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Na moim podwórku 
Pamiętam swoje podwórko z dzieciństwa 
Nawet się na nim nie bawiłem 
Nie pozwalano mi 
Było bardzo zaniedbane 
Z ganku widziałem tylko jego część 
Tę z trzepakiem i kubłami na śmieci 
I jedynym drzewkiem wciśniętym między mury 
W upalne popołudnia siadywałem na ganku 
I nasłuchiwałem głosów z drugiej części podwórka 
Tam musiało toczyć się życie! 
Czasem tylko ktoś przychodził na moją część 
i wyrzucał śmieci 
A wieczorem kazałem sobie czytać w nieskończoność 
11 Puchatka 11 

- moją ulubioną książkę 

Puchatkiem był 
teraz to wiem na pewno 
mój pradziadek 
nieodłączny towarzysz mojego dzieciństwa 
A potem wszystko stawało się teatrem ... 

Piotr Szczerski 

„ 

Alan Alexander Milne 
Urodził się 18 stycznia 1882 

r. w Londynie. Studiował w 

Westminster, Londynie i Cam

bridge (na wydziale matematy

cznym). Po studiach pracował 

jako dziennikarz w Londynie. 

W latach 1906-1914 był zastę

pcą redaktora naczelnego 

"Puncha". W 1913 r. ożenił się 

z Dorothy Selincourt a w 1920 

r. urodził mu się jedyny syn, 

Christopher Robin. Podczas I 

wojny światowej służył w Króle

wskim Pułku Warwickshire. 

Jego humorystyczne eseje z 

okresu pracy w "Punchu" wy

dane zostały w zbiorach "The 

Day's Play" (1910), "The Holi

day Round" (1912), 'The Sun

ny Side" (1920) i innych. 

Również dzięki "Punchowi" 

wiersze Milne'a składające się 

na tomik "Kiedy byliśmy bardzo 

młodzi" (1924) przeszły do kla

syki literatury dziecięcej . Taki 

sam sukces osiągnął zbiór 

wierszy "Mamy już sześć lat" 

(1927) i dwie powie"ści "Kubuś 

Puchatek" (1926) i "Chatka Pu

chatka" (1926) oraz "Toad of 

Toad Hall" (1929), sceniczna ad

aptacja powieści Kennetha Gra

hano "The Wind in the Willows''. 

Milne jest ponadto autorem 

popularnych, lekkich komedii: 

"Mr Pim Passes By" (1919), 

"The Dover Road" (1923), "The 

Truth About Blayds" {1923), 

powieści detektywistycznej 

"The Red House Mystery" 

{1921) oraz autobiografii "lt's 

Too Late Now" {1936). 

Zmarł 31stycznia1956 r. 



Piotr Szczerski 
ur. 1953 r. w Krakowie. Ukończył Filologię polską na Uniwersytecie 

Jagiellońskim (1977) i reżyserię dramatu (PWST w Warszawie 1984). 

Wyreżyserował m.in.: 

• M. Gogol, "Pamiętnik wariata", Teatr Stary, Kraków, 1985 

• Raymond Cousse, "Strategia dla dwóch szynek", Teatr Stary, 
Kraków, 1987 

•Marek Hłasko, "Namiętności", Teatr TV, 1986 

•Bogusław Schiiffer, "Próby", Teatr Współczesny, Szczecin, 1991. 

Od 1979 r. do 1992 r. prowadził Teatr 38 przy Uniwersytecie 

Jagiellońskim, gdzie realizował m.in. prapremiery polskie sztuk 
Samuela Becketta i Harolda Pintera. 

W 1989 r. będąc na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej 

brał udział w Warsztatach Living Theatre w Nowym Jorku. 

Od 1992 r. - dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. S. Żeromskiego 
w Kielcach. 

Ważniejsze premiery w tym teatrze: 

•Bogusław Schiiffer "Seans" (prapremiera polska, 1992) 

•Sławomir Mrożek "Miłość na Krymie" (1993) 

•Franz Kafka "Proces" (1994) 

•Andrzej Lenartowski "Spotkamy się w Jerozolimie" 

(prapremiera polska 1996) 

• "Szymborska - Lekcja w stylu buffo" (1997). 

Pośrodku schodów 

Pośrodku schodów mam specjalny 
Stopień, 

Na którym siadam. 
I żaden inny stopień by się 

Do tego 
Tak 
Nie nadał. 

Gdy siedzę tu, nie jestem ani 
U szczytu, ani u stóp; 
Po prostu na tym 
Stopniu siadam 
I tylko 
Tu. 

Stopień pośrodku schodów nie jest 
Na dole 
Ani w górze. 
Ten Stopień nie jest już mieszkaniem 
A jeszcze nie podwórzem. 
T utgj od myśl i zawrót głowy 
Mam, jak od jazdy w windzie: 
"To wszystko nie jest 
Wcale tutaj! 
To wszystko jest 
Gdzie indziej!" 

A.A. MILNE 
!przekład: Stanishw Bmnmk) 



Tu i teraz Puchatka 
W porannym słońcu, w wieczornym zmierzchu, mały Miś idzie 

przez Las. Dlaczego szliśmy za nim, kiedy byliśmy tacy mali? 
Przecież on jest tylko Misiem o Bardzo Małym Rozumku. Ale 
czy Rozum jest aż tak ważny? Czy to naprawdę Rozum prowa
dzi nas tam, gdzie musimy iść? Czy czasem nie za często właś
nie Rozum wysyła nas w złym kierunku, idąc za echem wiatru w 
wierzchołkach drzew, o którym myślimy, że jest prawdziwe, za
miast słuchać głosu wewnątrz nas, który mówi nam gdzie mamy 
skręcić? 

