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William Makepeace Thackeray 
Autorem „Pierścienia i róży" jest angielski pisarz William Makepeace Thac

keray. Żył on w XIX wieku. Urodził się w Indiach, w pobliżu Kalkuty, jako syn 
poborcy. W tamtych czasach Indie były angielską kolonią. Chłopiec szybko 
stracił ojca, jego matka ponownie wyszła za mąż . Miał sześć lat, gdy został 
wysłany statkiem do Anglii. Uczył się w wielu szkołach , potem w wielu stu
diował. Przez jakiś czas pobierał nauki w Cambridge. Mieszkał również w 
Paryżu, gdzie w podejrzanym towarzystwie stracił posiadane jeszcze pie
niądze. Zaczął wieść życie właściwe cyganerii artystycznej . Później się ustat
kował . Pisał i rysował pod wieloma pseudonimami do różnych gazet i cza
sopism. Wydawał książki, prace naukowe dotyczące literatury, wygłaszał 
odczyty. Zmarł nagle, podobnie jak inny wielki pisarz angielski Karol Dic
kens pozostawiając nie ukończone, wiele obiecujące utwory. 

Autor „Pierścienia i róży" był pisarzem wielostronnym. Tworzył powieści, 
eseje , wiersze, często satyryczne. Jego dorobek ma różną wartość - obok 
utworów znakomitych pojawiają się słab
sze. Był satyrykiem i jednocześnie pisa
rzem sentymentalnym. Łączył zawsze 
obydwa punkty widzenia. Był w swoim pi
saniu subtelny, co również nie pomogło mu 
w zdobyci.u szerokiej popularności. Trzy
mał się tego świata, który znał, nie stwo
rzył rozległego świata fantazji . Miał poczu
cie małostkowości ludzi, pisał o snobizmie. 
A snobizm to przywiązywanie wagi do 
tego, co zewnętrzne. Snobem nazywamy 
człowieka, któremu imponuje bogactwo, 
stanowisko czy tytuł drugiego człowieka. 

"Pierścień i róża" napisana została przez Williama Thackeraya w 1855 roku. W Polsce ta piękna 
baśń, nazywana niekiedy powieścią fantastyczną, ukazała się w r. 1913. 

W utworze występują tradycyjne dla baśni postacie wróżek, królewien, lecz zamiast magicznych 
przedmiotów wróżka ofiarowuje odrobinę cierpienia. Rozwija przez to w bohaterach cechy ludzkie. 
Baśń "Pierścień i róża" jest pełna żywych dialogów, dowcipu i satyry. Doczekała się rangi nieprze

mijającego arcydzieła literatury światowej. 

Pan reżyser 
Wiesław Górski 

- Czy lubi pan książkę „Pierścień i róża"? 
- Czytałem ją w dzieciństwie, a potem, gdy studio-

wałem anglistykę i gdy wystawiałem sztuki angielskich 
autorów w teatrze, lubiłem wracać do baśniowego świata 
z „ Pierścienia i róży" . Przygotowałem więc adaptację tej powieści dla teatru. 

- Co się w niej panu najbardziej podoba? . 
- Za bardzo ważne uważam przesłanie, że każdy powinien przeżyć odrobinę 

cierpienia. W polskiej literaturze tę samą myśl zawarł Mickiewicz w 11 .cz~ś.~i 
„Dziadów", że „kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie . 

- Nikt nie chce mieć kłopotów, dlaczego więc uważa pan, że są ważne? 
- Każde zmartwienie rozwija naszą wrażliwość, nie trzeba więc uciekać w świat 

bez zmartwień . Różyczka naprawdę jest królewną, ale poznaje świat jako służą
ca, jej udziałem jest praca, nawet brak jedzenia. Także Lulejko zmienia się w 
trakcie scenicznej akcji na lepszego człowieka. Gdy na końcu Wróżka pyta, czy 
Lulejko jest lepszy od Bulby, chciałbym, aby dzieci wiedziały, co odpowiedzieć. 

- Na pewno podobało się panu, że w „Pierścieniu" j'est tyle królów, 
królewskich dzieci, dworów. 

- Dwoma państwami rządzą uzurpatorzy. Jeden króli stale pije, drugi urządza 
krwawe zabawy. Chciałbym, aby dzieci zastanowiły się, kto powinien sprawo
wać władzę nie tylko w państwie, ale także w ich środowisku. Oba! król~w.ie. nie 
potrafią rządzić, bo nie uczyli się tego. Kolejne ważne przesłanie. ks1ą~k1, to 
uświadomienie , że wiedza jest niezbędnie potrzebna do wykonywania kazdego 
zajęcia, a przede wszystkim do rządzenia. 

