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Alicja Ungeheuer-Gołąb

W WIOSENNYM OGRODZIE

zaszumiało
szumi szum
wiatr przywiał znad rzeczki
zadudniło 
dubi dum 
rozsypał patyczki
zatrzeszczało 
trachu trach 
pękły gałązeczki
zachrupały 
chrupu chrup
na grządce grudeczki 

i spod ziemi 
cichuteńko
wychynęły
pomaleńku
po raz pierwszy z kroplą rosy
po raz pierwszy w słońcu złotym
z i e l o n e   ł o d y ż k i

URODZINOWA WYSTAWA
ATTILI DARGAY

Małych i dużych sympatyków polskich i zagranicznych animacji oraz przyja-
ciół Muzeum Dobranocek serdecznie zapraszam na marcowe wydarzenia organi-
zowane z okazji ósmych urodzin placówki. Największą atrakcją jubileuszu jest eks-
pozycja czasowa „Lisek Vuk i inni. Wystawa dorobku Attili Dargay, twórcy węgier-
skich animacji dla dzieci” prezentująca twórczość artysty znanego w Polsce dzięki animacji dla dzie-
ci „Lisek Vuk” zrealizowanej na motywach powieści Istvána Fekete. W Polsce serial o przygodach 

Praca przestrzenna zbiorowa uczniów kl. 3f wykonana pod kierunkiem nauczycielki Jadwigi Kawy; Szkoła 
Podstawowa nr 25 w Rzeszowie



sympatycznego liska był emitowany w 1987 r., a głosu głównemu 
bohaterowi użyczyła Ewa Złotowska. Eksponaty prezentowane na 
wystawie pochodzą z prywatnej kolekcji żony artysty Irén Henrik.

Attila Dargay (1927–2009) karierę filmową rozpoczął 
w 1951 r. pracą przy produkcji pierwszych węgierskich filmów ry-
sunkowych. Na początku był rysownikiem faz, następnie rysowni-
kiem kluczowym i projektantem postaci i ruchu. Był związany ze 
Studiem Filmowym Pannónia. Tworzył filmy krótko- i długome-
trażowe, produkcje reklamowe, seriale filmowe i telewizyjne. Zre-
alizował ponad 100 ekranizacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Za twórczość artystyczną został uhonorowany licznymi nagroda-
mi i  wyróżnieniami. Pierwszym jego samodzielnym projektem 
był film krótkometrażowy „Nienasycona pszczółka” (Telhetetlen 
méhecske – 1958), do którego wykonał opracowanie plastyczne, 
a pierwszym filmem w jego reżyserii: „Nie daj się, ludziku” (Ne hagyd magad emberke – 1959). At-
tila Dargay zrealizował liczne filmy satyryczne dla dorosłych, obnażające naturę ludzką i ukazujące 
wady społeczeństwa węgierskiego: „Wariacje na temat smoka” (Variációk egy sárkányra – 1967), 
„Historie nieregularne” (Rendhagyó történetek – 1971), „Dawaj, lokomotywo” (Hajrá, mozdony! 
– 1972), „Reakcja” (Visszajelzés – 1977) oraz 16-odcinkowy serial „Gustaw” (Gusztáv, 1964–68).

Zrealizowane z  humorem filmy twórcy dla dzieci niosą radość, ale także zawierają morał. 
Bawią i edukują ‒ w zabawny sposób uczą zasad postępowania, wartości przyjaźni, szacunku dla 
innych oraz miłości do przyrody. Najbardziej znane to: „Królewicz Orzeszek” (Dióbél királyfi ‒ 
1963), „Trzy króliczki” (A három nyúl ‒ 1972), „Rycerz Pázmán” (Pázmán lovag ‒ 1973), „Gęsiarek 
Maciek” (Lúdas Matyi ‒ 1976), „Lisek Vuk” (Vuk ‒ 1981), „Odnaleziony skarb” (Szaffi ‒ 1984), 
„Kapitan lasu” (Az erdő kapitánya ‒ 1987), „Siódmy braciszek” (A hetedik testvér ‒ 1994), „Marcin 
i kloszard” (Marci és a csőlakó ‒ 1965), seriał „Pom-Pom” (Pom-Pom sorozat ‒ 1978‒82). Cztery 
z nich były emitowane w naszej telewizji z polskim dubbingiem.

