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Za górami, za lasami, pomiędzy Lemonią a Różowym 
Morzem, dawno, dawno temu, gdy byliście jeszcze tacy ma
lutcy niczym kruszynki chleba, żylo sobie spokojnym ży
ciem male miasteczko o ponurej jak czarna noc nazwie: 
Smętowo. 

Domy w Smętowie były albo koloru seledynowego, albo 
liliowego - zależnie od tego czy ich numery były parzyste, 
czy też nie. Trochę na uboczu za miastem stal mlyn. Mły
narz sto lat temu pomalował go na czarno i z biegiem lat 
mlyn stawał się coraz czarniejszy ze starości. Właściwie byl 
tak ciemny, że nie było go prawie wcale widać. 

Smętowo miało tylko siedem ulic: ulica Łez, ulica Pła
czących Kotów, ulica Łzawych Jaskółek, ulica Smutnych 
Krokodyli, ulica Deszczowa, ulica Garbatych Wierzb i ulica 
Dziurawych Butów. 

Ponieważ w całym Smętowie nikt nie miał ani jednego 
zegara (!),wszystkie dzteci ustawicznie spóźniały się do szko
ly, a za karę musiały przepisywać po tysiąc razy tabliczkę 
mnożenia. Nic więc dziwnego, że wszędzie spotykało się dzie
ci smutne, nadąsane i często zapłakane. 

Ulubioną zabawą dzieci w Smętowie byla zabawa w kró
la Płaksę. 
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Jedynymi dziećmi, które potrafiły się wesoło śmiać i nie płakały 
z byle jakiego powodu, byli: Filip i Dorotka. Pewnie chcielibyście 
się zapoznać z nimi? Oto nasza hist"oria o: Wstrętnym Młynarzu, Ma
łej Pani Dorotce, Panu Filipie, Fruwającym Młynie i Krowie Kune
gundzie. 



Asystent reżysera - ANDRZEJ ULRICH 

Inspicjent - MARIAN PIJEWSKI 

O b s ada: 
Dorotka - BARBARA NIECIKOWSKA 
Filip - DANUTA LEWANDOWSKA 
Dorożkarz - ADAM PFEIFFER 
Kunegunda - HANNA MIELCAREK 
Młynarz - ANDRZEJ ULRICH 
Wiatrak, Król Trefl, Burmistrz ~ MARIAN OŁDZIEJEWSKI 
Mysz, Płaksa li - DAGNY KOCZOROWSKA 
Płaksa I - STANISŁAWA GDOWSKA-JANKOWSKA 
Płaksa Ili , Król Karo, Kot Mruczek - LESZEK ZALEWSKI 
Król Pik, Kot Jacek - LECH CHOJNACKI 

ZBIGNIEW NIECIKOWSKI 

oraz 
Aromaty, Walety, goście weselni - zespół 



Kierownik pracowni p lastycznej - BEATA FURDEL 
Pracownia plastyczna: KRYSTYNA MANKE 

ELŻBIETA KRÓL 
STANISŁAW BUGAŁA 

HENRYK KAŁUŻA 
BERNARD BRUSIŁŁO 

TEATR LALEK „PLECIUGA" 
70-403 Szczecin, ul. Kaszubska 9, tel. 452-74 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

WŁODZIMIERZ DOBROMILSKI 

Zastępca Dyrektora 

JAN WELC 

Kierownik muzyczny - JAN SZYROCKI 



Sprzedaż przedsprzedaż indywidualną na 
spektakle otwarte prowadzi kasa teatru co
dziennie (z wyjątkiem poniedziałków i wolnych 
sobót) od 10.00-16.00 oraz 2 godzin y przed 
spektaklem. 

Biuro organizacji widowni (tel. 452-7 4) przyj
muje zamówienia na bilety zbiorowe codzien
nie (z wyjątkiem poniedziałków i wolnych so
bót) w godzinach od 10.00-16.00. 
Kierownik biura organizacji widowni - ANN A 
RAPANOWICZ 

Cena 20,- zł. 
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