- Tyle pan mówi o nauce. Czy przedstawienie będzie kolejną lekcją? . 

- Nie. Chcę pokazać widowisko pełne ruchu, barw, zmienności, z bohaterami, 
tórych dziecko potrafi określić jednoznacznie. Sztukę ?la. dzieci trz . rob!ć 
ardziej teatralnie niż dla dorosłych . Myślę, że dz1ec1om spds>baJ się 

kostiumy zaprojektowane przez pana Ireneusza Domagałę. Ale ch<lc łb m tak
by zapamiętały parę ważnych myśli, które przekazał nam ang ie i a tor ... 

- „. i.polski reżyser. Dziękujemy za rozmowę. 



Pan scenograf 
Ireneusz Domagała 

- Czy lubi pan wymyślać dekoracje i kostiumy w przedstawieniach dla dzieci? 
- Dla dorosłych przygotowałem blisko 30 przedstawień teatralnych, operowych, 

baletowych, a dla dzieci tylko 5, ale bardzo lubię wymyślać , szczególnie kostiumy. 

- Czy brał pan udział w pokazach mody? 
- Tak , zaproszono mnie, żebym pokazał ubiory z .. . papieru. Bardzo się podoba-

ły, prezentowano je w telewizji, w zachodnich pismach o modzie. Był to prawdziwy 
teatr mody. Szkoda, że w takich strojach nie można chodzić po ulicy, bo szybko 
się zniszczą. 

- Więc musiał pan do sztuki zrobić ubrania z materiału . 

- Ale żeby było ciekawie, z materiału zrobiłem także ściany pałacu , kolumny z 
papieru , a kostiumy z tkanin i folii. Strasznie powymyślałem te kostiumy. 

- Czy to będą bajkowe stroje? 
- Tak, ale nie tylko bajkowe , będą także podobne do naszych ubiorów. Każdy 

strój składa się z dwóch części : bliżej ciała aktorzy ubrani są w koszulki trykotowe, 
jeansy, krótkie spódniczki, czyli tak jak my się ubieramy. Natomiast na wierzch 
zakładają król'ewskie płaszcze , powiewne tiule , Może ktoś ubrany w jeansowe 
spodnie i trykotową koszulkę wyobrazi sobie , że jest królem, a wtedy wystarczy 
tylko narzucić królewski płaszcz. 

- Co robi scenograf po wymyśleniu dekoracji i strojów? 
- Wymyślenie , czyli zaprojektowanie to dopiero początek pracy scenografa. Po-

tem długo uzgadniam z pracownikami technicznymi, z czego i jak zrobimy mój pa
łac. W pracowni krawieckiej szyje się wszystkie wymyślone przeze mnie kostiumy. 
Przed premierą każdej bajki bardzo dużo pracy mają krawcy, ale wszyscy mamy 
nadzieję, że stroje będą się wam podobały. Po zakończeniu pracy nad kostł mami 
i dekoracjami muszę sprawdzić, czy wszystko dobrze wygląda , a jeśli ie to coś 
zmienić . Potem jeszcze muszę zdecydować, które reflektory powinny b 
i jakim kolorem oświetlić scenę . Dobranie świateł to bardzo ważna ęśt prac 
scenografa. Potem razem z reżyserem i z aktorami czekamy, czy d · c m spod -
ba się to , co powymyślaliśmy. I lubimy, kiedy dzieci biją nam brawa. 

- Dziękujemy za rozmowę. 

" 
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KRAMARKA3 
To dlatego, gdy narodził się 

królewicz Lulejka i spodziewano 
się , że ofiaruje mu przynajmniej 
czapkę niewidkę, rzekła tylko ... 

KRAM'ARKA2 
Pochyliwszy się nad kołyską: 

CZARNA WRÓŻKA 
Moje biedne maleństwo , nie mo~ę 

ci ofiarować cenniejszego upomin
ku nad odrobinę cierpienia . 

KRAMARKA3 
Ledwo rodzice mu pomarli , 

stryj Walorozo strącił jej chrze
śn iaka z tronu 

KRAMARKA5 
To dlatego, gdy kilka lat 

póżniej święcono chrzciny 
maleńkiej Różyczki. .. 

