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101 dalmatyńczyków 
Hi Loria o 101 dalmatyńczykach 
pr·zRniesiona na ~kran przez Walt.a 
Disney' a stala się Jednym 
z największych pl'7. boJów mmowych, 
a powieść Dodie Smith, na podstawie 
której opra owano scenariusz. 
docz kala siQ dzies iątków wydań 

w wielu kn.11ach. Dzi ś film otac:t.a 
legenda i choć od premier kinov ej 
minęło rrzydzieści lat, historia ta wciąż 

zachwyca nowe pokolenia nie tylko 
rrrlodych widzów. Niedawno na 
elmmach l'iumfalnie zagościła nowa 
wersja 7 brawumwą kreacją Glr.1 in 

Close. więc uro ze pieski i ir l1 
niezwykle przygody nieustannie 
wzrusw.ją, bawią i uczą świa a. 
"'101 dalmatyl'lczyków" to opowieść 
o kochającej si par·z.e psów i ich 
piętnastu szczeniętach , które porywa 
okrutna CrueDa de Mon, by uszyć 
sobie z nich f utTO. kiedy, pomimo 
ogloszen w gazetach i wielu 
poswkiwań, nie udaje s ię znaleźć 

śladu 7,a ini nych dzieci, 
dalrnatyiiczyk.i same postana\t\~aj · 

odzyskać v e potomstwo. iestety, 
okazuje się w bardzo G'udne, 
zwłaszcza, że na drodze czyha wiele 
niebezpiecz ństw. Wydaje się, że malc 
dalmc tyńezyk i nigdy i u ż nie wrócą do 
swoich r'odziców, ale ... psic pT'zyjażń 
i dobre serc ol azują się jednak 
silniejsze od okrutnego śvviata ludzi. 

Czv Wiecie Skifd 
Dochodzif 
da/matvńcz•'k., Gd. . 11 1. 

. ~1e sie urodzitv 
' m1eszkatv1 

Prawdopodobnie w Egipcie. 
Świadczą o rym starożytne malowidta 
ścienne , na których byl narysowany 
biaty piesek z czarnymi lmk.ami. 
W wykopaliskach znRleziono 
płaskorzeźby, freski i figurki , 
p1"Zedstffwiające ich podobizny. 
S tarożytne kroniki też v spomi nają 

o ladatych pi skuch. ak wi c droga 
dalmatyii.cz ka z Indii do Europy 
mog:ta wie, ć przez .Cgipt, ;recję 

eto Italii, na stępnie prze7, Wenecję 

do Dalmacj i, od której - jak latvvo s ię 

domyślić - pochodzi nazwa rasy. 
Ze względu na cie awc um.aszczenie 
nadawano im rói.ne śm i eszne nazwy, 
np. w Ameryce mo:;ma spotkać 
nazwę plum-puddin.a, czyli 11 budyti. 
z rodzynkami''. Ale warto wiedzieć, 

że dalmatyl'lczyk.i nic od razu mają 

latki. Rodzą s ię biale. czarne cętki 
pojawiają s ię na irh R ierśc1 ctopiem 
po dvvóch tygodnii:lch ober.noś ci 
na ś1rViecie. 

Doclie Smith modzila się w Anglii 
w 1896 roku. Od dziecka kochala 
teatr ... i dalmatyńczyki. SLudiowala 
w Royal Academy of DramaLir. Art. 
Po paru latach sp dzonych na scenie 
stwierdziła 11 Jestem a niska i za mato 
atrak 'yjna, z b być aktorką"-

Porzu il· więc t atr i podjęta pracę 
w Londynie, gdzie zaj ęla s ię sp rzedażą 

zabawek. 
Nadal jednak czula s ię związana 

z teatrem Napisala nawet kilka sztuk 
dobrze przyj ęt eh przez publi zność. 

W czasie II wojny światow ,j l mężem, 

który jak ona byl pacyfistą , prz,eniosla 
się do Stanów Zjednoczonych i nie 
wrócila już do Anglii. 
Jednak gdziekolwiek. byla zav sze 
towarz ,_'zyly jej ukochane psy 
dalmatyl'1czyki . 
Chociaż Dodie mith napisata wi le 
nowel i kilka prac autobiograficzn · h, 
to właśnie 11 '101 dalmatyńczyków" -
książka dla dzieci, która wcszla do 
kanonu klasyki tego gatunku -
przyn iosla autorce międzynarodową 
sławę . 

Mimo, że Dodie Smith nie żyj e od 
piętnastu lat, to jej pi~kne, dobre psy 
ciąż. towarzy zą dzieciom na 

ekrana h kin i , c na h teatrów. 

Na świecie1 jak wiecie, 
Przeróżne są psy 
J 81 Chióczyk-pckińczyk 

I ch ińskie są lwy, 
Angielskie są Yorki, 
Francuskie lmlclożki, 

Putworki z Ma jorki 
Z oczć1mi jak groszki . 

Bokse1 1 teri ·I'Yi 
nocery 'paniele 
I wiele jest psów 
Jest barclzo wiele, bm'Clzo wiele psów! 

Ratlery maleńkie1 
Sznaucery olbrzymJi 
P y Husky z Ala k.i 
I z gór bernarclynJi 
Brodate, kucllate, 

aj ,; a strz żone 
I pudle a()lone 
z ogonem pomponem. 

Na świec i e, jak wiecie, 
przeróżne są ps"] 
lecz żaclen nie będzie 
miał pieaów jak m . 
Naprawdę nie można 
porównać na z nikim1 

bo nie ma takich psów 
jak DALMATYŃCZYK.Jl! ! 

Zagadka: 
Czy wiecie skąd pochodzi nazwa piesków: 
dalmatyńcuki! 
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