
W I Z Y T A  W  T E A T R Z E  

We wtorek i środę (18 i 19 listopada 2014 roku) uczniowie edukacji 

wczesnoszkolnej byli w teatrze w Grudziądzu na przedstawieniu „ O Rybaku, Złotej 

Rybce i Śpiącej Królewnie” w reżyserii Zbigniewa Kulwickiego. 

Głównym celem wyjazdu było przygotowanie uczniów do świadomego, 

aktywnego, odpowiedzialnego  uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, 

rozbudzanie zainteresowań teatrem, rozwijanie świadomości i ekspresji kulturowej 

oraz obcowania ze sztuką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"O Rybaku, Złotej Rybce i Śpiącej Królewnie" 

  Rybak i jego żona żyli szczęśliwie. Byli biedni, ale niczego im nie brakowało. 

Pewnego dnia, gdy Rybak udał się na połów ryb, do Rybakowej przybył zły czarownik 

Demon. Zażądał, by podążyła z nim tam, gdzie obdarzy ją bogactwem. Ona jednak wolała 

pozostać w ubogiej chacie. Rozzłoszczony Demon, rzucił na nią klątwę... 

   Tymczasem Rybak złowił złotą rybkę, która ofiarowała mu tajemniczą, piękną 

perłę. Nikt jednak nie mógł o niej usłyszeć ani jej zobaczyć.  Rybak ukrył perłę  

nad morzem. Kiedy wrócił do domu, nie przywitał go uśmiech żony, ale jej żądania. 

Chciała pałacu, królewskiej korony, władzy... Żądania spełniały się, ale natychmiast 

pojawiały się nowe. Rybakowa postanowiła opuścić Rybaka. Wtedy zaprowadził ją  

na morski brzeg i pokazał jej perłę. Wówczas Rybakowa stała się taka, jaka była dawniej: 

dobra i pogodna. 

  Rybak i Rybakowa żyli jeszcze szczęśliwiej. Jednego tylko pragnęli: dziecka.  

Ich marzenie się spełniło.  Rybakowa urodziła córeczkę, którą nazwali Różyczką. Radość 



rodziców nie trwało jednak długo.  Demon znowu  rzucił klątwę: nim dziewczynka 

skończy szesnaście lat, ukłuje się i umrze. By uchronić Różyczkę  

przed niebezpieczeństwem, wróżka zabrała ją do Ogrodu Snów. Tam znalazł ją Książę: 

wyśnił ją i pokochał. Książę zniknął, a Różyczka ubłagała wróżkę, aby pozwoliła jej 

wrócić do domu wieczorem, w przeddzień szesnastych urodzin. Kobieta uległa prośbom. 

Różyczka ukłuła się i zasnęła. Przed śmiercią uchroniło ją uczucie Księcia. Spałaby 

pewnie sto lat, albo dłużej, gdyby Książę nie zwyciężył Demona i jej nie przebudził.  

Tak oto dzięki miłości dobro zyskało przewagę nad złem. 

  Przedstawienie bardzo się dzieciom podobało. Wszyscy wrócili do szkoły bardzo 

zadowoleni. 
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