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Pluszak
Statuetkę z brązu upamiętniającą
sympatycznych bohaterów z dobranocki
„Gucio i Cezar” odsłonił w rzeszowskim
Muzeum Dobranocek sam autor – znany
rysownik Bohdan Butenko w obecności
licznie przybyłych wielbicieli wieczorynek.
Rzeźbę wykonał znakomity rzeszowski
artysta Marcin Rut

Alicja Ungeheuer-Gołąb

Rys. Aleksandra Lubas, lat 4

Jedzie, jedzie zima!
Sople w dłoniach trzyma,
czapkę ma na głowie…
– Co ma jeszcze? Powiedz!
Jedzie zima, jedzie!
Dwa bałwanki wiezie.
Jeden jest dla ciebie,
drugi dla mnie będzie.

Rys. Wiktoria Nowak, lat 4

DWA BAŁWANKI

Rysunki dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie; nauczycielka Paulina Kwiatek-Buż

Czesław Piotr Kondraciuk

MAJA
					Kochanej wnuczce

Rys. Matylda Hozer, lat 4

Rys. Gabriela Świeboda, lat 4

Moje serce wciąż rozbraja
mała wnuczka – psotna Maja.
Jak cukierek jest słodziutka
i pociesza dziadka w smutkach.
Robi miny, tańczy, skacze,
wciąż się śmieje, rzadko płacze.
Wozi lalę na wózeczku,
a zmęczona śpi w łóżeczku.
Maja to wielka pociecha –
nawet we śnie się uśmiecha.

Prace dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie; nauczycielka Alfreda Rogalska

JEŻYK SPOD JABŁONI
Polecamy książkę dla dzieci „Zimowe przygody Jeżyka
spod Jabłoni” Alicji Ungeheuer-Gołąb, autorki dobrze znanej
czytelnikom „Pluszaka”. Książka ukazała się w krakowskim
Wydawnictwie Skrzat, a zilustrował ją Kazimierz Wasilewski.
Myślicie, że zimą w ogrodzie nie dzieje się nic ciekawego?
Jeśli tak, jesteście w błędzie! Jeżyka zbudziły sylwestrowe wystrzały. Nie śpią też inne zwierzęta. Ponadto w okolicy pojawił
się ktoś nowy. Jest tajemniczy i wygląda inaczej niż pozostali.
Ale czy to oznacza, że nie można go polubić?
Kontynuacja „Przygód Jeżyka spod Jabłoni” to piękna
opowieść o tolerancji, przyjaźni i o tym, że nie można oceniać
innych po pozorach.

Nina Opic

ŚWIĄTECZNE ANIOŁKI

Rys. Marika Suseł, lat 8

Wysoko w chmurkach mieszkały sobie wesołe aniołki. Codziennie rano
ubierały swoje aniołkowe sukienki i wesoło tańczyły. Wszystko byłoby dobrze,
gdyby nie to, że one tańczyły wszędzie: w chmurkach, na słonecznych promyczkach, w kropelkach deszczu, w spadających listkach, a zimą w płatkach śniegu.
Gdy tylko Mikołaj do drzwi zapukał, aniołki już wyskakiwały mu z worka i rozpoczynały swój aniołkowy taniec i wcale nie patrzyły, że tu i ówdzie porozrzucały prezenty albo pomierzwiły choinki na balkonach.
– Już niedługo będzie Wigilia, na stołach przeróżne smakowitości, to można trochę potańczyć i pośpiewać! – powiedział kiedyś aniołek Anreag i zaczął
rozsypywać małe śniegowe płatki, które zamieniały się w tańczące kwiatuszki.
– Oj tak, oj tak! – zapiszczała aniołeczka Majear, która jeszcze nigdy nie była
u ludzi na święta. Ubrała więc najładniejszą niebieską sukieneczkę, jasne włoski
przewiązała błękitną kokardą i zaczęła ćwiczyć świąteczny taniec...
A gdy pierwsza gwiazdka zalśniła na niebie, a ludzie odświętnie ubrani
usiedli przy pięknie nakrytym stole, aniołki zeskoczyły z chmurek i trzymając
w paluszkach końce swych anielskich sukienek rozpoczęły taniec. Raz przysiadły cichaczem na oświetlonej w ogrodzie choince, innym razem tańczyły w dymie z komina, a następnie przy oświetlonych oknach. Gdy tylko jakieś okno było
otwarte, to zaraz wbiegały i tańczyły.
Uważnie przyglądajcie się, czy czasem w talerzu z barszczem albo na pierogach nie ma śladu tańczących aniołków. Uśmiechnijcie się do nich, a wtedy będą
też radosne, aniołkowe święta!
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Historia Śnieżki
Dzień dobry, Świnko
Czasoodkrywanie
Smoki
Opowieść wigilijna
Tygrys Pietrek
Pinokio
Jaś i Małgosia
Bieguny
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Ewa Mrówczyńska

CZASOODKRYWANIE

C

zas na spotkanie z władcą zegarów, wskazówek i przesypującego
się piasku. Spróbujmy
razem poznać jego

tajemnice. Czy czas stoi, biegnie,
a może płynie? Jak można go zatrzymać? Czy czas można zobaczyć? A może, jeśli się tylko postaramy, zdołamy go usłyszeć?
Przed nami fascynujący świat
sekund, minut, godzin, ale
również dni, nocy i pór
roku… Już czas wybrać się do teatru!

Fot. Kamil Dobrowolski

Przedstawienie dla dzieci od 2 do 4 lat
Reżyseria Ewa Mrówczyńska, scenografia Krzysztof Paluch, muzyka Iga
Eckert. Obsada: Klaudia Cygoń, Małgorzata Szczyrek.