Rozum może robić przeróżne rzeczy, ale te rzeczy, które on 
może robić, nie są najważniejszymi rzeczami. Abstrakcyjna mą
drość umysłu tylko oddziela myślącego od rzeczywistego świa
ta, a ten świat, Las Prawdziwego Życia, jest w fatalnym stanie z 
powodu zbyt wielu takich, którzy myślą zbyt dużo, a zbyt mało 
ich wszystko obchodzi. Pomimo tego, w co wiele umysłów uwie
rzyło, błąd ten nie może już dłużej trwać, jeżeli wszystko ma 
przetrwać. Jedyną szansą, jaką mamy na uniknięcie katastrofy, 
to zmienić nasze podejście i nauczyć się cenić mądrość i zado
wolenie. Są to rzeczy, których poszukuje się tak czy inaczej, po
przez Wiedzę i Inteligencję, ale one nie pochodzą z Wiedzy i 
Inteligencji. Nigdy z nich nie pochodziły i pochodziły nie będą. 

-' 

Nie stać nas już na to, by z taką desperacją szukać czegoś w 
zły sposób i w złym miejscu. Jeżeli Wiedza i Inteligencja będą 
nadal wszystko niszczyły, niedługo zniszczą całe życie na Ziemi 
jakie znamy, a jeżeli nawet coś chwilowo przetrwa, nie będzie 
warte nawet naszego spojrzenia, jeśli jakimś cudem moglibyśmy 
to zrobić. 

Mistrzowie życia znają Drogę, ponieważ słuchają swego we
wnętrznego głosu, głosu mądrości i prostoty, głosu, który rozu
muje poza Inteligencją i wie poza Wiedzą. Ten głos nie jest tylko 
mocą i własnością niewielu, ale dany został wszystkim. Ci, któ
rzy zwracają nań uwagę, są zbyt często traktowani jako wyjątki 
od reguły, zamiast jako przykłady reguły w działaniu, reguły, któ
ra może odnosić się do każdego, kto ją wykorzystuje. 

W każdym z nas jest Sowa, Królik, Kłapouchy i Puchatek. Za 
długo już wybieraliśmy drogę Sowy i Królika. Teraz, niczym Kła
pouchy, narzekamy na rezultaty. Ale przez to nic nie osiągnie
my. Jeśli będziemy rozsądni, wybierzemy drogę Puchatka. 
Jakby z daleka, woła on do nas głosem umysłu dziecka. Czasa
mi może trudno go usłyszeć, ale niemniej jest to ważna sprawa, 
bo bez niego nigdy nie odnajdziemy naszej drogi przez Las. 

Rafał T. Prinke 
Mądrośc Zachodniego Taoisty "Pismo" 1987 nr 5 



Kubuś Puchatek - Jerzy Kaczmarowski 
Prosiaczek - Robert Ostolsk i 
Sowa - Tatiana Kołodziej ska 
Kangurzyca - Iwona Kotzur 
Kłapouchy - Tomasz Karasiński 
Królik - Andrzej Nowak 
Tygrysek Cezary Wiśni ews ki 

A.A. Milne 

Adaptacja sceniczna: Piotr Szczerski 

Asystent scenografa: Dorota Wijas 

Krzyś 
Paweł Kryszak 
Serg iusz Sytni ewski 
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• 16 lutego na Scenie im. St. Cynarskiego odbyła się kolejna pre
miera, tym razem przeznaczona w zasadzie dla młodej widowni. 
Był to "Kot w butach" Jana Brzechwy, zaadaptowany i wyreżysero
wany przez Zdzisława Reja, ze scenografią Jana Zielińskiego, mu
zyką Mieczysława Mazurka i choreografią Władysława Janickiego. 
"Kot w butach" jest spektaklem dla segmentu 4-8, czyli dla dzieci w 
wieku od 4 do 8 lat. Ale konstruuję spektakl zarówno dla młodych 

widzów, jak i dla ich rodziców, dbam, aby było coś dla mamuś i dla 

tatusiów, ożywiam jakieś fragmenty przedstawienia". 
- powiedział w wywiadzie dla "Informatora kulturalnego" reżyser 

spektaklu. 

Fot. Urszula Kwpir1.s ka 

TOWARlYSTWO UBEZPIECZENIOWE PBK SA 
Oddział Zielona Góra 

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA 

PODMIOTÓW COSPODARClYCH 

I OSÓB FllYCZNYCH 

o 

Podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PBK S.A. 
tworzonej przez Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie 

Górnośląski Bank Kredytowy S.A., PBK Leasing S.A. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe PBK S.A., 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe PBK iYCIE S.A. 

o 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PBK SA 
sponsor Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze 

Oddział Zielona Góra, 65-454 Zielona Góra, ul. Gen. Sikorskiego 6 
tel./fax: (0-68) 20-27-82, tel.: 24-30-47 

Działalność Teatru wspiera 

WYŁĄCZNY DOSTAWCA KWIATÓW 

O D I WO 
MARCZAKOWIE 

Helena i Wojciech Marczakowie 
ul. Ogrodowa 30, 66-008 ~widnica, tel. 273-265 
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Piotr-Bogusław Jędrzejczak 

Andrzej Musiał 

KIEROWNIK LITERACKI 

Andrzej Buck 

SEKRETARZ LITERACKI 

Anna Tokarska 

REDAKCJA PROGRAMU 

Andrzej Buck 
Anna Tokarska 

SEZON 1996/97 

CZTERDZIESTY PIĄTY 

W HISTORII TEATRU 

Sekretariat: teł./fax(0-68) 27-14-17 
Rezerwacja biletów: tel.(0-68) 27-20-56 do 59 
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