KRAMARKA2 
Jedynego dziecka króla 

sąsiedniej Krymatatari i, Ka
lafiore ... 

KRAMARKA5· 
Popatrzyła na królową i 

rzekła: 

CZARNA WRÓŻKA 
Co zaś do maleńkiej, nie 

mogę jej ofiarować nic cen
niejszego nad odrobinę cier
pienia. 

KRAMARKA5 
Niedługo trzeba było na 

nie czekać. Kilka dni później 
książę Padella zbuntował 
się przeciwko swojemu 
królowi. 

KRAMARKA2 
Ojcu Różyczki. 

KRAMARKA5 
Zabił go i został Jego 

Królewską Mością. 



Piosenka finałowa 

Wiwat 
Niech żyją! 
Niech żyją Król i Królewna Różyczka! 
Wiwat! Wiwat! 
Niech żyje Czarna Wróżka! 
Nie, to było cudowne! 
Jak żyję, nic podobnego 
Nie widziałem! 
Wiwat! Wiwat! Wiwat! 

Biją dzwony, strzelają armaty. Ślub 
pary królewskiej i pożegnanie Czarnej 
Wróżki, która szybuje coraz wyżej aż 
ponad obłoki. 

Pożegnanie dzieci. 
Dzieci żegnają swoich bohaterów. 

Troski, znoje, 
Blaski, cienie. 
Światło, cienie. 
Takie życia są koleje. 
Tobie pierścień, 
Mnie zaś róża . 

I wnet serce się rozchmurza. 
Miłość, Miłość niech panuje! 
Zawsze, wszędzie 
Nam króluje! 
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Ojciec mój był królem 
Paflagonii, a ja jestem 
jego jedynym 5ynem! 

------' 

Trzysta mil zrobi
łem konno bez 
odpoczynku, nie 
miałem czasu 
przebrać się ... 

Och , zaklinam, przestali 
Wasza Królewska Mość! 
Gdyby to jej Królewska 
Mość usłyszała! 

I 
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Moje biedne maleń
___ ...j stwo, nie mogę ci ofia

rować cenniejszego 
upominku nad odrobi
nę cierpienia. 

Zejdź ze mną na are
nę , Padello! Ha! Ha! 

/ 

Pancerna Broda 

/ ,' 
I I I 

Lulejka 

Kapitan 
Zerwiłebski 



Hrabina Gburia - Furia 

Niech Wasza Królew
ska Mość uwzględni, 
że Paflagonii grozi 

Nie chcę pienię
dzy, tylko męża! 
Męża! Męża! 

Męża! 

Projekty kostiumów 
- Ireneusz Domagała 
(scenograf spektaklu) 

Pcich! I już 
po Lulejce! 

Hej, Gburiano! Woła 
żonka, wstań i wracaj do 
przedsionka! 

Czarna Wróżka 

Jaśnie Państwa 

nie ma w domu! 

STUDIO TEATRALNE 

Jęzvktotancerziestnadtancerze 
Pal - bal, bandera - pantera, gapa - kapa, 

dam - tam, bark, park, gapa - kapa . 
Z daleka słychać trudne słowa wymawiane 

starannie najpierw chórem, potem indywidualn ie i 
jeszcze raz chórem . 

Od ćwiczeń fonetycznych rozpoczynają się 
wszystkie zajęcia Studia Teatralnego prowadzo
ne przez Teresą Lisowską. Do Studia uczęszcza 
ok. 30 uczniów szkół podsta
wowych. Niektórzy już nawet 
cztery lata, ale są także tacy, 
co przyszli dziś po raz pierw
szy. Od ponad pięciu lat pra
cuje Studio Teatralne, które 
wymyśliła Krystyna Zienkie
wicz i ciągle nad nim czuwa. 
W każdą sobotę o godz . 
14.00 rozpoczynają się ćwi
czenia sceniczne dla młodszej 
grupy pod kierunkiem Tere
sy Lisowskiej, zaś w ponie
działki członkowie Studium 
mają zajęcia ruchowe z inną 
aktorką - Beatą Chorążykie

wicz. 
- Jeszcze nie wybrali

śmy tytułu sztuki , którą tradycyjnie pokażemy w 
czerwcu - mówi Teresa Lisowska. - W poprze
dnich latach graliśmy „Króla Maciusia", „O kra
snoludkach i sierotce Marysi", ciągle wystawiamy 
„Dziewczynkę z zapałkami w krainie baśni". Pan 
dyrektor Major umożliwia nam prezentację 

przedstawień na dużej scenie i włącza je do re
pertuaru teatru . To nas zobowiązuje do dobrego 
przygotowania ciekawych sztuk. 

