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KILKA SŁÓW O AUTORACH 

Igor Sikirycki i Roman Sykała, autorzy bajki 
„TajEmnica starej wierzby", którą oglądacie, od 
wielu lat tworzą spółkę. Pierwszy z nich jest lite
ratem, znanym Wam zapewne z kilku wydanych 
pozycji książkowych, drugi reżyserem. Igor Siki 
rycki jest kierownikiem literackim w teatrze „Ar
lekin" w Łodzi, Roman Sykała dyrektorem Teatru 
Powszechnego, także w Łodzi. 

Dzieciom Zielonej Góry autorzy ci, nie po raz 
pierwszy prezentują swoją bajkę. Młodociana pu
b iczność z 1959 roku og:ądała na deskach tego 
teatru „Niedżwiedzia w złotych okowach", który 
bardzo s:ę jej podobał. Nie ty:ko zresztą dzieciom 
Zielonej Gćry. Bajka nie schodziła z afisza przez 
C:wa sezony w Teatrze Powszechnym w Łodzi. 

„Tajemnica starej wierzby" jest trzecią bajlq 
napisaną wspólnie przez Igora Sikiryckiego i Ro 
mana Sykałę. Na przyszłość zapowiacają oni jesz
cze jeden swój utwór dla dzieci pod tytułem „Nie
widzialny książq". „Tajemnica starej wierzby" gra 
na była w Łodzi w 1957 roku i to wła śnie było jej 
pierwsze przedstawienie, czyli prapremiera. Wzno
wiono ją w 1966 roku i od tej pory nie schodzi ona 
ze sceny Teatru Powszechnego. „Ta jemnica starej 
wierzby" podobała się także bardzo Waszym kole 
gom z Olsztyna, gdzie grano ją w 1960 roku . Jej 
autorzy mają nadziejq, że będzie się podobała także 
dzieciom Zielonej Góry. Myślą zresztą o napisaniu 
kolejnych l::ajek, w których będą Was bawili dwaj 
zausznicy królewscy, tacy, jak Mrugała i Ziewa!a. 
Bo muszę Wam zdradzić tajemnice;, że autorzy bar
dzo lubią tych urwipołciów i w każdej bajce dają 
im inne imiona. Jak sobie może przypominacie w 
„Niedżwiedziu w złotych okowach" nazywali się 

oni Uszko i Toporek, a w bajce ,,N iewidzialny 
książę" noszą imiona Rybki i Ryby. W „Tajemnicy 
starej 1:•ierzby" bawią Was, jako Ziewała i Mruga 

ła. 

H. S. ŻUCHOWSKI 

IGOR SIKIRYC~I - ROMAN SYKAŁA 

TAJEMNICA STAREJ WIERZBY 

BAJKA W Ili AK1ACH, W 5 OBRAZACH 

OS OBY: 

Król-Wierzba - Zdzisław Giżejewski 

Królowa-Babcia Zielarka - Danuta Ambroż 

Księżniczka 

Nia nia 

Kostur 

- Krystyna Niemczyk 

- Krystyna Żylińska 

- Milosz Roszkowski 

Kuchmi5trz - Leszek Sadzikowski 

Lekarz - Ryszard Bucholc 

Mrugała - Cyryl Przybył 

Ziewała - Zbigniew Szpecht 

Klucznik - Waldemar Kwasieborski 

Pomocnik Klucznika - Ryszard Bucholc 

Jasio - Iwona Żelażnicka 

Ochmistrz - Hieronim Mikołajczak 

Żółw - Milosz Roszkowski 

Ośmiornica - Krystyna Niemczyk 

Ryba Fila - Krystyna Żylińska 

Trębacze 

Reżyseria Scenografia 

HALINA LUBICZ MAREI\: NITECKI 

Asystent reżysera Układ tańców 

CYRYL PRZYBYŁ ROMAN MATYSIAK 

Piosenki Ilustracja muzyczna 

KRZYSZTOF MAZUR BOGDAN PAWŁOWSKI 

Inspicjent - Hieronim Mikołajczak 

Sufler - .Jadwiga Figl'31 
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Słowa: IGOR SIKIRYCKI 

Muzyka: KRZYSZTOF MAZUR 

PIOSENKA JANKA 

Czy słoneczko lśni na niebie, 
Czy wiatr chmury gna nad lasem, 
Ja od świtu do zachodu 
Cudze krowy tutaj pasę. 

Gdzieżbym ja się podział gdzieżby, 

Gdybym nie miał swojej wierzby, 
gra: Tralalala, tralalala 

tra!alala, tralalala. 

Gdy upalne przyjdzie lato 
Z nieba żar na ziemię bije. 
Ja upału się nie boję, 

Bo mnie wierzba w cieniu skry.ie. 

Gdzieżbym ja się podział gdzieżby, 

Gdybym nie miał swojej w ierzby, 
gra : Tralalala, tralalala 

tra!alala, tralalala. 

Gdy zza gór nadciąga burza, 
Deszczy po rzecznym nurcie dzwo:1i. 
Ja i deszczu się nie boję, 
no mnie wierzba przed nim chroni. 

Gdzieżbym ja się podział gdzieżby, 

Gdybym nie m!ał swojej w ierzby, 
gra: Tralalala , tralaTala 

tralalala, tralalala. 

Co dzień tutaj pod tą wierzbą 

Kiedy pasę cudze krowy, 
Pioseneczki jej wygrywam 
Na fujarce, na wierzbowej. 

Gdzieżbym ja się podział gdzieżby, 

Gdybym nie miał swojej wierzby, 
gra : Tralalala , tralalala 

tralalala, tralalala. 
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Z-CA DYREKTORA 
JAN GAJEWSKI 

Z-CA DYREKTORA 
D/S FINANSOWYCH 

KAZIMIERZ KASZKUR 

Kierownik T echnic:rny 
TADEUSZ ROGOWSKI 

Kierownicy pracowni : Stolarskiej - STANISŁAW 

ŚWIĘTEK, Malarskiej - WALDEMAR JODKOWSKI, 
Modelarskiej - WIESŁAW BALCERZAK, Tapicerskiej 
- BRONISŁAW WALCZAK, Fryzjersko-Perukarskiej 
- EMILIA DANIEL, Krawieckiej Damskiej - WALEN -
TYNA ROGOWSKA, Krawieckiej M~skiej - WOLF 

KLEJNMAN, Główny elektryk - WŁADYSŁAW 

LISOWSKI 

Brygadier sceny 

MARIAN PAKUŁA 

Światło 

WŁADYSŁAW LISOWSKI 

Garderobiana 

!RENA ZWIERZYŃSKA 

Rekwizytor 

EDWARD TULISZKA 

Kierownik Biura Orgar.izacji Widowni 

KRYSTYNA ŚLIWOWA 
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