ZA KULISAMI KULTOWYCH DORANOCEK
Bajki na dobranoc jako rytuał przed zaśnięciem mają długą
tradycję. Od najdawniejszych czasów rodzice i dziadkowie
opowiadali je dzieciom, później także czytali. Wraz z rozwojem
techniki rolę tę przejęły też media.
Dziś z nostalgią wspominamy poczciwych bohaterów dobranocek
z czasów PRL-u? By dzielić z nimi smutki i radości, miliony Polaków
wyczekiwały na te kilkanaście minut do wieczora. Ulice pustoszały, a
przed telewizorami gromadziły się całe rodziny. Mimo błyskawicznego
rozwoju techniki, pamięć o Misiu Uszatku czy Koziołku Matołku
przetrwała.
Czarno - białe, potem kolorowe bajki przyciągały rzesze dzieci
przed telewizory równo o godz. 19.20. Zaczarowany świat bohaterów
trwał 8 - 10 minut i ... śnił się nocami. Niektóre wieczorynki były tak
charakterystyczne, że zapisały się na stałe w polskiej kulturze.
Najpierw jednak wyjaśnimy Wam co to jest Wieczorynka (dobranocka)
Wieczorynka (zamiennie: Dobranocka)
1) nadawany na antenie radiowej lub telewizyjnej krótki program dla dzieci na
dobranoc, w radiu najczęściej w formie słuchowiska, w telewizji jako polskie
seriale animowane lub lalkowe;
2) pierwotnie nazwa ta używana była także na określenie bajek do czytania na
dobranoc, np. zbiory dobranocek (wieczorynek), najpiękniejszych dobranocek
czy dobranocek na każdy dzień roku.
W Polsce jest to wieczorny blok programowy przeznaczony dla dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, emitowany na antenie TVP ABC.
W TVP Polonia i TVP Wilno występuje jako Dobranocka.
Od lat 50 XX w. do 2013 był to krótki blok z bajkami i serialami
animowanymi dla dzieci nadawany w TVP1. W latach 2013-2014 pasmo było
emitowane również w TVP Kultura. W latach 50. i 60. XX w. wszystkie
dobranocki były pokazywane na żywo, niektóre jeszcze w latach 70. ubiegłego
wieku.

Kultowe dobranocki wychowały całe
pokolenia.

Chciałybyśmy przybliżyć wam legendarne, kultowe dobranocki wieczorynki z naszych czasów, a były to:

JACEK I AGATKA
( Wanda Chotomska)

Wraz z wyskoczeniem kukułki z zegara na czarno - białym ekranie pojawiała się
pani Zosia - sąsiadka Jacka i Agatki (odtwarzała ją Zofia Raciborska, która
użyczała głosu lalkom), potem Jacek i Agatka, dwie pacynki (główki nakładane
na palec w rękawiczce). Rozmawiały o dziecięcych obawach, potrzebach,
marzeniach. Autorką tej dobranocki (1962r.) była Wanda Chotomska. Ostatni
odcinek wyemitowano w 1973r.

RÓŻNE PRZYGODY GĄSKI
BALBINKI
(DANUTA MANCEWICZ)

Kreskówkę "Różne przygody Gąski Balbinki" (bez animacji, od 1959r.) mogli
oglądać nieliczni, bo wtedy telewizor był prawdziwym luksusem! Psoty gąski
Balbinki i kurczaka Ptysia bardzo podobały się dzieciom. W przygodach
towarzyszył jej sepleniący fajtłapa, kurczak Ptyś, który jeśli pomagał, to tak, że
np. wiadro z farbą do pomalowania ścian lądowało na Balbince. Wesołe to były
przygody. Możecie obejrzeć filmy dostępne w internecie. Autorką bajki była
Maria Terlikowska, głosu postaciom użyczała Danuta Mancewicz.

REKSIO
(LECHOSŁAW MARSZAŁEK)

Pierwowzorem Reksia była Trola (suczka rasy foksterier szorstkowłosy) należąca
do pierwszego scenarzysty i reżysera serialu Lechosława Marszałka. Ten wesoły
i ciekawski pies mieszkał w przyjaznej budzie na podwórku pełnym innych
zwierząt, Były tam kury, kogut, kaczka, gęś, krowa, koza, świnia, kot. Zazwyczaj
każdy odcinek zaczynał się ziewaniem i przeciąganiem się Reksia., po czym
wychodził on z budy, by poznawać świat. A wcielał się w poliglotę, naśladując
mowę każdego zwierzęcia z podwórka. Wyemitowano aż 52 odcinki, ostatni w
1986r.

MIŚ Z OKIENKA
(BRONISŁAW PAWLIK)

Miś z okienka pojawił się na ekranie w latach 50. z przyjacielem Bronkiem
(wcielał się w niego Bronisław Pawlik, na zdjęciu). Program kierowany był do
dzieci w wieku szkolnym i miał spełniać misję edukacyjną, m.in. zachęcać do
czytania książek. Wzorowany był na angielskiej audycji Whirligig, którą
prowadził Humphrey Lestocq rozmawiający z kukiełką, Mr. Turnipem (Panem
Rzepą). Początkowo program nosił nazwę Miś w okienku. Główny bohater, miś,
omawiał z prowadzącym zaczerpnięte z książek poważne tematy. Prowadzącym
był najpierw Bronisław Pawlik, a następnie Stanisław Wyszyński. Głos misia
podkładały Danuta Przesmycka oraz Ewa Florczak.
Miś z okienka – emitowany w Telewizji Polskiej od 23 czerwca 1957 do 1973
roku. Pomysłodawczynią programu i autorką dialogów była Wanda Szerewicz.

