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PIOSENKA 
KUMAKA 
KIES TRĄ 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN 
(1805 - 187 5) 

Ten wie lki pisarz dun sk i miał bardzo trudne dziecinstwo. Był 

synem biednych rodziców. Dlatego tęskn i ł za szczęściem, r ad oś

cią. Marzen iom i tęsk notom poświ1 ~ci ł swą późn iejszą twórczość 

pisarską, za ś szcze gólnie pi ęk ne baśnie, zawsze niezwykle barw

ne, odznaczające się szczęśl i wym zakończeniem. 

Jako kilkun astoletni chłopiec z rodzinnego Odense przy był do 
Kopenhagi, by tu poświęcić się aktorstwu lecz s ławę zdoby ł jako 

pisarz dla do rosłych, zaś nie śm i e rtelność dała mu twórczość d la 

dzieci . Tok o niej mówił: „Chwytam jakąś myśl przeznaczoną dla 

dorosłych i opo wiadam Ją dziec iom, pam i ętając przy tym jednak, 

że ojciec i matka też się przy słuc hują ... " 

Tak powstały opowieśc i fantas tyczne oraz baś nie i bajki, jakie 

zadomowi ły się w każdym dziecinnym poko ju : „ Ks i ęż ni czka na 

ziarnku grochu", „Nowe szaty ces arza" , „ Dzie lny ołowiany żoł 

nie rz", „Brzydkie kaczątko ", „Królow a Sniegu" , Dziewczynko z za

pałkami", oraz mi ędzy innymi nasza „Calineczka" , w fo rm ie mu

sicalu przygotowana dla nas p rzez Macie ja Staropo lsk iego, który 

jest ceniony nie ty lko u nas ale i za granicą . W ro ku 1988 za wy

stawienie no sce nie El be -Elster-Theater w Wi ttenberd ze mus ica lu 

dla dzie ci pt., „Str aszny smok", otrzymał nagrodę Ministerstwa 

Kultur y NRD Podobną nag rodę przyznan o rów n ież autorce sce

nografii, Ali c ji K u ryło. 

„Calineczka '· Macieja Staropo lsk iego, według bojk i Hansa 

Christiana Anderse na pod tym samym ty tułem, jest opowieścią 

o czarownej, uskrzydlającej m iło śc i , o w ielk im s pełn ieniu tęsknią

cego ser ca, wreszcie o królo waniu w królestwie kwiatów. 

ROCH 



PIEŚŃ O MATCE 

No szerokim wielkim świecie 
Są bogactwo niezbadane 
Ale nigdzie nie znajdziecie 
Skarbu, co zastąp i mamę . 

Mama zawsze będzie z tobą, 
Czy w nie szczęściu czy też w biedzie 
I jedyną jest osobą, 
Która nigdy nie zawiedzie. 

Mama dobrze cię zrozumie 
I poc ieszy cię w zmartwieniu, 
Ona też najlepiej umie 
Przyn ieść ulgę twym cierpieniom, 

Mama - jedno tylko słowo 
Ale jakże brzmi wspaniale. 
Niecha j zawsze będzie z tobą, 
Niech w twym sercu mieszka stale. 

Teksty piosenek Macieja Staropolskiego. 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

JAN KLEMENS 

Kierownik Literacki 

JAN PIERZCHAŁA 

UWAGA DZIECI 
Dzisiaj oglądacie „Calineczk ę", ole Teatr już myśli o przygo

towaniu dla Was następnego przedstawienia. Jak zawsze prag
niemy, by było ono jak najlepsze. Lecz tym razem postanowiliśmy 

wystawić bojkę no Wasze zamówienie. 

Prześlijcie do T eotru swoje propozycje . Mogą to być baśnie 

i bajki ju ż znane, wówczas uzasadnijcie SWÓJ wybór w formie pi 
semnej, rysunkowej lub dowolnej, jako tylko przyjdzie Wam do 
głowy . Może to być także bajko nowa, wymyślona przez Was, 
wówczas do propozycji dołączcie scenariusz, który również może 
być napisany, narysowany lub opowiedziany w dowolny sposób. 
Fantazji Wam przecież nie brak! 

W Dniu Dziecka w 1989 roku wybierzemy jedną bajkę, a au
torów najciekawszych propozycji zaprosimy do Teatru na uroczy
stość wręczenia nagród. 

Czekamy na Wasze zamówienia, które przysyłajcie na adres: 

TEATR ZAGŁĘBIA 
ul. Teotralha 4 

41-200 Sosnowiec 
(Bojko na zamówienie) 

Wydawco programu: TEATR ZAGŁĘBIA . Redakcjo i op ra cowan ie literock1e: 
JAN PIERZCHAŁA. Projekt okładk i i opracowanie graficzne: JERZY MIC IAK. 
Kore"kto: !RENA SKOWRONEK Program rlu-.;frowato : BARBARA PTAK : 

Zamówienia no bilety zbiorowe przy jmuje Dział Upowszechniooio Teatru w dni 
powszednie w godzinach 8.00-16.00. 

Sprzedaż bi letów w Kasie Teatru codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) w go
dz inach 15.00-18.00. 

Dz iał Upowszechniania Teatru i koso biletowa 66-11-27, centralo 66-04-94. 

Ceno 45 zł 

Prodr yn 8·1 S·c 1070 B8 C-7 7.000 Szi. 



PIOSENKA 
I TANIEC 
MYSZOTKIA'i~ 

I CALINECZKI 

Rzecz to znana jest no świecie, 
Że porządek musi być 
I wy sami dobrze wiecie, 
Trudno w bałaganie żyć . 

Teraz na bok wszystkie psoty, 
Trzeba wszędzie zetrzeć kurz . 
Bierzmy się więc do roboty, 
Nie zwlekajmy dłużej już . 

Dalej miotły, odkurzacze 
1 chemiczne wywabiacze, 
Kokosale i Ludwiki, 
Płyny , posty i czyściki, 

Ostre szczotki i drucianki, 
Do dywanów różne pianki 

I z Pewexu proszek Omo, 
Co najlepiej pierze pono. 

Posta Jawox, proszek lxi, 

Który wszystko sam wyczyści, 
Riwon, Pixan i Rondelek 

Oraz mydeł różnyc h wiele : 

Lewandowe i dziegciowe, 
Z lano li ną i ziołowe, 
Z lanoliną i ziołowe, 
Do kąpania małolatków. 


