
ZAPOMNIANE RZEMIOSŁA 
"Człowiek pracujący rękoma to robotnik; człowiek pracujący rękoma i umysłem to 
rzemieślnik; a człowiek pracujący rękoma, umysłem i sercem to artysta." Louis Nizer 
 
WRZESIEŃ – PSZCZELARZ, BARTNIK 
 
14 IX piątek 9.30 – Przedstawienie Pana Teatrzyk – Urodziny Świnki Pepy 
Wszystko już prawie gotowe do piątych urodzin świnki Peppy ale świnka Mama jest 
zaniepokojona-Peppa ma gorączkę, katar i kaszle a przyjęcie już jutro! W dodatku trzeba 
jeszcze załatwić kilka spraw poza domem! „Nie ma wyjścia-Peppa musi zostać sama w 
domu, jest już dużą świnką i z pewnością sobie poradzi” - pomyślała Mama, wychodząc. 
Oby tylko wszystko się jutro udało! 
 
21 IX piątek 13.30 – Spotkania z Muzyką z Filharmonią Narodową „Dźwięki, szepty, 
zgrzyty” 
Dzieci zabierzemy w barwną podróż po kraju, podczas której odwiedzimy bałtyckie plaże, 
mazowieckie wsie, góralskie chaty i śląskie fabryki. Oprócz dźwięków, rytmów i melodii w 
utworach pojawią się także charakterystyczne dla muzyki najnowszej zgrzyty, szepty, 
trzaski i inne zaskakujące efekty. 
 
PAŹDZIERNIK – BEDNARZ, GARNCARZ, KOTLARZ, NOŻOWNIK 
 
2 X wtorek – Międzynarodowy Dzień Muzyki 
 
12 X piątek 13.30 – Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Z jazzem przez świat!” 
W koncercie jazzowym wystąpi wokalistka z towarzyszeniem tria złożonego z gitary 
elektrycznej, fortepianu oraz perkusji. W proponowanym tym razem ujęciu tematu 
zwrócimy uwagę na zjawisko przenikania do muzyki jazzowej elementów odległych kultur 
muzycznych, w szczególności kultury latynoamerykańskiej. W programie nie zabraknie 
tradycyjnych standardów przywołujących atmosferę Nowego Orleanu, ale podążymy 
również do miejsc egzotycznych: Japonii, Afryki i na Jamajkę. W poszukiwaniu pięknych 
piosenek i ciekawych rytmów okrążymy razem z dziećmi kulę ziemską. Zatrzymamy się w 
Afryce, na Madagaskarze, na wyspach Ameryki Środkowej, a nawet zanurkujemy pod 
wodę w poszukiwaniu Małej Syrenki. Nie zapomnimy również o ojczyźnie jazzu – Stanach 
Zjednoczonych. 
 
19 X piątek 10.00 – Pasowanie na Przedszkolaka 
 
20 X piątek 9.30 – Teatr Karuzela „Po drugiej stronie Tęczy” 
Jest takie miejsce gdzie koniec przygody jest dopiero jej początkiem. Po drugiej stronie 
tęczy czeka szczęście, sława oraz garnek pełen złota. Tylko od was zależy czy go 
odnajdziecie. Opowieść́ o tym, że chciwość́ nie popłaca a bogatszy jest ten kto więcej daje 
niż̇ zabiera.  
 
LISTOPAD – INTROLIGATOR, ZELCER, DRUKARZ, ILUMINATOR, KARTOWNIK, 
OBRAŹNIK 

 
 
Wycieczka do Zachęty – warsztaty i lekcja muzealna. 
 
16 XI Światowy Dzień Tolerancji 
 
16 XI piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Dawno, dawno temu...” 
Przy dźwiękach dworskiej kapeli opowiemy dzieciom baśnie o królach, pięknych 
księżniczkach, groźnych smokach i dzielnych rycerzach. Muzyka, pobudzając wyobraźnię 
sprawi, że wszyscy chętnie posłuchają historii, które miały miejsce dawno, dawno temu… 
 
24 XI piątek 9.30 Teatr Karuzela „Skąd się wzięły dziury w serze” 
Witajcie w krainie kaczki dziwaczki, samochwały czy chrząszcza ze Szczebrzeszyna. Oto 
zbiór pięknych wierszy Jana Brzechwy, które każde dziecko znać́ powinno. Dynamiczna 
podróż̇ do kolorowego świata bajek zwierząt i ludzi. Klasyczne bajki z morałem z 
gościnnym udziałem ‘filcowych lalek’. 
 