MIŚ USZATEK
(CZESŁAW JANCZARSKI)

Miś Uszatek był bohaterem popularnym głównie wśród dzieci w wieku
przedszkolnym – takim dzieciom łatwo się było identyfikować z Uszatkiem, bo z
jednej strony przypominał on dostępną wszystkim pluszową zabawkę, a z
drugiej strony był poważnym partnerem, kolegą z przedszkola. Na dodatek
okazał się bohaterem na wskroś współczesnym, nie tylko w zachowaniu czy
języku, ale i w ubiorze, o co zawsze dbał projektant Zbigniew Rychlicki.
Oryginalna lalka Misia Uszatka znajduje się na ekspozycji w Se-ma-for Muzeum
Animacji w Łodzi.

KOZIOŁEK MATOŁEK
(KORNEL MAKUSZYNSKI)

Przygody Koziołka Matołka – to polska bajka muzyczna, zrealizowana na
podstawie książek o Koziołku Matołku autorstwa Kornela Makuszyńskiego.
Przypuszczalnie najdłuższa polska bajka muzyczna ze wszystkich, bo w czterech
częściach i wymagająca dwóch płyt gramofonowych. Słuchowisko to zostało
wydane w 1971 roku przez Polskie Nagrania „Muza”,
Koziołek Matołek – to postać literacka stworzona przez Kornela
Makuszyńskiego (tekst) i Mariana Walentynowicza (kolorowe rysunki) w jednej
z pierwszych w Polsce historyjek obrazkowych dla dzieci, która ukazała się w
1932 roku. Jest to postać wciąż popularna, mimo że od śmierci obu autorów
minęły już dziesięciolecia, a opisane i narysowane przygody tytułowego
bohatera niekoniecznie przystają do współczesnej rzeczywistości. Ta powieść
obrazkowa należy do kanonu polskiej literatury dziecięcej. Historia Koziołka
Matołka uznawana jest za prekursorską w polskim komiksie.

BOLEK I LOLEK
(WŁADYSŁAW NEHREBECKI)

Bolek i Lolek – to dwaj tytułowi bohaterowie jednego z
najpopularniejszych polskich seriali animowanych dla dzieci. Twórcą utworu i
jego koncepcji, inicjatorem serii autorem pierwotnym i współautorem
opracowania utworu w formie projektów plastycznych był Władysław
Nehrebecki. Synowie Władysława Nehrebeckiego, Jan i Roman, oraz sam autor
w licznych wywiadach i wspomnieniach podają, że inspiracją dla stworzenia
utworu były zabawy synów autora i że ich ówczesne figle i psoty były
natchnieniem powstających od 1962 roku scenariuszy do tej serii. W
pierwotnym zamyśle Nehrebeckiego Bolkiem miał być niższy i grubszy chłopiec,
Lolkiem wyższy i szczuplejszy. Duet bohaterów szybko zdobył sympatię
młodych i starszych widzów. Filmy z ich udziałem odniosły wielki sukces w kraju
i za granicą. Były wyświetlane w wielu krajach na wszystkich kontynentach.
W 1973 twórcy filmu wprowadzili na życzenie żeńskiej części widowni nową
postać – Tolę. Pierwszy raz wystąpiła w odcinku zatytułowanym „Tola”. W
sumie pojawiła się w 30 odcinkach. Większość odcinków nie posiada dialogów.
Wyjątkiem są filmy pełnometrażowe i serie z lat 80., gdzie głównym bohaterom

głosu użyczały: Bolkowi – Ewa Złotowska, Ilona Kuśmierska, Lolkowi – Danuta
Mancewicz, Danuta Przesmycka.
Dobranocki budzą w małych i dużych ciepłe uczucia. Dzieci
poprzednich pokoleń często i chętnie wspominają dobranocki swoich
czasów W Internecie wiele jest stron internetowych poświęconych
dyskusjom na ich temat, wspomnieniom, plebiscytom.
Istnieją także poświęcone im muzea, w Polsce Muzeum
Dobranocek (wcześniejsza nazwa Muzeum Dobranocek PRL-u) w
Rzeszowie gromadzące przedmioty związane z dobranockami,
organizujące wystawy i popularyzujące wiedzę o dobranockach różnych
czasów.
W roku 2008 powstała Fundacja Filmowa Se-ma-for, której
zadaniem jest wspieranie twórczości dla dzieci, realizacja filmów
autorskich i debiutów oraz prowadzenie Muzeum Animacji (wcześniej
Muzeum Bajki), w którego zbiorach znajdują się lalki, dekoracje z filmów
i sprzęt zdjęciowy. Fundacja jest organizatorem imprezy Se-ma-for Film
Festival; pierwszy raz odbył się we wrześniu 2010 r.
Od 2009 r. działa projekt „Łódź Bajkowa”, tworzący rodzinny szlak
bajkowy łączący rzeźby postaci z powstałych w tym mieście dobranocek
(pierwszym był Miś Uszatek). Warto zastanowić się nad przyczynami
usunięcia od 2014 roku dobranocek z programu TVP 1.
Warto obejrzeć te dobranocki na You Tube. Polecamy!

Wychowawcy świetlicy szkolnej

