


Wrocławski Teatr Lalek - Wrocław, Plac Teatralny 4 
Dyrektor i Kierownik Artystyczny - Stanisław Stapf 

SCENA MAŁA 

Widowiska malej sceny odbywają się w soboty, o godzinie 19.30 
w Klubie Muzyki i Literatury przy Placu Kościuszki 9. 

W repertuarze: 

„Gra o prawdziwej milosci" - anonima i F. Garcin Lorki 
„Dziejba leśna" - Bolesława Leśmiana 
„Memento do verdad" - F. Garcia Lorki 
„ Wielki książę" - wg W. Szekspira 
„Stan lo~ów Fausta" - wg Goethego i Marlowe'a 
„Kto zabił don Kichota?" - wg M. Cervantesa 

Dział organizacji widowni przyjmuje zamówienia na bilety zbio
rowe. Wroclawsk1 Teatr Lalek - Wroclaw, Plac Teatralny .i. 
tel. 412-17. 
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WIESŁAW HEJNO I JAN KUROWICKI 

CZAROWNllCE 

Reżyseria 

Sceiniografia 

Muzyka 

- Wiesław Hejno 

Eugeniusz Stankiewicz 

- Andrzej Zieliński 

OBSADA: 

Agnieszka 
Instygiartor 
Kapłan 

Wójt 
Kat 
Ławnik I 
Ławnik II 
Baba I 
Baba II 
Świadek I 
świadek II 
świadek III 
Śvviadek ]V 
Hycel I 
Hycel II 
Dziewczyny, chłopcy, 

wieprz, koza 

- Elżbieta Echaust 
- Tomasz Brzeziński 
- Wiesław Hejno 

J ia1n Plewako 

Zdzisław Chęć 

Waldemar Kaliczak - adept 
Anna Helman 

- Anna Proszkowska 
- Anna Helman 
- Tomasz Brzeziński 
- Wiesław Hejno 
- Anna Proszkowska 
- Waldemar Kaliczak - adept 
- Zdzisław Chęć 

- zespól 

Inspicjent - Waldemar Kaliczak 

Ilustracja muzyczna nagrana przez zespół „Skaldowie". 
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„Sędzia jest zawsze pe\\ny swej sprawy, stojący przed 

nim człowiek jest napewno winien, a jeżeli się broni, \~i

nien jest tym bardziej. Sprawiedlh\:OŚĆ nic musi się wy

silać , nie musi sobie łamać głowy, aby odróżnić pr1rn dę 

od fałszu . W każdym wypadku wychodzi się od z góry 

powziętej decyzji. Logik, scholastyk nie potrzebuje nna

li.zować duszy, wnikać w jej subtelność, złożoność, w jej 

wewnętrzne sprzeczności i walki. Nie musi, tnk jak my, 

tłumaczyć sobie, w jaki sposób ta dusza, krok za kro

kiem, może stać się występną. Gdyby nawet m6gl zrozu

mieć tę finezję, to szukanie po omacku. ach, jakżeby się 

z nich śmiał i kiwał głową! I z takim wtedy \\ dzięł.icm 

kołysałyby się wspaniale uszy, którymi idobny jest jego 

pusty łeb! („.)" 

Jules Michelet, Cz ar o w n i ca 





W społeczeństwie pułapek na myszy, 

gdy sam jesteś pułapką, 
Jtie wypada krzyczeć: 
„uwaga pułapka", 
brzmiałoby to bowiem niewłaściwie, tak, 
jakby w ludzkim społeczeństwie zawołano: 
.,uwaga człowiek". 
A przecież nie godzi się 
c · frzegać 

człowieka przed człowiekiem. 

W społeczeństwie pułapek na myszy, 
gdy jesteś myszą, 
nie wypada krzyczeć: 
„uwaga pułapka", 
bo \\1edy okrzyk twój brzmiałby dziwnie, 
gdyż l słyszałyby cię inne pułapki. 

W "POieczeństwie myszy, 
gdy jeste ~ pułapką, 
nie udawaj myszy. 
Dobrze, 
jeśli pozwolą ci 
zardzewieć . 

. T. Kurowicki W. Hcjno, C z a ro w n i c e 

Dru • Sw,dn. o z. 2411 2.000 sit. 12 70 C ł 503-70 


