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LU DO Ml R LEG UT 

KŁOPOTY 

ZBÓJ A 
MAD EJ A 
BAJKA W 111 AKTACH 

OBSADA: 

Zbół Ma1A~USZ MIRCZEWSKI 

Pan Zi6łlco strażrtik lcrcSfewslri RSKI 
STANISl.A W KAMBE 

Pan Chmurka drainilc ltrcSfewslrj 
JERZY JASINSKI 

Baba Jaga JANINA SKAl.ACKA 

Królewna Sasanlca OW 
DANUTA OHER 

Reżyseria: 

Scenografia: 
JITKA STOKALSKA 

EWA CZUBA 

Atystent reżlrANiStAW K,ł MBERSKI 

Muzyka: GRZEGORZ KARDAŚ 



Zastępca Dyrektora: LUCJAN PASIK 

Kierownik Techniczny: 

Mieczysław Montelatyc 

Sufler: Inspicjent: 

Maria Siudowa Irena Dobrzyńska 

Kierownicy działów technicznych : 

Prace kraw ieckie: 
Anna Kawczyńska i Andrzej Strzyż 

Prace stolarskie: 
Stanisław Białczak 

Prace tapicerskie: 
Józef Nowak 

Prace malarskie i modelatorskie: 
Jerzy Soliński 

Prace fryzjerskie: 
Władysław Pawlak 

Światło: 
Henryk Wawrzyniak 

Rekwizytor: 
Antoni Nowakowski 

Brygadier sceny: 
Michał T workiewicz 

Kasa Teatru czynna codziennie oprócz pO'liedziałków od 

godz. 11 - 13 i od 16 - 19 _ 

Cena programu .. _.J_~:--···-· 
Opracowanie graficzne: Władysław Kościelniak 
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Był 

sobie 

raz . .. 

Tak się :wc:q;na 
kaida baj ka, gd;y 
się ją opowiada, ale 
gd;y się ją gra w te
atr'ze, to zaczsna 
s~ ona zupełnie 
inaczej. Bajki mogą 
b)}( wesołe, albo 
smutne, ja osobiś
cie, lubię wesołe, 
dlatego i moja baj ha 
będzie wesoła. oą 
tac;y wśród doros
ł;ych, htórz;y twier-
dzą, ie dzi eciom 
bajki nie są potrzebne. Są to ocz)} wiście dorośli, htórz;y 
nigd)} nie b)}li dziećmi. Ja do takich nie należę i twi er
dzę, ie wprost przeciwnie, są bardzo potrzebne. Ocz)}
wiście, bajki wesołe, bo po smutn)}ch oczlJ pieką, a cza
sem nawet niepokojąco się pocq, więc nie ma potrzeb}} 
takich bajeh pisać. Lepiej µrz eciei śmiać się od ucha, 
do ucha, oglądając wesołą bajkę, w której, jeżeli nawet 
dzieje się coś złego, lO wiadomo, i e i tah s i ę dobrze 
sko1icz;y. W bajce jest trochę tah jak w ż)}cill i troch ę 
nie tak i nie ma potrzeb;y tef?O zmieniać, dorośli też 
mają swoje dorosłe bajhi, w htóre nie 1L'ierzą, a jednah 
chętnie je sobie opowiadają. Tah właśnie, ja/z ja wam 
za chwilę opowiem bajhę dla „niedorosł)}ch". Nie ma 
polrzeb;y wierz;y ć w to, co :wbacz;ycie, może tak b)}ło . 
a może nie - nad llJm będziecie się z:aszanawiać później, 
fld)} wam już brod;y U')}rOSllą, teraz poprawcie się 11')} 

godnie w fotelach i .. . 

wesołej zabaw)} ż;ycx;y Wam 

AUTOR 