Na razie zajęcia polegają na ćwicze

niach dykcyjnych, oddechowych, sytuacyjnych, 
a także na rozwijaniu wyobrażni dziecka. Na 
przykład dzisiaj mają wymyślić scenkę i ją zagrać 
tak, żeby zainteresować kolegów. Jedna grupa 
pokazuje , co się dzieje w szkolnej stołówce, gdy 
na obiad jest kasza, a nikt tej kaszy nie lubi. Druga 
grupa wymyśliła scenkę w kinie na filmie o Batma-

nie. Po prezentacji wspólnie omawia się pomysł, 
a także sposób prezentacji, zagospodarowania 
przestrzeni scenicznej, mówienia itp. Niełatwe to 
ćwiczenie , ale dzieci doskonale sobie radzą z od
pieraniem zarzutów. Jest to przy okazji lekcja 
poważnego myślenia, a nie tylko lekcja sceny. 

Teresa Lisowska starannie dobiera ćwicze
nia, aby nie znużyły dzieci i aby wyzwalały ich in-

wencję. Nie zapomina przy tym, że cała praca pod
porządkowana jest teatrowi1. Dzieci są spontanicz
ne i nie mają tremy przed wejściem na scenę . 

Gorzej jest z mówieniem. W domu i w szkole za 
mało uwagi przywiązuje się do staranności artyku
lacyjnej. A tego można się nauczyć mówiąc wier
szyk o języku . Dzieci ze Studia już potrafią go 
dobrze powiedzieć . A Wy? 

Język to tancerz jest nad tancerze 
Tańczy łamańce w każdej literze 
Wiotki jak trzcina płata figielki, 
Czasem ukłuje żądłem igiełki. 
Prycha, wiruje, pruje i warczy, 
Długi, wypukły, wklęsły, rozwarty, 
Potężny, prężny i godny pomysłów 
Prawdziwa perła w ustach artystów. 



Nagroda I - Jacek Gemat Nagroda li - Hania Świerszczyńska 

W dniu 27 listopada 1998 r. Komisja w składzie : Krysryna Kamińska, Teresa Lisowska , Lidia Tybor
ska, Aleksander Kowalczyk, Gustaw Nawrocki po obejrzeniu 58 prac konkursowych na temat bajki „O 
krasnoludkach i sierotce Marysi", przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: 

Nagroda I - Jacek Gernat, Szkoła Podstawowa nr 21 - Gorzów Wlkp. - lat 10. 
Nagroda li - Hania Świerszczyńska - Szkoła Podstawowa nr 21 - Gorzów Wlkp. - lat 10. 
Nagroda Ili -Andrzej Kucharski - Szkoła Podstawowa - Bobrówko - (gmina Strzelce) , lat 7. 

Wy.różnienia otrzymali : 
Alicja Lachowicz, lat 10, S.P. w Klasztornem - (gmina Bierzwnik), Natalia Padlewska kl. IV B, S.P. 

nr 21 Gorzów Wlkp., Hania Szymczak kl. IV B, S.P. nr 21 Gorzów Wlkp., Patryk Piasecki kl. IV B, S.P. nr 
21 Gorzów Wlkp., Kinga Mazan kl. IV B, S.P. nr 21 Gorzów Wlkp ., Nina Popielec lat 7, kl. I A, Społeczna 
Szkoła Stowarzyszenia Edukacji ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie, Adam Tylicki lat 7, kl. I A, Spo
łeczna Szkoła Stowarzyszenia Edukacji ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie. 

Nagroda Ili - Andrzej Kucharski 

Rowy honhur~ otwarty! 

Prace plastyczne inspirowane blljhą 
..Pieroścień i l'Óża" prosimy nadsyłać na 
adl'es Teall'u im. Juliusza fJsterwy w 
Gorzowie ul. Teatralna B. Wręczenie 
nagród podczas następnej premiery 
przedstawienia dla dzieci. 