Artysta zajmował się także grafiką – projektował przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Był 
też autorem licznych ilustracji do bajek, książek, komiksów, plakatów, kart i znaczków pocztowych 
oraz gier planszowych.

22 marca o  godzinie 11.00 w  Muzeum Dobranocek odbędzie się wernisaż oraz spotkanie 
z żoną twórcy Irén Henrik. Na wystawie będzie można zobaczyć oryginalne przedmioty związane 
z realizacją filmów, a także osobiste pamiątki artysty.

W  salach ekspozycyjnych muzeum będzie można obejrzeć nowe eksponaty pozyskane do 
zbiorów, które z okazji urodzin zaprezentujemy po raz pierwszy. Tradycyjnie odbędą się pokazy fil-
mów animowanych dla dzieci, będzie też słodka niespodzianka. Serdecznie zapraszam na urodziny, 
a także do odwiedzin bez okazji. Przypominam też, że cały czas poszukujemy pamiątek związanych 
z  realizacją filmów animowanych oraz przedmiotów codziennego użytku z wizerunkami bajko-
wych bohaterów. Jeśli zechcą Państwo je przekazać do muzealnej kolekcji, będzie to najpiękniejszy 
prezent urodzinowy.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek

V Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji
Serdecznie zapraszamy do Muzeum Dobranocek w Rzeszowie na Ogól-

nopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA – konkurs dziecięcy „Teraz dzieci 
mają głos”. W dwóch kategoriach (przedszkolna i wczesnoszkolna) zaprezen-
tujemy, w pięciu blokach 25 filmów – animacje wybrane w tegorocznej edycji 
festiwalu. Prezentacje odbędą się 28 marca oraz 7, 11 i 25 kwietnia i 5 maja br.



Czesław Piotr Kondraciuk 

FIOŁEK 

Wyjrzał ostrożnie 
spod resztek śniegu, 
pachnące płatki
szybko rozpostarł, 
zwróciwszy swoje 
oczko ku niebu 
głośno zawołał:
– Już przyszła wiosna! 
Wiosna, wiosenka, 
przepiękna pani! 
Pąki swe będę
rozwijać dla niej…
Ja, leśny fiołek, 
zawsze pamiętam: 
kwitnąć dla wiosny 
to jest rzecz święta. 

Grażyna  Repetowska

PRZEDWIOŚNIE

Jeszcze słonko jest niziutko,
jeszcze ziemia słodko śpi,
a  już  wiosna, jak to wiosna,
puka do zimowych drzwi.

Śnieg roztopi i bałwanki,
które w śniegu mocno stoją,
a sikorki i gawrony
szybko z wiosną się oswoją.

Słonko znów zaświeci jaśniej
i ożywi lasy, pola.
Ono wie to doskonale,
bo taka jest jego rola.

Ty swej Mamie znów zaśpiewasz
pioseneczkę o  tej wiośnie,
która  puka do twych okien
tak wspaniale i radośnie. 

Rys. Julia Musiał

Rys. Milena Mołdoch

Rys. Amelia Pałac

Rys. Amelia Pałac

Rys. Danuta Skibicka



Rys. Justyna Lip

Nina Opic

WIOSENNE JEZIORKO
Daleko, daleko stąd wśród gór wszyscy oczekiwali wiosny: ludzie w domku pod lasem, zwie-

rzęta, rośliny, nawet pięć dumnych wyniosłych gór patrzących tęsknie w słońce. Każdy miał dosyć 
już zimy. Nawet ptaki latały wysoko, wypatrując oczekiwanej wiosny. 

