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Pluszak

Kadr filmowy z pełnometrażowego filmu „Boże Narodzenie 
u Flintstonów” (A Flintstone Christmas) z 1977 roku. Zbiory 
własne Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



Iwona Maraszka

Pampinka  
i choinka

W czarodziejskim lesie
pod starą sosną
dwa muchomory
od zawsze rosną.

Strzegą tak bramy
do Skrzatowa,
które przez wieki
wśród drzew się chowa.

Żyje w nim krasnal Odrobinka
i jego wnuczka –
grubiutka Pampinka.

Dziadek po pracy
wręcz pasjami
zabawia skrzatkę 
historyjkami.

Lecz w grudniu…
Spuścił nos na kwintę
i spojrzał spod oka
na Pampinkę.
– Wiesz, moja miła,
że ja choć raz w życiu,
chyba pamiętasz,
chciałbym mieć śliczne
drzewko na święta!
Z sześćdziesiąt lat temu
służyłem w domu,
gdzie razem z dziadkami
mieszkała dziewczynka
i stała tam w święta
wieeelka choinka.

Pięknie ubrana –
w gwiazdę i bombki
oraz kokardki –
wycięte w ząbki.
Błyszczały jasno
smaczne orzeszki,
pozawijane w złociste
mieszki!

Wisiały też na niej
rajskie jabłuszka, obok
słodziutkie z pierników
serduszka.

I nie zapomnę
o baletniczkach
w swych bibułkowych
zwiewnych spódniczkach!
Całą strojnisię okrążał
łańcuch, który w świec blasku
kolorowo tańczył!

Tu westchnął ciężko Odrobinka:
Próżne marzenie –
taka choinka!
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– Nie martw się, dziadku!
Masz wnuczkę krzepką,
zdobędę dla nas gdzieś
takie drzewko!
Teraz odpocznij, idź spać,
kochany, może podarek
jutro dostaniesz…

Skrzat w odpowiedzi
coś jakby mlasnął 
i w swoim fotelu
natychmiast zasnął!

Pampinka ubrała 
ciepły serdaczek
uszyty przez myszki
i poszukała stosownej…
szyszki.

– Tak uszczęśliwię Odrobinkę
i z szyszki zrobię mu choinkę!
Tymczasem postawię ją tutaj.
O, tu! – i mocno zatknęła 
szyszkę do mchu.

Potem z niezamieszkanych
ptasich gniazdek
do kosza jej wpadła garść
śnieżnych gwiazdek.

Dostała jeszcze: 
czerwone jagódki od kaliny
i sznurek piórek od ziębiny.
Już w chatce zrobiła pomadki
z poziomkowej marmoladki.

W ten oto sposób – w Wigilię
z samego ranka czekała 
na skrzata niespodzianka!

Bo jego wnuczka,
choć zmęczona ździebko,
późnym wieczorem
ubrała drzewko.

Chatka skrzatów

Skrzat Odrobinka

Krasnal z radości
wyściskał Pampinkę:
– Mam dzielną wnusię!

I piękną choinkę!

Ilustracje: Iwona Maraszka



Nina Opic

Bałwanek Wędrowniczek

Pewnego dnia pod oknem klasy pierwszej cały czas 
słychać było jakieś dziwne szuranie. Przeszkadzało to 
pani w prowadzeniu lekcji, a uczniom w słuchaniu. Nie 
można było też ot tak wybiec sobie ze szkoły. Po lek-
cjach dzieci szybko pobiegły, aby zobaczyć to tajemni-
cze miejsce, a  tam najzwyczajniej w świecie stał sobie 
bałwanek w  mikołajkowej czapeczce, białym szaliku 
w czerwone paski i uśmiechał się radośnie do dzieci.

– Skąd się tu wziąłeś, bałwanku? – zapytała Maja.
– Przecież sama mnie namalowałaś – powiedział 

bałwanek.
– Ale jak? Ale skąd? Jakim sposobem ty mówisz? 

– pytały dzieci, podchodząc do tego niespodziewanego 
gościa. 

– Tak, jak mówiłem, namalowała mnie Maja, ale 
trochę nudziło mi się na kartce i po cichu przyszedłem 
pod szkołę.

– O, nie, wcale cicho nie podszedłeś! – zawołał Kac-
per, który przysłuchiwał się temu wszystkiemu nieco 
z boku. – Chyba w całej szkole słychać było takie dziwne szuranie.

