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V akladzie a EUbieta Cbaneolra, 
Olga Booek, Malgonata Muot, 
HozUka Moru, Marek DT&dala, 
Roman Molik, Leszek OlbińUJ., 
Edvard SolHld., .Tanu.a SzuurowQi, 
111lodz1m1en SzomańaJd., Andn:e,1 
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Dru&ie Studio \iroCla\r,:slde zaprasza na 9H1atol'J.ę .O ptaku C1a9 

Joanny Kul.moweJ, znaneJ. 1 popUlameJ autal'kl Wielu u~ 
dla dzieci. Ta Diezvykla opovletS6 pozorn.1• rmgaoyva •S. 
w znanym wszyatld.D dos:•onale 4wteo1e realeyia 1 ~· 

na podw6rku czynszciweJ kamienicy * kom6rkam1 1 4m1ętnllt1-. 
Smutr.e podwórze, iałośni lokatorz7 obskurnej blllenią 
.t. nieszcziośliwn dziewczynka Zorz~, dookoła ktdrej l'OZSl'JV& 

się akcja. To vszystko mogłoby by6 szare 1 realistyczne . 
gdyby nie marzenia Zorz~ o p1ękn1eJazym 4w1ec1e 1 praoil~ 
JeJ podwórkowych przrJaci61. zrrpl«llA, vy1maglnovana rzeczy. 
vistość (tropikalna dż~a, pustynie, Dziki Zachód, wielkie 
niast,..) stanowi drugi plan akcji. '.ro tak jak tort .,, kt6Z'Jll 
na podkładzie z razowgo chleba ulotono kilka varatv kreci6v 
ró!neJ konsyatenc,,1i•. 
J est to zatem spektakl o llllll'Zeni.acb, kt6rze potrafi.Il zm!e
. ić r-eczyviatośc!, ludZi na lepszych, oodz1enno46 w niezvy-
łość, podwrko v raJ z plakatu. Nie byloby teJ wapanialeJ 

historiledyby iiie pta!< Cis. WystarC1Z7 bowie-. łe razlegnie 
a1ę dźwięk trąbki DoreQusa, 'brata Zorzy a ,jut_ akcja przenosi 
aię w bajkcwy wymiar ")'śnionego jyiata. 

•Ptak Cis jest n1eepodz1aią 
marzenia ;, rzeczy aalenia 
a rzeczy kt6n zna.,-
zamieni.a. na 1111u·zen1a, na DJ'lenia.• 

>acia teatru ukazUJe nam w tym przedataY18Dlu pel:ne llie;o
tania, &~eń; wspani.alej muzyki. motc'cr ukr'Jte pJJ:lmo, 
które tkwić motfł wsz~dz1e. 
Choć adresUJeF ten spektakl gl6wnie dlll 4z1"1 1 lllodziety 
to z przyJemn!!cill obejrq go doroili. Znajdą v n1a riel• 
i.aroku a być mote róltll.let odpawiedz.ieó na kilka va.tnycb J)1tań1 

,jaki jest naprawdę 4wtat ? jak anlety v n1A iyć7 

Iatchn1eniem dla ptaka Cis, przewodnika po b"a1nie 1111rzeń 
Jest mzyka 1 orygL"laln3 i popularna, wyrat.1.JlowoDa 1 pJ"08ta, 
1.agodna 1 ostra, ta.Je!J?l1cza 1 banalna. Nap1a.i .1ll apecJalnle 
do •HistorJi. o ptaku Cis• \lllodzimitTZ Szomański a vy~ .1' 
~orzy Drugieeo Studia \łro"Clawaklep 1 mana grupa WÓJcalno-
lnatrumentalna Spiritua..B Singera Band. „ 



~ ptaki przelotne, 
są ptaki powrotne, 
są ptaki vl6cz~g1 bezdomne 
i ptaki, co wszystko potra:tią zapomnJ.e~ 
i lecłl przed siebie. 
Przed siebie, przed siebie. 
I lnne zmyśl~e, 

v marzenia wpleci.ane -
, a taden ptak nie Jest viernieJszy nu one. 

Do tego kto czeka, 
vracaJll z daleka 

po morzu, po ziemi, po niebie, 
po morzu, po ziem.i, 
po ziemi, po niebie 
~o ciebie pO\:IJ'ócą, 
do ciebie. Joanna Kulmowa,•Historia o Ptaku Cis• 

lCX% 

Lud.zie 8łl smutni 1 ciętko im bywa, 
eh~ teby tycie im grało. 
A za taką ~)'kę, za mJZykę prawdziwą, 
to 1 aercea zaplacid za 111&20. 

Muzyka to motyl oo w nocy wytruwa. 
Muzyka tel kwiat, oo rozviJa się w mt"Oku.; 

>luzyka to ptak; 
rótnobarvny ptak, -
co krąty wśród buryoh, ponurych ob1ok6w. 

Codzierme klopoty, zwyczaJne zciartwienia. 
Nuda povszednia i szara. 
A tu magle muzyczka kt6ra wszyistko odllienia -
no i jw1.at jakby inny byl zaraz. 

Muzyka to motyl co v nocy wrtruwa. 
Muzyka to wiatr co rozviJa się v mroku. 

Muzyka to kwiat, rdtnobarw!JT ptak, · 
co ·Mat nam odllien.la na kudym .kroku. 

( ... ) Joanna Kulmowa, •Historia o ptaku Cis• 

Rezerwacja i sprzedu bilet6w1 DS\i Rynek-ąatuaz _'Z7 
50-101 Wrocław, cod.Zi~e v godz. 11 - 15 oraz 
na godz!n4 przed spektaklem. 