30 XI piątek 9.30 Spotkanie z Przyrodnikiem Opowieści weterynaryjne 
Podczas spotkania ze sznaucerem miniaturowym i dogiem niemieckim, dowiemy się jak 
postępować z nowym mieszkańcem naszego domu, czego możemy, a czego musimy 
nauczyć pupila by był bezpieczny i szczęśliwy w naszym towarzystwie, co to takiego 
profilaktyka? - nie zapominamy o myciu rączek! Zobaczymy jak wygląda badanie lekarsko 
- weterynaryjne oraz przejrzymy kilka zdjęć RTG. Fila (sznaucer miniaturowy) spaceruje 
tuż przy nodze, skacze przez ławeczkę treningową a dla smakołyka będzie chodzić na 
dwóch nogach. Kot Garfild zapoluje na pluszową rybkę. Opowieści weterynaryjne to 
spotkanie pozwalające poznać potrzeby psów i kotów oraz pracę lekarza weterynarii. 
 
GRUDZIEŃ – ZEGARMISTRZ 
 
6 XII czwartek – 10.00 Teatr Akademicki 
Kolejna premiera Teatru Akademickiego to kolejna okazja do spotkań rodziców, którzy 
chcą wspólnie zrobić przyjemność naszym wspólnym dzieciom. Kto wie, może i tym razem 
pojawi się Święty Mikołaj… 
 
7 XII piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Na żołnierską nutę - w 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości” 
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości uczcimy koncertem pieśni i piosenek z 
żołnierskiego śpiewnika – tych, które towarzyszyły walce o wolność w XX wieku oraz tych, 
które są świadkami naszej najnowszej historii. Znajdziemy wśród nich utwory o 
wydźwięku bohaterskim, żartobliwe przyśpiewki i tchnące zadumą ballady partyzanckie. 
Śpiewom towarzyszyć będzie trąbka – najbardziej wojskowy z instrumentów. Zagramy na 
niej rozmaite sygnały i objaśnimy ich znaczenie. Wszystkich słuchaczy zaprosimy do 
wspólnego śpiewania, a najmłodszych także do zabawy w żołnierzy, czyli na prawdziwą 
wojskową musztrę przy dźwięku trąbki. 
 



14 XII – 15.00 „Koncert Świąteczny”, spotkanie Wigilijne w PROM-ie Kultury, 
Charytatywny Kiermasz Świąteczny 
 
STYCZEŃ – LUDWISARZ, BRĄZOWNIK, , BURSZTYNIK, POZŁOTNIK, JUBILER 
 
4 I piątek – Spotkanie z Przyrodnikiem „Zwierzęta zimą z nami nie zginą” 
Czy zimą możemy zapomnieć o przyrodzie tylko dlatego, że śnieg przykrył trawniki. My 
prawdziwi przyrodnicy, wiemy jak zwierzęta przygotowują się do tego najtrudniejszego 
sprawdzianu, do srogiej zimy. O jeżu, który zapada w sen zimowy, a jesienią jest okropnym 
żarłokiem i o tym co jedzą jeże. O chomiku, który chomikuje czyli zbiera ziarna nawet 
wtedy gdy z nich nie skorzysta i o ptakach, które odlatują lub zostają u nas na zimę i o tym 
jak zmieniają swoje zwyczaje. Również o tym dlaczego dzikie kaczki zamiast do ciepłych 
krajów odlatują na zimę do Warszawy i innych dużych miast? Ślady czyli obgryzione 
szyszki, porzucone poroża, odchody i tropy zwierząt, dokarmianie w lesie i w 
przydomowym karmniku to również tematy naszego zimowego spotkania. 

25 I I piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Pięciu wspaniałych” 
Tytuł koncertu oznacza nie tylko piątkę znakomitych artystów, ale również pięć 
instrumentów strunowych. Pokażemy, co mają ze sobą wspólnego, a co je od siebie 
odróżnia. Zastanowimy się, jak można je ze sobą zestawiać. Czy śpiewne skrzypce, 
tajemnicza altówka, dostojna wiolonczela i największy w tym gronie fortepian stworzą 
zgrany zespół? Przekonamy się o tym podczas muzycznego spotkania z „piątką 
wspaniałych”. 
 
