
Teatr Maska w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
T: (17) 86 26 808, 86 25 717;  F: (17) 86 22 407;
E: teatrmaska@teatrmaska.pl, www.teatrmaska.pl

dyrektor: Monika Szela
zastępca dyrektora ds. artystycznych: Jacek Popławski
Biuro Organizacji Widowni: T: (17) 85 20 614, 85 01 360

inspicjent: Ewa Wrona 
realizacja światła: Mariusz Kozak 
realizacja dźwięku: Dariusz Wilk

zespół techniczny: 
Rafał Krzemiński, Norbert Walewski

pracownia plastyczna: 
Marta Ożóg (kierownik pracowni), Mariusz Haba, 
Piotr Karp, Marta Kawa, Krzysztof Malec, Iwona 
Walicka, Anna Prędka

Licencja na wystawienie utworu została wydana 
przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Marta Guśniowska



Dzieci

reżyseria: Jacek Popławski 
scenografia: Pavel Hubička 
muzyka: Pavel Helebrand
asystent reżysera: Maciej Owczarek

obsada: Anna Kukułowicz, Maciej Owczarek, 
Małgorzata Szczyrek

premiera: 3 grudnia 2017 r.

Święty Franciszek – kiedy jeszcze nie był świętym, 
lecz po prostu zwykłym Franciszkiem – wybrał się 
w wędrówkę po świecie. Podczas swojej podróży 
przeżył mnóstwo niezwykłych przygód. Każdego dnia 
poznawał nowych przyjaciół, nawet jeśli początkowo 
wydawali się być kimś zupełnie innym. Odnalazł także 
prawdziwy skarb. Myli się jednak ten, kto sądzi, że 
była to większa lub mniejsza skrzynia wypełniona 
drogocennymi kamieniami. O nie! Dla Franciszka takie 
błyskotki były zupełnie bez wartości. On odkrył coś, co 
było o wiele cenniejsze… Nasze przedstawienie opowie 
Wam historię niezwykłych Franciszkowych podróży 
i spotkań z nazywanymi przez niego „braćmi mniejszymi” 
zwierzętami – tymi małymi i dużymi, skrzydlatymi 
i z płetwami. Przypomni także o tym, jak zachwycający 
może być świat, gdy tylko znajdziemy czas, aby się 
zatrzymać i przyjrzeć się mu z dziecięcą uwagą.

„O mniejszych braciszkach św. Franciszka” to spektakl 
przygotowany z myślą o najmłodszych widzach. Twórcy 
przyglądają się zachwytowi, z jakim św. Franciszek 
odbierał świat, i jego wdzięczności za każde, najmniejsze 
nawet stworzenie. Podkreślają, że wiara, radość życia, 
chęć niesienia pomocy i dzielenia się swoim szczęściem 
to cechy, które warto pielęgnować. Warto także 
odnaleźć w sobie dziecięcą gotowość do zachwycenia 
się najzwyklejszymi sprawami i rozwijać wrażliwość, 
z jaką wszyscy powinniśmy kroczyć przez życie.
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ci - szek? To Świę - ty Fran - ci - szek! Brat o -

sioł-ków, much  i my-szek! To Święty Fran- ci - szek!
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Brat zwie - rza - ków i  ro  -  śli  -  nek,

brat zwie - rza - ków i  ro  - śli  - nek, co  ra -

do - sną wciąż  ma mi  -   i   -    nę! 2. Cho-dzi
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