– Gdzie jest wiosna? Gdzie jest wiosna? – pytali wszyscy wokół.
– Już nadchodzi! Już jest blisko! – świstał wiatr, przyginając do ziemi obudzone małe zielone 

trawki.
Aż pewnego dnia słoneczko zaczęło grzać mocniej, wiatr wysuszył mokrą ziemię, ptaki za-

częły już inaczej śpiewać wśród drzew, nawet konik Maurycy chętnie wyszedł na łąkę. Po zimie 
niby wszystko wyglądało tak samo, a jednak coś się zmieniło... Tuż przy samych górach, nie wiado-
mo skąd i kiedy, pojawiło się małe niebieskie 
jeziorko z granatowym oczkiem w środku.

– Kto ty jesteś? Skąd się tu wziąłeś? – 
pytali wszyscy wokół zaciekawieni nowym 
wodnym przybyszem. 

– Kazała mi tu przyjść Pani Wiosna! – 
zabulgotało jeziorko.

– Pani Wiosna? – z  niedowierzaniem 
zapytały ptaki, pasący się konik, a  nawet 
poważne góry. Niby wszyscy wypatrywali 
wiosny, a  jak przyszła razem z malutkim je-
ziorkiem, to nikt nie mógł uwierzyć. Jak spo-
tkacie wśród gór małe jeziorko z granatowym 
oczkiem w środku, to uśmiechnijcie się do niego, a ono odpowie wam swoim wiosennym uśmie-
chem, w którym będą odbijać się radosne słoneczko, zadowolone zwierzątka, a może nawet jakieś 
zadumane góry... Bo wiosna to taka czarodziejka!

Rys. Julia Musiał
Wiersze zilustrowały dzieci z klasy 3f pod kierunkiem nauczycielki Jadwigi Kawy; 
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Rys. Julia Ipnar

Rys. Kacper Fluda

Rys. Milena Bieniasz, lat 9



Czesław Piotr Kondraciuk

TAJEMNICE MRUCZKA (7)
Przygód Kota Kulomiota część II

Wypuszczona w mgnieniu oka zniknęła w ciem-
ności. Mruczek myślał: dotrzyma słowa czy też nie… 
Usłyszawszy wzmożoną krzątaninę, był już pewien 
wygranej. 

– A nie próbujcie przypadkiem wrócić! – zawo-
łał, jak na prawdziwego łowcę przystało. – Pamiętajcie, 
zawsze mogę tu wrócić, a  wówczas nie odpowiadam 
za siebie! 

W  odpowiedzi usłyszał ciche pochlipywania 
i  przyspieszony szelest kroków. Myszy opuszczały 
swoje kryjówki. Pełen satysfakcji mógł wreszcie po-
myśleć o domu, o opiekunach, którzy na pewno mar-
twią się o niego. 

– Jak to zrobiłeś? – dziwił się Kurołap, kiedy po 
wielu sprawdzeniach okazało się, że myszy zniknęły. 
Jak tego dokonałeś? – pytał. 

– To moja słodka tajemnica – dumnie odpowia-
dał kot. – Nikomu jej nie zdradzę – powtarzał. 

W bajce pozostać nie chciał. Może kiedyś, jak bę-
dzie miał okazję... Teraz nie. Propozycję Siwobrodego, 

by zostać nadwornym łowczym, stanowczo odrzucił. 
– To nie dla mnie, ale serdecznie dziękuję – odpowiadał. – Dziękuję też za szansę. Ona 

rozwiązała mój problem. Jestem szczęśliwym kotem – 
podkreślił na koniec. 

Pożegnawszy wszystkich przedstawicieli bajko-
wego dworu, Mruczek wracał w swoje rodzinne strony. 
Niosła go przeogromna radość z dokonań, jakie ostat-
nio poczynił. Wszak udało mu się wreszcie zrzucić cię-
żar dawnych niepowodzeń z  pozytywnym skutkiem. 
Szedł, odtwarzając w  pamięci jedno z  zauważonych 
haseł umieszczonych na pałacowej ścianie: 

Niech każdy w swej pamięci zachowa, 
że liczą się czyny, a nie puste słowa. 
I tylko pracą można zdobyć wiele! 
Pomyślcie o tym, młodzi przyjaciele… 
Duma rozpierała kocią pierś. On, domowy kon-

sument smacznego mleka, potrafił zrozumieć swój 
błąd, całkowicie zmienił postępowanie, a  źródłem 
zmian są dwie tajemnice, które on, Mruczek, zachowa 
aż do końca swego żywota. 

