
 
 
 
 
PROGRAM FINAŁU 
37. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK 
Nowy Sącz, 13-15 czerwca 2022 
 
 
 
 
13 czerwca 2022 | poniedziałek 
 
g. 9.30  otwarcie Festiwalu 
 
g. 9.40  Czerwony Kapturek 

MICKIEWICZAKI z Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4  
w Nowym Sączu 
 
Znana wszystkim historia Czerwonego Kapturka - tym razem w wykonaniu i interpretacji dzieci  
z oddziałów przedszkolnych. 

 
g. 10.10  Skarpety na gigancie 
  BAJTEK z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej 
 

Losy skarpetek, które podczas prania uciekają i odważnie wkraczają w nowy świat pełen 
niecodziennych zdarzeń i sytuacji. Każda z nich ma inny pomysł na siebie i wybiera inną drogę! 

 
g. 11.00  Kamienica 
  BYĆ MOŻE z Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach 
 

Świat z perspektywy małej dziewczynki o imieniu Ryfka, która poprzez obserwacje historii 
lokatorów tytułowej kamienicy pokazuje nam jak ważne dla funkcjonowania jest posiadanie 
własnego miejsca - punktu odniesienia: „Dbajmy o nasze miejsca, te małe i te większe, bo 
miejsca to ludzie, a ludzie to część naszej historii.” 

 
g. 11.45  Z prochu i żebra 
  MOTYLKI z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce 
 

Przedstawienie wyjaśniające naturę i sposób powstania wszechświata, czyli przedszkolaki 
prezentują sześć biblijnych dni, w których Bóg dokonuje aktu stworzenia! 

 
g. 12.25  Kto rano wstaje temu wierszyk 
  TRZYNASTKA ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Odrowążu 
 

Z przymrużeniem oka, strofami wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, opowieść o zwykłym 
dniu życia dziecka, o jego radościach i stresach, o kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. 

 
g. 12.55  Serenada 
  GRACJA ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 
 

Spektakl komediowy na podstawie dramatu Sławomira Mrożka, opowiadający o tym, jak 
wygląda rzeczywistość, w której żyjemy. To sztuka o naiwności, ciekawości i umiejętności 
sterowania innymi. 

 
g. 13.25  Cześć, to ja, wasza Wiktoria 
  BERECIK z Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku 
 

Opowieść o zagubieniu w świecie pułapek Internetu w dobie pandemii i nauki zdalnej, realnym 
świecie, potrzebie akceptacji oraz prawdziwej przyjaźni wśród nastolatków, innymi słowy  
- o tym, co w życiu najważniejsze. 



 
 
14 czerwca 2022 | wtorek 
 
g. 10.00  Smacznego, proszę Wilka! 
  WESOŁE SKRZATY z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy 
   

Pełna ciepła i serdeczności opowieść o przełamywaniu barier, przyjaźni ponad podziałami  
i trudnej sztuce przebaczania. 

 
g. 10.45  Zabawa w Śpiącą Królewnę 

TEATRAŁKI ze Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy 
 
Humorystyczne ujęcie znanej baśni „Śpiąca królewna”, dodatkowo umiejscowione w realiach 
współczesnej klasy. 

 
g. 11.25  Pan Twardowski - Pani Twardowska 
  NIZIOŁKI ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach 
 

Spektakl przedstawia historię opartą na legendach o Panu Twardowskim oraz utworze Adama 
Mickiewicza „Pani Twardowska”. 

 
g. 12.00  Taka sukienka 
  MISZMASZ z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku 
 

Ballady Adama Mickiewicza „Romantyczność”, „Lilie” i „Świtezianka” ukazane przez pryzmat 
tytułowej sukienki - magicznego kostiumu pozwalającego nam na dostrzeganie tego co 
niewidzialne, na patrzenie „oczami duszy”. 

 
g. 12.40  Kot w butach i Czarnoksiężnik 
  BAJDURKI z Domu Kultury w Kętach 
 

Spektakl, który powstał w oparciu o „Bajki - grajki” Jana Brzechwy, to znana dzieciom historia  
o przygodach Janka i jego Kota zmagających się ze złym Czarnoksiężnikiem - zrealizowana przez 
kęckie BAJDURKI z rozmachem scenografii i kostiumów oraz przeplatana licznymi piosenkami! 

 
g. 13.20  Morze tak głębokie 
  MISZMASZ z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku  
 

Bohaterem spektaklu jest mityczny Odyseusz, który przemierza odległe morza i lądy 
napotykając po drodze różne trudności i przeszkody… a każde spotkanie niesie za sobą nowe 
przeżycia, które budują bagaż doświadczeń tego greckiego wojownika. 

 
 
15 czerwca 2022 | środa 
 
g. 10.00  otwarcie trzeciego dnia Festiwalu 
 
g. 10.10  Kochajcie Czarownice 
  TO-TO ze Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Żbikowicach 
 

Historia czarownic, które łamią stereotypy i udowadniają, że wcale nie są takie straszne „jak je 
malują”. 

 
g. 10.45  Magicznie 

TUiTAM z Rzepiennika Strzyżewskiego z Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim 
 
Spektakl przedstawia postać czarodziejki, która prezentuje swoje magiczne zdolności. Na swojej 
drodze spotyka dwóch rycerzy, którzy walczą o jej serce. Sprawdźmy, któremu z nich się 
powiedzie… 



 
   
g. 11.25  Szczęście Kadyra 

SKRZAT z Olszyn z Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  
w Rzepienniku Strzyżewskim 

 
Spektakl przedstawia losy Kadyra, który wyrusza w podróż po świecie w poszukiwaniu swojego 
szczęścia. Po drodze spotyka inne postacie, którym również nie sprzyja los. Czy uda mu się 
znaleźć szczęście i pomóc innym? 

  
g. 11.55  Pierwsze koty za płoty 
  BEZ KURTYNY z „Pozytywki” - Pracowni Muzyczno-Teatralnej w Bolesławiu 
    

Oparta na tekstach poetyckich zabawna opowieść o przewrotnej kociej naturze, poprzeplatana 
tańcem i piosenkami. 

 
g. 12.25  Kruki 
  PRACOWNIA KATA z Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu 
 

Spektakl poprzez nawiązania do antysemityzmu pokazuje, że historia niestety lubi się 
powtarzać. 

 
g. 13.15  zakończenie Festiwalu 
 
 
 
 
WSTĘP WOLNY 
 
Obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc pod numerem 184482656 
(do 10 czerwca, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00) 
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Dofinansowano ze środków  

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

https://www.gov.pl/web/kultura