16-17 środa i czwartek Bal Karnawałowy 
 
23 I piątek 9.15 Teatr Karuzela „Piernikowy Król” 
Wiktor jest prawdziwym szczęściarzem: ma kochających rodziców, nie musi jeść́ warzyw i 
zawsze robi to co chce. Jako król swojego świata wkrótce przekonuje się̨, że od słodkości 
psują się̨ nie tylko zęby. Spektakl propagujący zdrowe odżywianie. Lalki autorskie, żywy 
plan. 
 
25 – 29  piątek i wtorek Dzień Babci i Dziadka 
 
LUTY – DZIEWIARKA, REPASARKA, CZAPNIK, TKACZ, KRAWIEC, GORSECIARKA, 
MODYSTKA 
 
1 II piątek 9.30 Teatr Echo „Gucio chusteczka” 
Gucio Chusteczka to trochę gapowaty chłopiec. Pech sprawił, że przeziębił się, ale za nic 
nie chciał iść do Pana Doktora. Bał się zaglądania do buzi, połykania tabletek, picia syropu. 
A gardełko bolało coraz mocniej, gorączka się wzmagała, nos czerwieniał od kataru… Czy 
przyjaciele pomogą mu w chorobie? Czy Gucio przekona się, że Doktora nie należy się bać? 
Co robić, by chorować jak najmniej i być zdrowym? 
 
15 II 9.30 piątek – Spotkanie z Przyrodnikiem „Mikrorobaczki” 
Poznajemy mikroświat mikrorobaczków. Oglądamy przez lupy i mikroskop nie tylko 
rozwielitki. 

 
14 II czwartek - Walentynki 
 
22 I piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Po drugiej stronie tęczy” 
Słuchaczy czeka daleka i pełna przygód wyprawa aż za Ocean. Muzyki będziemy szukać na 
bezkresnej prerii, wśród drapaczy chmur i w zgiełku wielkich miast, ale przede wszystkim 
w krainie baśni. Kogo tam spotkamy? Co znajdziemy po drugiej stronie tęczy? 
 
MARZEC – ZDUN, KAFLARZ, KOMINIARZ 
 
8 III piątek Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie 
 
22 III piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Stanisław Moniuszko -
 Verbum nobile” 
W maju 2019 roku będziemy obchodzić 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, 
twórcy polskiej opery narodowej. Z tej okazji, podtrzymując wieloletnią tradycję 
prezentowania dzieł operowych, zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia jego 
jednoaktówki z 1861 roku pod łacińskim tytułem Verbum nobile („słowo szlacheckie”). Jest 
to opowieść o miłości, której na przeszkodzie stoi właśnie dane nierozważnie, ale w 
zgodzie ze staropolskim obyczajem, szlacheckie słowo honoru. Chociaż Moniuszko zdaje 
się z tego drwić, to jednak świat szlacheckich dworków i ich mieszkańców przedstawia z 
czułością i szacunkiem. Pogodny, sielankowy charakter dzieła, pełna uroku, polska z ducha 
muzyka, wreszcie zmysł dramaturgiczny kompozytora – wszystko to sprawia, że Verbum 
nobile skutecznie opiera się upływowi czasu i zachowuje swą atrakcyjność również dla 
współczesnych, „mniejszych” i „większych” odbiorców. 
 
29 III piątek 9.30 Teatr Echo „Roszponka” 
Pewnego dnia piękna dziewczyna o długich złotych włosach przypadkiem zakochuje się w 
dzielnym rycerzu. Wszystko byłoby dobrze gdyby nie jej matka. Zła wiedźma Goteel 
postanowiła nie dopuścić do małżeństwa dwóch kochających się ludzi. Klasyczna 
„Roszpunka” Braci Grimm w naszym wykonaniu jest zabawą teatralnymi konwencjami: 
aktorską i lalkową. I tu jak w każdej bajce zło triumfuje, ale tylko po to by ustąpić pola 
szczęśliwemu zakończeniu. Jest tu miejsce i na smutek i na radość, zadumę i oczywiście 
fantastyczny bajkowy nastrój namalowany kolorowymi dekoracjami i lalkami. Pragniemy 
też, wciągnąć dzieci w nasze przedstawienie, byśmy po trochu razem je wykonali.  
 
KWIECIEŃ – SNYCERZ, SZTUKATOR 
 
Wycieczka do Zachęty – warsztaty i lekcja muzealna. 
 
