszej 
przygodzie nie czuję się najlepiej – 
pomyślał zasypiając. cdn.

Rys. Natalia Kloc, lat 6; nauczycielka Iwona Bereś

Rys. Tamara Dołęga, lat 6; 
nauczycielka Teresa Lampart-Halaburda

Prace wykonały dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie



Z Misiem Uszatkiem
Marzec to miesiąc urodzin Misia Uszatka, Pszczółki Mai i Mu-

zeum Dobranocek w  Rzeszowie. Ponieważ w  ubiegłym roku uro-
czyście obchodziliśmy jubileusz pięciolecia, nie planujemy z tej oka-
zji hucznej imprezy, ale oczywiście wraz z bohaterami dobranocek 

przyjmujemy życzenia i prezenty. Naj-
bardziej ucieszą nas dobranockowe pamiątki podarowane 
do zbiorów. My także mamy dla Was prezenty: nowe eks-
ponaty i wystawę czasową „Dobranocka na plakacie”.

W  historii rzeszowskiego muzeum niebagatelną rolę 
odegrał miś o klapniętym uszku. Nabycie oryginalnej lalki 
filmowej Uszatka do prywatnej kolekcji Wojciecha Jamy 
pociągnęło za sobą splot wydarzeń, które doprowadziły do 
utworzenia tego niezwykłego miejsca.

Miś Uszatek to bajkowa postać, będąca dla wielu wiel-
bicieli tej dobranocki symbolem dzieciństwa. Bajka ta za 
sprawą przepięknych kołysanek jest także moją ulubioną. 
Wszyscy wiedzą, że Miś Uszatek ma klapnięte uszko – nie 
każdy jednak wie, że ten sympatyczny niedźwiadek był po-

czątkowo skromnym bohaterem patronującym dwutygodnikowi dla dzieci pt. „Miś”, 
który pierwszy raz ukazał się w  1957 roku. Autorem przygód niezwykłego misia jest 
pisarz Czesław Janczarski, założyciel i redaktor „Misia”, a projekty plastyczne wykonał 
ilustrator Zbigniew Rychlicki – kawaler Orderu Uśmiechu. W numerze 15 czasopisma 
redakcja ogłosiła ogólnopolski konkurs na imię dla bohatera bajki. Napłynęło wiele pro-
pozycji, m.in.: Wścibinosek, Kłębuszek, Podróżniczek. Zwyciężyła propozycja 3-letniej 
Janinki Rakowskiej z  Warszawy, dzięki której miś znany jest jako Uszatek. Powstały 
wydawnictwa książkowe, tłumaczone na wiele języków: „Przygody i  wędrówki Misia 
Uszatka”, „Nowi przyjaciele Misia Uszatka”, „Gromadka Misia Uszatka”, „Bajki Misia 



Uszatka”, „Zaczarowane kółko Misia Uszatka”. W 1962 roku na 
podstawie scenariusza Czesława Janczarskiego wyprodukowano 
pierwszy film pełnometrażowy pt. „Miś Uszatek”, a w roku 1968 
powstał kolejny pt. „Zaproszenie” – oba filmy wyreżyserował 
Lucjan Dembiński. Nakręcono także serię 38 krótkich filmów 
zapowiadających programy dobranockowe. 

Serial lalkowy o  Misiu Uszatku produkowano na zlecenie 
Telewizji Polskiej od 1975 do 1987 roku w Studiu Małych Form 
Filmowych Se-ma-for w Łodzi. Scenariusz do filmu na kanwie 
opowiadań Czesława Janczarskiego najczęściej był autorstwa 
Janusza Galewicza, pozostali scenarzyści to Janina Hartwig, Eu-
geniusz Ignaciuk, Marian Kiełbaszczak, Jadwiga Kudrzycka oraz 
Eugeniusz Strus. Do roku 1987 wyprodukowano 104 odcinki 
„Misia Uszatka” wyreżyserowane przez Lucjana Dembińskiego, 
Janusza Galewicza, Janinę Hartwig, Eugeniusza Ignaciuka, Ma-
riana Kiełbaszczaka, Jadwigę Kudrzycką, Krystynę Kulczycką, Teresę Puchowską-Stur-
lis, Eugeniusza Strusa oraz Dariusza Zawilskiego. Słowa nastrojowej kołysanki napisał 
Janusz Galewicz do muzyki Piotra Hertela. Narratorem i niezapomnianym odtwórcą 
głosu misia był Mieczysław Czechowicz.

Miś Uszatek na początku każdego odcinka śpiewał piosenkę:

Na dobranoc – dobry wieczór
miś pluszowy śpiewa wam
mówią o mnie Miś Uszatek, 
bo klapnięte uszko mam.
Jestem sobie mały miś, gruby miś,
znam się z dziećmi nie od dziś.
Jestem sobie mały miś, śmieszny miś,
znam się z dziećmi nie od dziś!

Na końcu dobranocki Uszatek 
żegnał dzieci kołysanką:

Pora na dobranoc,
bo już księżyc świeci,
dzieci lubią misie,
misie lubią dzieci. 

Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia Uszatka – mieszka w  muzealnej 
gablocie ze swoimi filmowymi przyjaciółmi. 

Katarzyna Lubas, 
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



Słowa Reginy Nachacz, muzyka Elizy Danilczuk, opracowanie Agaty Ranz

AKT STRZELISTY 
    do świętego Jana Pawła II
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Co dnia żarliwą modlitwą wypraszam łaski, staje się cud!
Nie lękam się Ojcze Święty, bo ufam słowom: „Prawdą jest Bóg”!

Wędrując drogami życia, z nadzieją w sercu stanę u wrót!

Regina Nachacz

Koszyczek Mar tynki
 
Martynka z rodzicami
Idzie do kościółka
W koszyczku z koronkami
Siedzi słodka bułka
 
Kolorowe pisanki
Cukrowy baranek
Dla miłej koleżanki
Mały obwarzanek
 
Święconka wielkanocna
Z zielonym bukszpanem
W dary Boże owocna
Alleluja! Amen

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 5

Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 5 Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 5

Rys. Piotruś Kowara, lat 6
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