
 
Program Rabka Festival 2019 

Na warsztaty (oznaczone „rączką”) obowiązują zapisy, które będą prowadzone w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Rabce-Zdroju (telefonicznie tel. 18 26 77 449 lub mailowo rabkabiblioteka@wp.pl lub osobiście) 

Udział w prezentacjach dla dorosłych jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Bylibyśmy jednak wdzięczni  

za wcześniejsze zgłaszanie udziału na adres organizatora: haberny@agencjaoko.pl; Pozwoli nam to lepiej 

przygotować się na Państwa przyjęcie – zapewnić wystarczającą ilość miejsca i materiałów. 

Program dla dzieci 

9 lipca 2019, wtorek 

Godzina Wydarzenie 

 9.30 

 

Liceum im. Eugeniusza Romera 
„Tworzymy booktrailer, czyli film promujący książkę”, cz. 1 

warsztaty filmowe, prowadzone przez uczniów II LO w Nowym Targu 

pod kierunkiem dr Anny Miśkowiec, poświęcone książce Fridy Nilsson 

Moja mama gorylica (12–16 lat) 

 16.00 

 

Biblioteka 
Krystyna Kachel: „Leśne igraszki – tworzymy inscenizację za pomocą teatru lalek” 

warsztaty teatralne, cz. 1 (6–12 lat) 

 19.00 

Amfiteatr 
wernisaż wystawy Karoliny Gościniak „Flora i fauna” 

  

10 lipca 2018, środa 

Godzina Wydarzenie 

9.00

 

Amfiteatr i Park Zdrojowy 
Piotr Socha, „Dlaczego baobaby są takie grube?”, warsztaty ilustratorskie wokół książki Drzewa (6–10 

lat) 

9.00 

 

Zakład Przyrodoleczniczy 
Agata Stasik, „Łąka pełna poezji”, warsztaty literacko-krawieckie (8–12 lat) 

9.00 

 

Pracownia Teatru Lalek „Rabcio” 
Janina Handzel-Karpus, Eliza Wtorkiewicz-Kaleta: „W koronach drzew”, warsztaty scenografii 

teatralnej (6–12 lat) 

9.00 

 

Teatr Lalek „Rabcio” 
Krystyna Kachel, „Leśne igraszki – tworzymy inscenizację za pomocą teatru lalek” 

warsztaty teatralne, cz. 2 (6–12 lat) 

9.00 

 

Akademia Malarstwa na Szkle 
Natalia Klęsk, Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka, „Jak z patyka zrobić konika…?– ekozabawki 

naszych dziadków”, warsztaty literacko-etnograficzne (8–12 lat) 

9.00 Pracownia Klajster-Majster 
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Karolina Gościniak, „Uwalniamy ptaki z klatek”, warsztaty plastyczne na podstawie książki Złota 

klatka (Anna Castagnoli i Carll Cneut) 

9.00 

 

Liceum im. Eugeniusza Romera 
„Tworzymy booktrailer, czyli film promujący książkę”, cz. 2 

warsztaty filmowe, prowadzone przez uczniów II LO w Nowym Targu, pod kierunkiem dr Anny 

Miśkowiec, poświęcone książce Fridy Nilsson Moja mama gorylica (12–16 lat) 

10.30 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Wernisaż wystawy „Od gór do morza” z udziałem kuratorki Viive Noor, prowadzenie Izabella Kaluta, 

oraz uroczystość otwarcia Rabka Festival 2019 

11.00 

  

Miejska Biblioteka Publiczna 
prezentacja inscenizacji „Leśne igraszki” 

i festiwalowa parada do Parku Zdrojowego, zakończona wspólnym sadzeniem drzew 

14.30 

Miejska Biblioteka Publiczna 
„Jak żyły dinozaury i dlaczego wyginęły?”, spotkanie autorskie z Wojciechem Mikołuszką 

16.00 

Miejska Biblioteka Publiczna 
„Pszczoły i kwiaty – historia wielkiej przyjaźni”, spotkanie autorskie z Piotrem Sochą 

19.00 

Altana „Pod Grzybkiem” 
Czytanie na dobranoc: Dorota Segda czyta fragmenty książki Agnieszki Taborskiej Nie ma to jak 

sąsiedzi. 

  

11 lipca 2019, czwartek 

Godzina Wydarzenie 

9.00 

Kino „Śnieżka” 
pokaz filmu Kuba Guzik na podstawie powieści Michaela Endego 

9.30 

 

Amfiteatr i Park Zdrojowy 
Wojciech Mikołuszko, plenerowe warsztaty wokół książki Z tatą w przyrodę 

9.30 

 

Akademia Malarstwa na Szkle 
Joanna Krzyżanek, „Miau i hau, czyli pieski Tereski i kotki Dorotki”, warsztaty literacko-plastyczne 

9.30 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Viive Noor, „Lato w lesie”, kreatywne warsztaty ilustratorskie 

9.30 

 

Zakład Przyrodoleczniczy  
Elżbieta Pałasz, „Kim będę? – sprawdź się!”, warsztaty literackie wokół książki Dobra robota 

11.00 

 

Amfiteatr 
Dorota Majerczyk i zespół „Majeranki”: „Przed Chałupom” – góralskie gry i zabawy dziecięce 

11.00 

 

Akademia Malarstwa na Szkle 
Joanna Krzyżanek: „Szczypta ortografii, czyli Cecylka Knedelek i Ignaś Ziółko” – warsztaty literacko-

plastyczne. 