5 IV Piątek 9.30 Spotkanie z Przyrodnikiem „Przyroda wiosną ma buzię radosna!” 
Kosz wczesnowiosennych kwiatów odkryje tajemnice dlaczego przebiśniegi i krokusy 
kwitną najpierwsze. Kurczątka, kaczęta, młode króliczki, jagniątka lub koźlątko zauroczą i 
dzieci i dorosłych. Zestaw wiosennego przychówku jest zawsze niewiadomą, wszystko 
zależy kiedy przyjdzie do nas Pani Wiosna i co urodzi się w Zagrodzie. W wiosennym 



temacie mieszczą się również świetnie, jaja różnych gatunków ptaków gospodarskich: 
kury, kaczki i przepiórki, gęsi, indyczki i perliczki. 

12 IV piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Każdy taniec ma swoją 
historię” 
Koncert dla dzieci będzie nie tylko taneczną zabawą, ale również okazją do poznania 
kultury ludowej naszych wschodnich sąsiadów. Opowiemy, jak kiedyś przebiegały u nich 
zaręczyny, ślub, wesele i co na nim tańczono. Wyjaśnimy, co to jest Radunica i jak 
obchodzono Noc Kupały. Każdy z przedstawionych tańców ma swoją własną historię, w 
której zapisane są dawne zwyczaje i ludzkie losy. 
 
16 IV wtorek – Światowy Dzień Sztuki 
 
26 IV piątek 9.30 Teatr Echo „Calineczka” 
„Calineczka” H.Ch. Andersena to opowieść o tym, jak bardzo trudną drogę trzeba czasami 
przejść, by wreszcie spotkać szczęście. Tytułowa Calineczka, to malutka dziewczynka 
znaleziona pomiędzy płatkami kwiatu, której życie nie skąpiło złych przygód. Uległa, 
bezbronna i wykorzystywana przez wszystkich staje się coraz bardziej nieszczęśliwa i 
smutna. Jednak jej szczere i dobre serce sprawia, iż wreszcie los uśmiecha się do niej i na 
przyjacielskich skrzydłach Calineczka odlatuje ku tak upragnionemu szczęściu. To 
ponadczasowa opowieść o wytrwałości i nie poddawaniu się nawet wtedy, gdy brakuje sił, 
by iść dalej.  
 
MAJ – KALETNIK, SZEWC, DRUCIARZ, GRABARZ, PUCYBUT, RĘKAWICZNIK 
 
15 V środa – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki 
 
24 V piątek 9.30 – Teatr Echo „Ołowiany żołnierzyk” 
Czy można dzieciom opowiadać bajki o miłości i o poświęceniu? Oczywiście ze tak! 
Wspaniały Ołowiany Żołnierzyk H.Ch. Andersena to właśnie taka opowieść o słowach, 
które może są jeszcze za trudne dla maluchów, ale na pewno w przyszłości okażą się 
bardzo ważne. Pewnego razu ołowiana figurka żołnierzyka zakochuje się w laleczce 
baletnicy. Oboje byli zabawkami niesfornego chłopca, który szybko się nimi znudził. 
Baletnicę wyrzucił w ciemny kąt, a żołnierzyka przez okno na deszcz  -  i tu zaczyna się 
fantastyczna podróż ołowianej zabawki, która pokonując przeciwności losu i przeżywając 
różne, nieraz niebezpieczne przygody, trafia w końcu do … Jeśli chcecie razem z nami 
poczuć moc przygody ołowianego żołnierzyka zaproście nas do siebie, nie zawiedziecie 
się. 
 
31 V piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Muzyczne fajerwerki” 
Zróżnicowane w swych muzycznych treściach, ale pełne blasku i finezji 
dźwiękowe  „fajerwerki” przygotowaliśmy także dla dzieci. Wszystkich małych słuchaczy 
chcemy bowiem przekonać o niezwykłości muzycznego świata i zachęcić do jego 
poznawania. 
 
21-24 V wtorek, piątek – Dzień Rodziny 
 

CZERWIEC –  KOWAL, GROTNIK, ŚLUSARZ 
 
5 VI środa Dzień Dziecka – NIESPODZIANKA ;) 
 
14 VI piątek 13.30 - Spotkania z Muzyką z Filharmonią „Szukając piosenki” 
Usłyszymy zarówno piosenki dobrze wszystkim znane, od lat cieszące się popularnością, 
w tym musicalowe przeboje, jak również kompozycje zupełnie nowe, które z pewnością 
zasługują na uwagę słuchaczy. 
 
15 VI sobota 12.00 Piknik Rodzinny i premiera Teatru Akademickiego 
 
21 VI Pożegnanie starszaków 
 
28 VI 10.00 Zakończenie Roku Szkolnego 
 