Na afiszu: przedstawienie w wykonaniu uczestników Studia 

Teatraln~go przy Teatrze im. J. Osterwy, wig tekstu Tadeusz~ Kwaśniewskiego 11łm lliTF.R 

DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI W KRAINIE BAŚNI 
Blandyna Gaiła - Matka 
Paweł Caban - Ojciec 
Agata Zienkiewicz - Dziewczynka 
Małgorzata Kasprzak - Gospodyni 
Agnieszka Kondysz - Lalka 
Ewelina Okulicz - Pajac 
Beata Stojanowska - Miś 
Dorota Moszko - Nocny Stróż 
Adam Czekanowski - Chłopak I, Kot w Butach , 
Kamil Zienkiewicz - Chłopak li, Pierrot, Jaś 
. nna Chytra - Wróżka 
Agnieszka Kopeć - Król Apsik 
Ewa Chajrych - Królowa 
Ignacy Żytkowski - Królewicz 
Jacek Jaworski - Brodaszek 
Aleksandra Diakonów - Astronom 
Anna Sokołowska - Kolombina 
Tomek Zienkiewicz - Arlekin 
Monika Drewniak - Dama Dworu 
Dorota Sieczka - Dama Dworu 
Patrycja Chrzanowska - Dama Dworu 

Martyna Jedynak - Małgosia, Śnieżynka 
Blandyna Wiśniewska - Królewna Śnieżka, Ognik -
Zapałka 

Daria Sienkiewicz - Krasnoludek, Ognik - Zapałka 
Martyna Przybylska - Czerwony Kapturek 
Tomasz Nowakowski - Wilk, Ognik 
Anna Wróbel - Śnieżynka 
Oliwia Szl icllter - Śnieżynka 
Anna Zielińska - Śnieżynka 
Iwona Baryła - Śnieżynka 
Wiktoria Rzepecka - Śnieżynka 
Agnieszka Strychani 11 - Ognik 
Natalia Kuczyńska - Ognik 
Katarzyna Kozłowska - Ognik 
Martyna Przybylska - Ognik 
Nina Wolska - Ognik 

Reżyseria i scenografia: Teresa Lisowska-Galla 
Choreografia: Marek Jędrzejczyk 
Muzyka: Andrzej Bień 
Kierownik Studia : Krystyna Zienkiewicz 

Piosenka finałowa spektaklu „Dziewczynka z zapałkami" 

Bajki to już koniec 
A morał jest jej krótki 
Nie odkładaj do jutra 
Tego co masz zrobić dziś 

Życie chwilą jest krótką 
Dobry bądź, ucz się żyć 
~ niepowodzeń i przeszkód 
Smiej się śmiej, radzę ci 

Ref.: Nie odkładaj do jutra 
Tego co masz zrobić dziś 
Bo szczęście zapuka 
W inne drzwi 

Gdy odłożysz do jutra, 
To co miałeś zrobić dziś, 
Szczęście może zapukać 
W inne drzwi 

Nie odkładaj żadnej sprawy 
Choć nielekka czasem jest 
Weź do serca tę zasadę 
Ze z uśmiechem lepiej żyć 

Życie chwiląjest krótką 
Dobry bądź, ucz się żyć 
Z n iepowodzeń i przeszkód 
Śmiej s ię śmiej, radzę ci 



Smok jako składnik kultury 
W sumie mamy przedstawienie zbudowane na kanwie licznych opo

wieści o różnych smokach, nie związane z żadną etniczną kulturą Szkoda, 
bo prawdziwa opowieść o smoku wawelskim należy do tych elementar
nych, archetypicznych, budujących kulturę osobistą każdego Polaka. Nato
miast zaproponowana przez autora wariacja na temat niesie nazbyt dużo 
niekonsekwencji. 

Atrakcyjna jest natomiast for
ma opowieści utrzymana w stylu 
musicalu, z licznymi dobrze śpie
wanymi piosenkami, ze sprawnie 
wykonywanymi tańcami. Przedsta
wieni u stale towarzyszy muzyka (Ire
neusza Wikarka) prosta w linii me
lodycznej, ale wyrazista i atrakcyj
nie zinstrumentowana przez Czesła
wa Łukawca. To ona nastrojem ko
mentuje sytuacje. Wzrok cieszą 
barwne dekoracje, a szczególnie ko
stiumy Liliany Jankowskiej. 

Bardzo ładnym pomysłem 
było wprowadzenie na ucztę trupy wędrownych aktorów wystawiają
cych przedstawienie w stylu comedia dell'arte wyłącznie po włosku, a 
przecież doskonale przez dzieci rozumiane. 