11.00 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Petr Stančík i Galina Miklínová, „H2O i tajna misja wodna”, warsztaty budowania łodzi podwodnej, 

oparte na bestsellerowej   powieści science fiction dla dzieci (9–12 lat) 

11.00 Zakład Przyrodoleczniczy 



Godzina Wydarzenie 

 

Biserka Čejović, „Czy potrafisz słuchać tak jak Momo? Bohaterowie książek Michaela Endego i ich 

opowieści” (8–12 lat) 

11.00 

 

Pracownia Klajster-Majster 
Grażyna Habieda, „Gliniaki-ptaki-cudaki”, warsztaty literacko-rzeźbiarskie (5–8 lat) 

14.30 

Miejska Biblioteka Publiczna 
„Licho, Włóczykij i inni”, spotkanie autorskie z Agnieszką Taborską, prowadzi Martyna Chuderska 

16.00 

Miejska Biblioteka Publiczna 
„Piraci Oceanu Lodowego, czyli gdzie dobro zaczyna być złem”, spotkanie autorskie z Fridą Nilsson, 

prowadzi Barbara Gawryluk 

19.00 

Altana „Pod Grzybkiem” 
Czytanie na dobranoc: Jerzy Stuhr czyta fragmenty książki „Trochębajki o Stanisławie 

Wyspiańskim”– laureatki Nagrody Żółtej Ciżemki 

  

12 lipca 2019, piątek 

Godzina Wydarzenie 

9.30 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Jolanta Richter-Magnuszewska, „Ko-ko-kolorowo, sezonowo, lokalnie, czyli rok na targu”, 

warsztaty wycinankowo-recyklingowe wokół książki Rok na targu (6–10 lat) 

9.30 

 

Akademia Malarstwa na Szkle 
Elena Selana, „Błękitny ogród”. Tworzymy przestrzenną książkę artystyczną (9–12 lat) 

9.30 

 

Zakład Przyrodoleczniczy 
Manfred Schluter, „Z pędzlem i farbą, śladami Michaela Endego”, warsztaty ilustratorskie (8–12 lat) 

11.00 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Katarzyna Bajerowicz, „Tworzymy podwodny świat”warsztaty literacko-plastyczne, na podstawie 

książki Rafa koralowa (6–12 lat) 

11.00 

 

Zakład Przyrodoleczniczy 
Małgorzata Chrobak „Fantastyczne zwierzęta Michaela Endego”, warsztaty dla dzieci (5–8 lat) i ich 

opiekunów 

11.00 

 

Akademia Malarstwa na Szkle 
Elena Selena, warsztaty tworzenia masek dzikich zwierząt, inspirowane książką Dżungla (5–10 lat) 

11.00 

 

Teren piknikowy pod Krzywoniem 
„O czym szumią drzewa?”, wyprawa na ścieżkę edukacyjną na Krzywoniu z leśnikiem, Justyną 

Radwańską (8-12 lat) 

  

14.30 

Miejska Biblioteka Publiczna 
„Książka – lustro, w którym możesz się przejrzeć”, spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych 

16.00 

Miejska Biblioteka Publiczna 
„Figiel i Psikus – między nami chochlikami”, spotkanie autorskie z Elżbietą Wasiuczyńska i 

Wojciechem Widłakiem, prowadzi Martyna Chuderska 

19.00 Altana „Pod Grzybkiem” 



Godzina Wydarzenie 

Czytanie na dobranoc: Aleksandra Konieczna czyta fragmenty książki Fridy Nilsson Piraci Oceanu 
Lodowego 

21.00 

Muzeum im. Władysława Orkana (Stary Kościół) 
„O Rabce w literaturze i literatach w Rabce” z prof. Anną Czabanowską-Wróbel rozmawia Jan 

Ceklarz 

Po rozmowie koncert zespołów Pathman (Polska) i Sirgutii (Estonia) 

  

13 lipca 2019, sobota 

Godzina Wydarzenie 

9.30 

 

Amfiteatr i Park Zdrojowy 
Andrzej Kruszewicz, „Ptaki wokół nas”warsztaty ornitologiczne(6–14 lat, przydadzą się lornetki) 

9.30 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Piotr Kolecki, „Szukamy dźwięków do gorczańskich opowieści”warsztaty literacko-muzyczne z 

wykorzystaniem tradycyjnych instrumentów z całego świata (6–12 lat) 

9.30 

 

Amfiteatr i Deptak 
Monika Rzonca, „Zanim wyrzucisz – namaluj obraz”warsztaty literacko-malarskie z wykorzystaniem 

resztek kolorowych kosmetyków (4–12 lat) 

11.00 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Elżbieta Wasiuczyńska, „Na okrągło Pan Kuleczka”warsztaty ilustratorskie (4–8 lat) 

