
          WIOSENNA PREMIERA 
  - „O ŻABIE, KTÓRA MIAŁA MARZENIE” 
 
 Wiosnę nasza klasa przywitała kolejną premierę. Tym razem zainspirowani  
tekstem Anny Pawłowskiej- Niedbały przygotowaliśmy przedstawienie o żabie  
Dżeraldinie. Spektakl został zrealizowany w tzw. żywym planie z udziałem 12 osób.   

 
Premiera sztuki „O żabie, która miała marzenie” odbyła się 13 marca br. 

Przedstawienie zaczęło się od piosenki "Zielona żaba". Potem na scenę wyszła  
żaba o imieniu Dżeraldina,  która jest główną postacią w tej sztuce. 
Inscenizacja opowiadała o jej przygodach. Dżeraldina wyrażała swoje niezado- 
wolenie z faktu, że mieszka w Żabistanie, w którym mają domy same żaby. Po- 
nadto opowiadała o swoim marzeniu, by stać się księżniczką, bo wierzyła, 
że została kiedyś zaczarowana przez wiedźmę. Marzyła, że gdy książę ją pocałuje, zły czar pryśnie. 

Innymi bohaterami sztuki, były żaby, kruk, bąk, książę i jego kucharz. Co jakiś czas żaby zakładały 
inne  nakrycia głowy, które miały być elementami scenografii np. łąką albo zamkiem.  

Gra aktorów była wyśmienita, a scenariusz bardzo interesujący i łatwy do interpretacji. Ogólnie 
przedstawienie wypadło bardzo ciekawie i – mimo zabawnej  fabuły - zawierało wiele mądrych treści.  

                                                                                                                                                 
                                                                    Jakub Borsuk 

Nowy spektakl naszej klasy jest bardzo ciekawy i 
śmieszny. Przedstawia marzenia pewnej żabki o księciu 
oraz o tym, że zamienieni się ona w prawdziwą księżniczkę. 
Przekorna Dżeraldina nie wierzyła innym żabkom, że nie 
jest księżniczką, więc wybrała się na poszukiwanie księcia, 
który odmieniłby jej życie i ją poślubił. Nie chciała pogodzić 
się z tym, że jest zielona. Po drodze spotkała żółtego Bąka i 
czarnego Kruka, którzy mówili jej, że każdy kolor jest 
piękny i ważny. Uświadomiła to sobie  dopiero wtedy, gdy 
spotkała Bociana i mogła schować się w zielonej trawie tak, 
że bociek jej nie znalazł.  

Gdy w końcu dotarła do królestwa, kuchcik chciał ją 
złapać na śniadanie dla swojego księcia, aby przyrządzić 
francuskie dane- smażone żabie udka. Wtedy Dżeraldina zrozumiała, że pałac to nie miejsce dla żab i wróci-
ła do swojego prawdziwego domu oraz przyjaciółek. 

Przedstawienie bardzo mi się podobało, a szczególnie podróż Dżeraldiny do królestwa. Cały spektakl 
był bardzo śmieszny i wesoły oraz ciekawie przygotowany. Oglądałam go z wielkim zainteresowaniem. We-
dług mnie najlepiej w tym przedstawieniu zagrała Julia Ciszonek jako Dżeraldina oraz Oskar Druszcz, któ-
ry był kucharzem na zamku. Kostiumy, które w większości wykonała nasza wychowawczyni, p. Bożena Ci-
borowska - Lipko, były bardzo ładne i pomysłowe. Najbardziej podobał mi się kostium Bąka (w tej roli Kaj-
tek Błaszczyk), który między innymi składa się z kamizelki odblaskowej oraz żółtych dodatków. Nie mam 
wątpliwości, że spektakl spodoba się widzom. 

                                                                                             Tekst i ilustracja do sztuki: Oliwia Grojecka 

Ja wiem, że pewnego dnia 

spotkam przystojnego  

księcia... 



   W marcu obejrzałem 
premierowe klasowe przedstawienie 
pt. „O żabie, która miała marzenie”. 
Opowiada ono o pewnej żabie o 
imieniu Dżeraldina, która bardzo 
chciała poślubić księcia. Koleżanki 
tłumaczyły jej, że legendy o zaklę-
tych w żaby królewnach nie są 
prawdziwe, ale ona nie słuchała.  

Gdy znalazła wymarzonego 
księcia okazało się, iż ten chce ją 
upiec. Z przerażeniem uciekła do 
domu i zrozumiała, że nie będzie 
miała „człowieczego” męża. 

Spektakl był zabawny, cza-
sem emocjonujący. Śmieszny był 
fragment, kiedy kucharz gonił 
Dżeraldinę z patelnią. Duże emocje 
wywołało spotkanie żabki z bocia-

nem - wszyscy wiemy, jak one się najczęściej kończą.  
Drobne błędy, które się pojawiły to zapomnienie roli albo zbyt ciche mówienie, co pewnie było spo-

wodowane tremą młodych aktorów. Mimo to 
przedstawienie było udane, a aktorzy świetnie 
dobrani.  

Najlepiej według mnie wypadła Julia 
Ciszonek w roli Dżeraldiny. „Zwariowane” kostiumy 
mieli Kajtek (B ąk) i Michał (Bocian). W  naszej 
pamięci na pewno zostaną czerwone skarpety 
Michała oraz kamizelka odblaskowa Kajtka.  

                                                                       Miłosz Kot                                                                                                                  

 

O żabie, 

która miała marzenie 

 
scenariusz na motywach tekstu  
Anny Pawłowskiej - Niedbały 

 
                        Obsada: 

 

Dżeraldina: Julia Ciszonek 
Żabka 1: Maja Bonisławska 
Żabka 2: Weronika Marszał 
Żabka 3: Nadia Klejnocka 
Żabka 4 i Moczarowa Wiedźma: 

                   Alicja Głowacka 
   Kruk: Oskar Wi śniewski 
   Bąk: Kajetan Błaszczyk 
   Bocian: Michał Majda 
   Książę: Grzegorz Kmita 
   Kuchcik Jan: Oskar Druszcz 
 
 
   Inspicjent i sufler: Zuzanna Rodźko 
 
        premiera: marzec 2014                                                  
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