Przyspieszał kroku, biegł coraz szybciej, a za nim 
podążała pachnąca kwiatami, tajemnicza wiosna. 

Koniec 

Rys. Patrycja Tabęcka

Rys. Julia Zielińska

Rys. Julia Musiał

Rysunki dzieci z klasy 3f pod kierunkiem 
nauczycielki Jadwigi Kawy; Szkoła 
Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Rys. Justyna Lip



TEATR MASKA
spektakle w marcu i kwietniu 2017
yy Akademia pana Kleksa
yy Nina i Paul (Scena Kacperek)
yy Czasoodkrywanie
yy Smoki
yy Statek Noego (Scena Kacperek)
yy Historia Śnieżki
yy Teraz tu jest nasz dom (premiera 26 marca br.)
yy Skarpety i papiloty, czyli o tym, co zaszło w rodzinie lisów
yy Na pełnym morzu (dla dorosłych i młodzieży)
yy Calineczka
yy Bieguny (dla dorosłych i młodzieży)

Barbara Gawryluk

TERAZ TU JEST NASZ DOM
dla dzieci od lat 7

Scenariusz Tomasz Kaczorowski, reżyseria 
Anna Retoruk, scenografia Jan Polivka, 
muzyka Paweł Sowa, choreografia Maciej 
Florek, reżyseria świateł Magdalena 
Grundwald. Obsada: Jacek Popławski, 
Anna Kukułowicz, Ewa Mrówczyńska, 
Kamila Olszewska, Kamil Dobrowolski, 
Andrzej Piecuch, Jerzy Dowgiałło.

Opowiem wam historię swojej – dość 
niezwykłej – przeprowadzki. Mam na imię 
Romek i  od pewnego czasu mieszkam 
w  Polsce. Kiedy byłem jeszcze dzieckiem 
i  mieszkałem daleko stąd, w  rozmowach 
dorosłych zaczęły pojawiać się nieznane 
słowa: „wojna”, „bomba”, „ewakuacja”… 
Któregoś dnia rodzice powiedzieli, że mu-
szę się szybko pakować i  zabrać ze sobą 
tylko to, co zmieści się do jednego plecaka. 
W ten sposób znalazłem się u was. Wszyst-
ko było tu dla mnie nowe i nieznane: lu-
dzie, język, zwyczaje, a  nawet otaczające 
mnie przedmioty. Z początku było mi cięż-
ko, ale przecież z pomocą rodziny i przyja-
ciół wszystko można przezwyciężyć.
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Słowa: Regina Nachacz; muzyka: Cesáreo Gabaráin

OSTATNI REJS
(na melodię „Barki”) 
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Pana spotkałem nad brzegiem,
gotów na połów serc słowem Bożym
poszedłem drogą życia i prawdy.
 
Ref.
O, Panie! Z nieba na mnie spojrzałeś,
ze wzruszenia nie wyrzekłem imienia,
cyprysowa barka czeka na brzegu,
błogosławiąc, razem zaczniemy łów!

Byłem góralem z Wadowic,
skarb ukryłem pod samiutkim sercem – 
dwie ręce, zapał, pot i samotność.

Ref. O, Panie! Z nieba na mnie spojrzałeś… 

Potrzebowałeś oddania –
pielgrzymowałem, nie bałem się kul,
szukałem młodych, a oni przyszli.

Ref. O, Panie! Z nieba na mnie spojrzałeś… 

Dzisiaj odpływam do Ciebie
z pełną siecią złowionych dusz ludzkich,
w ostatni rejs zwieńczony milczeniem.
 
Ref. O, Panie! Z nieba na mnie spojrzałeś… 