11.00 

18.00 

Pijalnia przy Tężni Solankowej i Park Zdrojowy 
„W poszukiwaniu Drzewa Życzeń” 

literacka gra miejska (drużyny w wieku 3–100 lat); do gry można dołączyć o dowolnej godzinie 

11.00 

 

Teren piknikowy pod Krzywoniem  
Barbara Gawryluk, prezentacja książek z serii „Psy na medal”i spotkanie z psami pracującymi w 

Podhalańskiej Grupie GOPR (5–10 lat) 

14.30 

Miejska Biblioteka Publiczna 
„Futrzaki na szczytach i w głębinach”, spotkanie autorskie z Renatą Kijowską, autorką książek Kuba 

niedźwiedź. Historie z gawry i Hela foka. Historie na fali 

16.00 

Miejska Biblioteka Publiczna 
„Tajemnice ptaków”, spotkanie autorskie z Andrzejem Kruszewiczem 

19.00 

Altana „Pod Grzybkiem” 
Czytanie na dobranoc – Andrzej Kruszewicz czyta fragmenty swojej książki Czy podloty to nieloty? 

 
 
 
 
 

 



 

 

Program dla dorosłych 
12 lipca, piątek, kino „Śnieżka” 
gospodarz spotkania: Tomasz Majkowski 

Godzina Wydarzenie 

9.00 Powitanie 

9.10 

„Co czytać dzieciom? – nasze literackie olśnienia minionego roku” 

dyskusja z udziałem: Anny Czabanowskiej-Wróbel, Katarzyny Wądolny-Tatar i Krystyny Zabawy 

9.50 

„Jak czytać z dziećmi i młodzieżą?” – pomysły promujące czytelnictwo, które nas zachwyciły: 

dyskusja z udziałem Caroli Gaede, Anny Janus-Sitarz i Viive Noor 

10.20 

Wręczenie nagrody w konkursie na najlepszy pomysł promujący czytelnictwo „Zwyrtała 2019” i 

prezentacja zwycięskiego pomysłu 

10.45 Przerwa na kawę 

11.00 Barbara Gawryluk: „Kolorowy świat. Co pozostało z polskiej szkoły ilustracji?” 

11.20 

Biserka Čejović: „Na ratunek zakurzonym i zapomnianym. Echa lektur rodziców 

we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży”. 

11.40 

Viive Noor: W poszukiwaniu ilustrowanych opowieści, czyli o pracy kuratora międzynarodowych 

wystaw ilustracji książkowych. 

12.10 

Laura Forcella, Anna Miśkowiec: „Booktrailer Film Festival”, czyli jak poprzez film doprowadzić 

młodych ludzi do literatury” 

12.30 

Carola Gaede: „Budowanie więzi pomiędzy dziećmi i młodzieżą z całego świata 

za pomocą książek i opowieści” 

13.00 Katarzyna Zechenter: „Jak rozwinąć potencjał kulturowy dzieci dwujęzycznych?” 

13.20 Frida Nilsson: „Pisarz, czytelnik, książka. Z mojej szwedzkiej perspektywy” 

  
 
 

Miejsca festiwalowe 
 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Orkana 27 (budynek dworca PKP) 

 Teatr Lalek „Rabcio”, ul. Orkana 6 

 Pracownia teatru „Rabcio”, ul. Podhalańska 6 

 Akademia Malarstwa na Szkle, ul. Sądecka 6 

 Pracownia Ceramiczna Klajster-Majster, ul. Sądecka 15 

 Altana „Pod Grzybkiem”, Park Zdrojowy 

 Amfiteatr, ul. Chopina 17 

 Zakład Przyrodoleczniczy („wypoczywalnia”, 1. piętro), ul. Orkana 49 

 Kino „Śnieżka”, ul. Nowy Świat 8 

 Centralna Stacja Ratunkowa Grupy Podhalańskiej GOPR, al. Tysiąclecia 1 

 Liceum im. Eugeniusza Romera, ul. Jana Pawła II 41 

 Miejsce piknikowe przy wejściu na ścieżkę edukacyjną na Krzywoniu (dojście od ul. Podhalańskiej 77) 

  

 
 



 
 
 
 
 

Przez cały czas trwania Festiwalu będą czynne wystawy: 

W Bibliotece 
„Od gór do morza” – międzynarodowa wystawa ilustracji, kurator Viive Noor (wystawa czynna do końca 
sierpnia) 
W wypoczywalni Zakładu Przyrodoleczniczego 
„Michael Ende. Życie i twórczość w tekstach i obrazach“ – wystawa przygotowana przez Internationale 
Jugendbibliothek w Monachium. Wersja polskojęzyczna – Goethe-Institut w Krakowie (wystawa czynna 
do końca lipca) 
W Amfiteatrze 
Kaja Gościniak – „Flora i fauna” – wystawa malarstwa (czynna do końca sierpnia) 
„Czytelnia na polu” – „Pod Pergolą” w Parku Zdrojowym, czynna będzie we wszystkie dni festiwalowe, w 
godzinach 10.oo–14.oo (w dni deszczowe, których oby nie było, zajęcia zostaną odwołane) 
  

 

 

 


