
 

 

„Bajkowy Świat” u 

„Przyjaciela Konika” 
 

Dnia 31.06.2018 roku, po krótkiej 

przerwie, wróciliśmy do tradycji obchodzenia 

Dnia Dziecka dla naszych najmłodszych 

uczestników zajęć jeździeckich. W tym roku 

postawiliśmy na przeniesienie się w Bajkowy 

Świat. Zanim jednak można było zacząć 

zabawę, pewna wyjątkowa grupa ludzi  
uwijała się jak w ukropie by dopiąć wszystko na ostatni guzik. Popularnie nazywani 

wolontariuszami, postanowili wcielić się tego dnia w rolę aniołów stróżów, by wszystkie dzieciaki 

były zadowolone i uśmiechnięte, w końcu to było ich święto. 

 
Gdy już wszystko było gotowe, zaczęli pojawiać się pierwsi goście. Atrakcje, jakie były dla 

nich przygotowane, zachwyciły wszystkich. Można było usiąść na prawdziwym siodle i sprawdzić, 

jak jest ono zbudowane, połączyć obrazki w pary, popróbować swoich sił w kręceniu hula hop (tu 

dzieci okazały się być mistrzami, pobijając nas, dorosłych, na głowę), rzucie piłką do celu czy 

slalomie z woreczkiem na głowie. Bardziej zaawansowani starali się przejść go trzymając łyżkę z 

nieposłusznym ziemniakiem. Furorę zrobił labirynt ze słomy, pośród której były pochowane pyszne 

jabłka. Dzieci podzieliły się na grupy i podczas gdy jedni szukali, drudzy starali się jak najbardziej 

utrudnić im to zadanie, chowając jabłka w najbardziej wymyślne sposoby. Dziewczynki zostały na 

ten specjalny dzień księżniczkami, natomiast chłopcy wcielili się w rolę dzielnych rycerzy, w czym 

pomogły im piankowe miecze, które rozeszły się mgnieniu oka. W pewnym momencie można było 

zaobserwować, że nasze księżniczki też chciały walczyć i nagle każdy wymachiwał mieczem goniąc 

przeciwnika po całym placu. 

 
Gdy wszyscy trochę się wyszaleli, nadszedł czas na poczęstunek. Najbardziej przypadł im do 

gustu arbuz, który był idealnym orzeźwieniem w ten upalny dzień. Oczywiście nie mogło obyć się bez 

ogniska i pieczenia kiełbasek, pod nadzorem rodziców. 

 
W tym samym czasie wszystkie chętne dzieci mogły choć na chwilę wcielić się w swoje 

ulubione postacie dzięki malowaniu twarzy; i tak po chwili zobaczyliśmy spidermana, tygrysy, psy, 

motyle, kucyki pony i jednorożce. Olbrzymią furorę zrobiły dmuchane zwierzątka z balonów, 

zwłaszcza koniki, których grzywy były bardzo kolorowe. Olbrzymie bańki mydlane latały nad 

głowami wszystkich i każdy mógł spróbować swoich sił w ich tworzeniu. 

 
Dodatkową atrakcją okazały się same baliki ze słomy, które po rozsypaniu dawały 

niesamowitą radość zarówno dzieciom jak i rodzicom. W pewnym momencie wszyscy mieli źdźbła 

we włosach i w ubraniach. Uśmiech nie znikał z twarzy u nikogo, jeszcze przez długi czas. 

 
Na zakończenie tak cudownego dnia odbył się spektakl pt. „Kot w Butach”, który przygotował 

Teatr na Uchodźctwie działający przy Młodzieżowym Domu Kultury, który mieści się przy ulicy 

Grunwaldzkiej 5. Reżyserką tego wspaniałego przedstawienia była Anna Banasiewicz. Dzieci miały 

możliwość uczestnictwa w konkursach, w których do zdobycia były nagrody. Pytania ze świata bajek 

nie były jednak żadnym problemem, w końcu bajkowy świat znają doskonale. 



Każdy z uczestników dodatkowo otrzymał specjalny dyplom wraz z podziękowaniem od 

Prezesa Zarządu Ogniska TKKF Przyjaciel Konika, Pana Bogumiła Peschaka, który był 

inicjatorem „Bajkowego Świata”. 

 

Ogromne podziękowania należą się rodzicom, którzy bardzo zaangażowali się w pomoc 

oraz wolontariuszom, bez których ten wspaniały dzień nie mógłby się odbyć. Dziękujemy Mai, 

Monice, Krystianowi, Magdzie, Agnieszce, Klaudii, Julii, Kasi, Gabrysi, Naomi, Dominice, Kindze, 

Małgosi, Ewelinie, Emilce, Marcinowi i Kubie. Dziękujemy instruktorce, Pani Sylwii Stini za 

poprowadzenie całej gromady przez „Bajkowy Świat”. 

 

Z całego serca pragniemy podziękować całej ekipie z MDK przy ul. Grunwaldzkiej 5, w 

szczególności Panu Dyrektorowi Andrzejowi Łazarzowi, który wsparł całą akcję i aktywnie 

uczestniczył w tym wyjątkowym dla nas wszystkich dniu oraz aktorom z Teatru na 

Uchodźctwie, którzy pomogli przenieść się choć na chwilę świat bajek. 
 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, zarówno tym najmłodszym jak i trochę starszym.  
Pamiętajmy, że każdy z nas ma w sobie coś z dziecka. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografie z naszego „Bajkowego Świata”, autorstwa Jakuba Macioła, dostępne są pod poniższym  
linkiem.  
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1YUhegTUPX2Keu4-t96kvGNMgFagGTzMl 
 

Zachęcamy również do obejrzenia fotografii dostępnych na stronie MDK przy ul. Grunwaldzkiej 5 w  
Krakowie.  

http://www.mdkgrunwaldzka5.pl/aktualnosci/1023-dzien-dziecka-w-osrodku-jezdzieckim-z-mdk-

przy-ul-grunwaldzkiej-5.html#!018_017_037_IMG_9227 
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