– Najmocniej przepraszam, chciałem trochę powędrować, bo... bo... bo jestem Bałwanek Wę-
drowniczek.

– Hurra! Hurra! Mamy nowego kolegę! – wołały dzieci i wszyscy byli bardzo, bardzo radośni. 
A namalowany przez Maję bałwanek życzy wszystkim wesołych świąt!

Rys. Maja Mazurek, lat 8

Regina Nachacz

Nocna wizyta
 
Namalowałem podobiznę
Mikołaja Świętego,
eleganckiego, każdy przyzna.
Zapewniam cię, kolego!
 
Gdy wkrótce przyjdzie nocą ciemną,
na pewno się ucieszy,
wypije ciepły kompot ze mną.
Bo to Mikołaj pieszy!
 
Porozmawiamy tak od serca,
jak starzy przyjaciele,
znajomość nasza jest najszczersza.
Naprawdę znaczy wiele! Rys. Grześ Kowara, lat 6



Regina Nachacz

Klawa zabawa

Koleżanki i koledzy,
według mojej skromnej wiedzy
jedzie miły, uśmiechnięty.
Dobry nasz Mikołaj Święty!
 
Jedzie długą nockę całą,
zasypało go na biało,
ale to się będzie działo…
Po podarki ruszmy śmiało!
 
Podejmiemy gościa kawą,
tortem orzechowym, brawo,
najpyszniejszą polską strawą,
Jednym słowem, powiem – klawo!

Święty Mikołaju nasz,
jak ty o swe dzieci dbasz.
Wszystkim piękne dary dasz,
bo najlepsze serce masz!

Regina Nachacz

Szczęśliwa Wigilia
 
Już Wigilia w naszym domu
i cudowne święta,
gwiazdka mruga po kryjomu,
o gościach pamięta!
 
Długi stół z obrusem białym,
z opłatkiem na sianku,
w kuchni babcia z mamą stały
dobę bez ustanku!
 
Ciepło w domu i radośnie,
życzenia, kolędy.
Ukochany Grzesio rośnie,
baraszkuje wszędy!
 
Wnet rodzina zjedzie w gości
wesoła jak co dnia,
głodna, bo przykładnie pości,
do jedzenia zgodna!
 
Po Wigilii do kościoła
na pasterkę ruszą,
cicho, Pan Jezusek woła,
od serca iść muszą!
 

Rysunki dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie

Rys. Miłosz Pluta, lat 4, opiekunka Magdalena Dziobak

Rys. Maja Działo, lat 5, opiekunka Maria Rak



Muzeum Dobranocek 
ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel. + 48 748 36 51
www.muzeumdobranocek.pl 

TITKA 
Wystawa twórczości Teresy Puchowskiej-Sturlis

Wiele lat minęło, zanim artystka zgodziła się na 
wystawę w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, choć jest z nami zaprzyjaźniona od lat. Jest nie-
zwykle miłą i skromną osobą. Zawsze na pierwszym miejscu stawiała dokonania swojego męża 
Edwarda Sturlisa, którego była wieloletnią asystentką. 

Muzeum w 2015 roku zaprezentowało wystawę „Edik”, która była dla artystki priorytetem, 
ale wreszcie przyszedł czas, kiedy możemy zaprezentować jej pracę. 

Teresa Puchowska-Sturlis sztuką filmową zaj-
mowała się od 1952 roku. Swoją karierę związała ze 
Studiem Małych Form Filmowych SE-MA-FOR 
w Łodzi, w którym początkowo była zatrudniona jako 
grafik i  dekorator, następnie jako asystent reżysera, 
a od roku 1980 jako samodzielny reżyser. Twórczy-
ni nazywana przez przyjaciół Titką pracowała przy 
produkcji wielu znanych i  lubianych seriali animo-
wanych, m.in. „Przygody Misia Uszatka”, „Trzy Misie”, 
„Maurycy i Hawranek” czy „Przygody Skrzatów”.

Reżyserka jest jedną z największych donato-
rek Muzeum Dobranocek w  Rzeszowie. Podaro-

wała do zbiorów liczne eksponaty: oryginalne lalki filmowe, projekty postaci, scenopisy obraz-
kowe z seriali „Przygody Misia Uszatka”, „Maurycy i Hawranek”, „Trzy Misie” oraz kilkadziesiąt 
fotosów z planów filmowych animacji zrealizowanych w Studiu SE-MA-FOR w Łodzi.

