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Pluszak

Emisyjna plansza powitalna  
do dobranocki „Bolek i Lolek” 
autorstwa J. Rudzkiego, 1975, 

ze zbiorów Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



Alicja Ungeheuer-Gołąb

Zimowe pytania

Skąd przychodzi Królowa Śniegu?

Gdzie mieszka?

Gdzie ma swój dom?

Czy to prawda, że serce ma z lodu,

mroźną szatę 

i zimny wzrok?

I dlaczego jest właśnie taka,

że zamarza przy niej wierzba i mak?

I dlaczego jest lodowata,

że głoduje przy niej sarna i szpak?

Gdyby była choć trochę cieplejsza,

wziąłbym ją za rękę i rzekł,

że z królowych byłaby najładniejsza,

gdyby tylko cieplejszy był śnieg.

Rys. Jagoda Jastrzębska,  
kl. 3a, SP nr 1 w Rzeszowie;   

 nauczycielka Iwona Bereś



Nina Opic 
MOTYL STEFAN

Za parę dni miał wrócić do domu 
tatuś Ani. Jest żołnierzem i od kilku mie-
sięcy był na misji wojskowej w dalekiej 
Afryce, gdzie pilnował, aby tamtejszym 
dzieciom nie działa się krzywda. Wszy-
scy w domu czekali na powrót taty. Mama 
z babcią sprzątały cały dom, Maciek ćwi-
czył wytrwale grę na gitarze, pies Bu-
fon zbierał swoje rozrzucone zabawki, 
a Ania postanowiła powitać tatę ja-
kąś najpiękniejszą laurką. Rysowała 
i rysowała, ale ciągle była niezado-
wolona. A to kwiatek był brzydki, 
a to serduszko krzywe, a to żółte 
słoneczko całkiem skryło się za 
chmurą. 

– Jutro jedziemy na lotnisko po tatusia! – powiedziała mama przy kolacji.
– Jutro? Już jutro? – zawołały głośno dzieci. I wszyscy od razu postanowili 

dokończyć przygotowania do powitania taty. Ania pobiegła do swojego pokoju 
zrobić coś z tymi laurkami. Żadna się jej nie podobała. Wyjęła z szuflady kredki 
i kartki i... rozpłakała się. To miała być najpiękniejsza laurka, a ma tylko takie 
sobie obrazki.

– Nie płacz, Aniu – usłyszała cieniutki głosik z szuflady. Dziewczynka prze-
straszyła się. 

– Nie bój się, to ja, motyl Stefan. Wleciałem przez okno i trochę pospałem 
sobie w twojej szufladzie. Wiem, że chcesz jutro dać tatusiowi piękną, niezwykłą 
laurkę. Pomogę ci. Narysuj kwiatek i słoneczko, a resztę ja dokończę.

– Tylko tyle? – zapytała Ania i aż oczy przetarła z niedowierzenia. Po raz 
pierwszy słyszała mówiącego motyla. 

Posłuchała go i narysowała piękny kwiatek i słoneczko. A gdy ten dziwny 
obrazek był już gotowy, motyl Stefan usiadł na kwiatku, poruszył skrzydełkami 
i od razu kartka zrobiła się jakaś magiczna. A rano, gdy Ania ściskała na lotnisku 
tatusia, motyl Stefan wesoło się do niej uśmiechał z niezwykłej laurki i wszyscy 
byli bardzo, bardzo szczęśliwi.
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LUTY W DOBRANOCKACH

Zimową porą warto złożyć wizytę w Muzeum Dobrano-
cek w Rzeszowie, by obejrzeć nowe eksponaty, wziąć udział 
w zajęciach edukacyjnych, a także zwiedzić dwie interesujące 

wystawy czasowe. Pierwsza z nich – „Śladami 
Wilka i Zająca” – przedstawia twórców i bohaterów najpo-

pularniejszej radzieckiej dobranocki. Można na niej zo-
baczyć wiele interesujących przedmiotów związanych 
z tą animacją, m.in.: wydawnictwa książ-
kowe, kartki pocztowe, filmy 8 mm, 
przezrocza, gry, figurki, przypinki, 

proporczyki, a nawet zestaw sztuć-
ców, papierośnicę i popielniczkę 

z wizerunkami Wilka i Zająca oraz 
zabawkowy pojazd wojskowy z wyrzutnią 

rakiet. Eksponatem miesiąca jest kultowa gra elektronicz-
na „Ну, погоди!” (tzw. „jajeczka”), którą można poznać na 
udostępnionym w tym celu komputerze. 

Druga wystawa prezentuje projekty Surena Vardaniana – 
znakomitego grafika i ilustratora. Na ekspozycji można zobaczyć prace p o -

chodzące z książek: „Akademia Pana Kleksa”, „Podróże Pana Kleksa”, 
„Tryumf Pana Kleksa” Jana Brzechwy, „Kraina Obi-Boków” 

Mariusza Niemyckiego (Wydawnictwo Skrzat) oraz „Zezia, 
Giler i Oczak” Agnieszki Chylińskiej (Wy-
dawnictwo Pascal). Wystawę otwartą 1 lu-
tego będzie można zwiedzać do 20 marca.