Gucio i Cezar w prezencie
Grudzień to czas prezentów i spełniania marzeń. Dla sympatyków filmów animowanych mamy niezwykły upominek. W Muzeum Dobranocek
pojawiła się kolejna rzeźba bajkowych postaci. Wykonaną z brązu statuetkę upamiętniającą sympatycznych bohaterów z dobranocki „Gucio i Cezar”
odsłonił sam autor – znany rysownik Bohdan Butenko w obecności licznie
przybyłych wielbicieli wieczorynek. Rzeźbę wykonał znakomity rzeszowski
artysta Marcin Rut.
W naszej placówce swoje minipomniki mają też inne popularne postaci z bajek: Koziołek
Matołek, Reksio i Jacek i Agatka. Może kiedyś staną w alei gwiazd animacji dla dzieci prowadzącej
do siedziby Muzeum Dobranocek?...
Jestem przekonana, że gapciowaty hipopotam
i rozważny pies wymyśleni przez Bohdana Butenkę
zasługują na miejsce na piedestale, bo bawili na łamach czasopism dla dzieci całe pokolenia Polaków.
Bohdan Butenko to artysta niezwykły. Jego zabawne historyjki obrazkowe ukazywały się w „Misiu”, „Świerszczyku”, „Płomyku” i „Płomyczku”.
Narysował Gapiszona, Gucia i Cezara, Kwapiszona
i innych znanych bohaterów. Jest autorem i ilustratorem wielu książek. Swoje prace podpisuje Butenko pinxit (łac.), co oznacza namalował. Projektował
lalki i dekoracje teatralne, tworzył także scenografię Bohdan Butenko w Muzeum Dobranocek
do Kabaretu Starszych Panów. Artysta jest jednym
z najbardziej nagradzanych polskich rysowników.
Jest też kawalerem Orderu Uśmiechu, który otrzymał w 2012 roku po wypiciu pucharu soku ze świeżo wyciśniętych cytryn, w którym – jak wspomina
– było też wiele pestek utrudniających wygłoszenie
podziękowania.
Dobranockę „Gucio i Cezar” opartą na scenariuszu Krystyny Boglar zrealizowano w warszawskim Studiu Miniatur Filmowych w latach Lalki teatralne projektu B. Butenki – kartka
1976–1977. Muzykę skomponował Zbigniew Ru- pocztowa ze zbiorów Muzeum Dobranocek
dziński, a głosu udzielili: znany z Misia Uszatka
Mieczysław Czechowicz (Gucio), Bronisław Pawlik (Cezar) oraz Krystyna Borowicz (niezapomniana małpka Karolina).
Kto nie zna tych sympatycznych postaci, powinien koniecznie sięgnąć po film lub książkę.
W naszym sklepiku można nabyć egzemplarz z autografem autora. I oczywiście trzeba odwiedzić
muzeum, zobaczyć rzeźbę Gucia i Cezara i porównać
bohaterów z pierwowzorem ręki twórcy znajdującym
się na ekspozycji. Zapraszam!
Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek
„Gucio i Cezar na tropie tabliczki mnożenia” – B. Butenko,
K. Boglar, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980.

Regina Nachacz

BAŁUTKA, BAŁAMUTKA
Rys. Martynka Rzeźwicka, lat 5

Dzielna koza na Bałutach,
wystrojona jak na bal,
poszła w pole w złotych butach
wbić pośrodku miedzy pal.
Miał podzielić dworskie ziemie,
dla każdego żyzny łan,
w kurnej chacie kozie plemię
mądry rozkaz wydał pan.
Wielka radość od poranka,
glebę orze pański pług,
hoże dziewki w modrych wiankach
chwalą trudem Boży dług.

Widząc troskę Bałamutka,
sercem woła – on ci mój!
Nie do twarzy kozom w smutkach,
idę na ostatni bój!

Patrzy dziedzic po zagonach,
ceni pracowity lud.
Wiem, że czeka na mnie żona –
Niechby raz się zdarzył cud!

Zdjęła modne pantofelki,
rozpuściła lniany włos,
skromnie rzekła głosem wielkim –
mnie nie nęci srebra trzos.
Tym ujęła gospodarza –
będzie ze mnie zgodny mąż.
Dobry Pan Bóg nam nadarza,
Sszczęście dla nas kwitnie wciąż!
Morał: Planuj byt o świcie,
rozdaj biednym zbędny grosz,
zyskasz miłość, piękne życie,
wdzięcznych podziękowań kosz!

Słowa Reginy Nachacz, muzyka Renaty Kątnik

GÓRALSKA KOŁYSANKA

1

W stajence lichej mały Pan Jezus
słodziuteńko śni.
Nasz Ojciec Święty Bożą Dziecinę
kolebie do snu.
Papież Góral – Biały Anioł Stróż
kołysankę łka:
Lulajże, lulaj Okruszku chleba,
Królu z Betlejem, Zbawicielu nasz
dziś narodzony!

2

Józef przytulił Pannę Maryję
srogo strudzoną.
Ciche bydlątka i pastuszkowie,
jeno gwiazda lśni.
A Papież Góral – Biały Anioł Stróż
kołysankę łka:
Lulajże, lulaj Okruszku chleba,
Królu z Betlejem, Zbawicielu nasz
dziś narodzony!

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, Alina Bylak, Iwona Bereś, Nina Opic, Regina Nachacz,
Renata Kątnik, Zbigniew Grzyś, Waldemar Wywrocki