Za pracę twórczą artystka otrzymała wiele nagród, m.in. „Brązowy Słonecznik” na Festiwalu 
Filmów Seryjnych dla Dzieci w Gołańczy za „Podróż Uszatka” z serii „Przygody Misia Uszatka” 
(1986); Nagrodę Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji dla zespołu realizatorów serialu „Przygody 
Misia Uszatka” (1986); „Brązowy Słonecznik” na Festiwalu Filmów Seryjnych dla Dzieci w Gołań-
czy za „Stary zegar” z serii „Przygody Misia Uszatka” (1987) oraz za odcinek „Łakomczuch” z serii 
„Maurycy i Hawranek” (1989), nagrodę zbiorową Ministerstwa Kultury i Sztuki za serię „Trzy Mi-
sie”, odc. „Zgubione okulary”. Otrzymała także odznakę Zasłużony Działacz Kultury w 1983 r. oraz 
odznaczenie Srebrny Krzyż Zasługi w 1986 r. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 

Serdecznie zapraszam na wystawę, na której oprócz ciekawych eksponatów z kolekcji Mu-
zeum Dobranocek będzie można zobaczyć także lalki filmowe ze zbiorów Muzeum Archeologicz-
nego i Etnograficznego w Łodzi z animacji „Leśny Konkurs”. 

Serdecznie zapraszam na wystawę poświęconą twórczości Teresy Puchowskiej-Sturlis, na 
której oprócz interesujących eksponatów z kolekcji Muzeum Dobranocek będzie można zobaczyć 

przedmioty związane z  realizacjami filmowymi 
z prywatnych archiwów montażystki Barbary Sar-
nocińskiej oraz reżysera Tadeusza Wilkosza - twór-
ców związanych ze Studiem SE-MA-FOR.  Zapre-
zentowane zostaną również lalki z animacji „Leśny 
Konkurs” ze zbiorów Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek 

Teresa Puchowska-Sturlis

Przygody Skrzatów – zdjęcie z archiwum artystki



Teatr Maska
Spektakle w grudniu 2022 i styczniu 2023
• Zaginiony świat
• Opowieść wigilijna
• Alicja w Krainie Czarów
• Statek Noego
• Arszenik
• Czterej muzykanci z Bremy
• Księżycowe opowieści

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
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Karol Dickens

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
według tłumaczenia Krystyny Tarnowskiej

Adaptacja i reżyseria Czesław Sieńko, scenografia Izabela Toroniewicz-Wyszomirska, muzyka 
Robert Łuczak, choreografia Marta Bury. Obsada: Jadwiga Domka, Natalia Zduń,  
Ewa Mrówczyńska, Anna Kukułowicz, Anna Złomańczuk, Kamil Dobrowolski,  
Tomasz Kuliberda, Bogusław Michałek, Robert Luszowski, Andrzej Piecuch, Maciej Owczarek.

Co jest najważniejsze w życiu? Dla bohatera naszej opowieści, Ebenezera  Scrooge’a, najważ-
niejsze są pieniądze i z każdym mijającym rokiem staje się coraz bardziej niewolnikiem swojego 
bogactwa. Czy jest dzięki temu szczęśliwy? I pewnie nie zmieniłby nic w swoim życiu, gdyby nie 
pewna niezwykła wigilijna noc i szczególni, choć nieco przerażający goście – duchy przeszłych, 
obecnych i przyszłych świąt Bożego Narodzenia. 
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CUD W BETLEJEM

Dzisiaj w Betlejem
w stajence lichej
cuda się dzieją.
Czułe i ciche!

Ref.
Śpij Dziecino, śpij,
dziwy świata śnij!
 

Rys. Zuzanna Cisek, lat 6, opiekunka Jolanta Bobeł; Gminne Przedszkole w Malawie 

Józef z Maryją
w żłóbku na sianie
dziecię piastują.
Umiłowane!

Ref. Śpij Dziecino, śpij… 

Przyszedł do ludzi
Pan Jezus mały,
miłość obudzić.
Dla Bożej chwały!

Ref. Śpij Dziecino, śpij… 


	_GoBack