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w ogólnopolskim konkursie plastycz-
nym na rysunkową historyjkę „Komik-
sowo”. Konkurs organizowany jest pod 

patronatem Bohdana Butenko (04.02 
– 25.04). Szczegóły oraz regulamin można 

przeczytać na stronie internetowej muzeum: www.
muzeumdobranocek.com.pl w zakładce aktualności oraz na na-
szym Facebooku.

Katarzyna Lubas,
dyrektor Muzeum Dobranocek 

http://www.muzeumdobranocek.com.pl
http://www.muzeumdobranocek.com.pl


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

PLEBISCYT NA DOBRANOCKĘ  

Wybieramy najpo-
pularniejszą dobranockę. 
Głosować można do 20 marca 
br. Dzień później, podczas obcho-
dów 5. urodzin Muzeum Dobranocek 
w Rzeszowie ogłoszone zostaną wyniki 
plebiscytu.

Głosować można na wszystkie filmy ani-
mowane (popularnie określane jako dobranocki 
i wyświetlane w tzw. paśmie dobranockowym TVP1) 
za pośrednictwem profilu Muzeum Dobranocek na Face- 
booku przez dodanie komentarza pod postem konkursowym. Moż-
na wrzucić głos do urny znajdującej się w kasie muzeum. Należy wskazać 
tylko jedną dobranockę. Z głosów zawierających więcej niż jedną propozycję, 
uwzględniony zostanie tylko pierwszy tytuł z listy. Dobranockowy upominek 
otrzyma osoba wylosowana spośród uczestników plebiscytu.



Spektakle w lutym
i marcu 2014 roku
•	 Dzień dobry, Świnko
•	 Historia Śnieżki
•	 Kaktus i Angelonia
•	 Królowa Śniegu
•	 Dzikie łabędzie
•	 Mała Syrenka

SCENA DLA DOROSŁYCH
•	 Raduj się Rzeszowie 
•	 Na pełnym morzu
•	 Pokojówki 

Aleksei Ustavschikov

KAKTUS I ANGELONIA
Reżyseria i opracowanie muzyczne: Aleksei Ustavschikov,  
scenografia: Anastasia Kardash. Obsada: Marta Bury, Kamil Dobrowolski, 
Tomasz Kuliberda, Bogusław Michałek, Ewa Mrówczyńska, Kamila Olszewska, 
Andrzej Piecuch.

W mieszkaniu śpiewaka mieszkał w do-
niczce Kaktus. Był bardzo zadowolony, cały 
parapet miał tylko dla siebie. Wprawdzie śpie-
wak zostawiał tam nuty, ale Kaktus wcale się 
o to nie gniewał. Przeciwnie – często z nie-
cierpliwością czekał, aby w pobliżu doniczki 
znalazły się nowe kartki zapisane czarnymi 
znaczkami, które dodane do siebie tworzy-
ły piękną muzykę. Bo Kaktus uwielbiał mu-
zykę – miał piękny głos, umiał czytać nuty 
i codziennie śpiewał. Pewnego dnia śpiewak 
uprzątnął parapet na drugą doniczkę i obok 
Kaktusa pojawiła się ona – Angelonia. Kaktus 
wcale nie ucieszył się ze zmiany. 

Ale jak rozwinie się znajomość Kaktusa 
i Angelonii dowiecie się podczas spektaklu.

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



Grażyna Repetowska

Gdzie zima?

Spotkałem sikorkę, siedziała ma drzewie,
spytałem ją grzecznie: Gdzie zima? Czy wie?
Poruszała łebkiem w cztery świata strony,
zagadnęła kruka z piórem napuszonym,
cichutko pisnęła swoje cit, ci, rit,
poleciała dalej, a ja za nią w mig.

Podbiegłem pod krzaczek, ona już tam była,
w jasnym dnia poranku wcale się nie kryła.
Popatrzyła w górę, potem w prawo, w lewo
i pomknęła dalej, na następne drzewo.

Wtedy zobaczyłem wesołą naradę
kruków i dzięciołów i kawek paradę.
Pomyślałem sobie: Nie znam mowy ptaków!
Pobiegnę więc lepiej do moich pierwszaków! 

Rys. Klaudia Dziuba, klasa 3b,  
SP nr 1 w Rzeszowie;  
nauczycielka Janina Kubaszek 



Opracowała muzycznie Renata Kątnik

RYMOWANKA WYLICZANKA
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 Ref. 
 W pokoiku na stoliku
 stało mleczko i jajeczko. 

1. Przyszedł kotek, wypił mleczko i ogonkiem stłukł jajeczko. 
Przyszła mama, kotka zbiła, a skorupki wyrzuciła.

 Ref. 
 W pokoiku na stoliku
 stało mleczko i jajeczko. 

2. Przyszedł kotek, wypił mleczko i ogonkiem stłukł jajeczko. 
Przyszedł tata, kotka schował, a mamusię pocałował.
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