Historia cywilizacji i kultury stworzyła mnóstwo smoków od lewia
tana, Tytana, gryfa przez słoniotygrysy i wilkoryby. Nie jeden więc ist
nieje smok wawelski i niejeden jest 
szewczyk Dratewka. Niech więc będzie 
i „Straszny Smok", byleby pozostał w 
dziecięcej wyobraźni jako elementar
ny składnik kultury 

Krystyna Kamińska, „ Wariacja 
ze smokiem" 

(Arsenal Gorzowski nr 12/ 
1997) 

Rodzice się 
nie nudzą 

Niewątpliwą zaletą przyciągającą 

uwagę najmłodszej widowni jest hu
mor słowny i humor postaci. Dwaj za
graniczni książęta starający się o rękę 
księżniczki Melisandy - Francuz An
dre (CezaryŻolyński) i Hiszpan Ricardo (Marek Jędrzejczyk), wzbudzają 
salwy śmiechu już od chwili ukazania się na scenie. Aktorzy dobrze poka
zali kontrast postaci opierający się na stereotypowym postrzeganiu tych 

nacji. Są śmieszni, ale i sympatyczni. Podobnie zabawny, dobroduszny, 
choć nie do końca sprawiedliwy jesl król (Kuba Zaklukiewicz). Uwagę 
zwraca też Melisanda - delikatna, zwiewna i dobra - w wykonaniu Anny 
Cugier Stworzeniu baśniowej atmosfery sprzyja również scenografia Lilia
ny Jankowskiej. 

Spektakl, wyreżyserowany przez Jacka Medweckiego, spodoba się 
przede wszystkim małym widzom, ale i rodzice nie powinni się na nim 

nudzić . Intryga jest prosta, zakończe
nie szczęśliwe. Może tylko trochę za 
mało strasznego smoka na scenie, bo 
dzieci się go nie boją - w czasie prze
rwy mały chłopczyk tłumaczył mamie, 
ż.e jak smok porwie księżniczkę , to on 
mu ... Wyjaśnijmy: smok księżniczki nie 
porNal. 

„ Teatr straszy smokiem" (Gazeta 
Lubuska, 18.11 1997) 

Zrozumieli 
rodzice 

Co zepsuł autor Staropolski, to 
pospołu naprawił reżyser Medwecki. Oczywiście przy ogromnym współ
udziale scenografki Li liany Jankowskiej i aktorów. Bo w końcu da s ię to 
oglądać. Balladzie o kasztelance towarzyszy ładnie ilustrujący jej treść teatr 
cieni, piosenki są zupełnie dobrze śpiewane, tak solo jak i zespołowo, cie

kawie ułożone tańce, kapitalny kadryl a 
jeszcze lepszy żywiołowy taniec finałowy 
wieśniaków. Sporo elementów, które w re
żyserskim zamiarze miały uatrakcyjnić wi
dowisko, m.in. występy jarmarcznego 
teatrzyku w stylu komedii dell'arte, w syn
tetycznie użytym języku włoskim - doro
śli rozumieli, dzieci tylko te starsze. Ład
na werystyczna dekoracja, zwłaszcza w 
drugim akcie z zamkiem na wzgórzu i cha
tą szewca. 

No i wreszcie ten smok, długo przez 
dzieci oczekiwany, wielki na całą wyso
kość sceny, zielony, z paszczą od środka 
rozświetloną, niby ogniem ziejącą. Wej
ście miał całkiem dobre. Szedł wolno. 
noga za nogą, majestatycznie, ani skrzy
dłami, ni rękoma nie ruszył ciągnąc za 
sobą kilkumetrowy ogon. Niektóre ma

luchy były lekko przestraszone - starsze dzieci dziś już smoków się nie 
boją. 

Ireneusz Krzysztof Szmidt, „ Wejście smoka" 
(Ziemia Gorzowska) 
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Repertuar: 
Roland Topor „Da Vinci miał rację" reż. Krzysztof Gordon 

Andrzej Bursa „Zabicie ciotki'', reż. Wiesław Górski 
Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod", reż. Ryszard Major 

Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata", reż . i dek. Siergiej Fiedotow 
„Dziewczynka z zapałkami w krainie baśni'', reż. Teresa Lisowska 

Catherine Anne „Agnes", reż. Krzysztof Gordon 
William Makepeace Thacekeray „Pierścień i róża·: reż. Wiesław Górski 

W przygotowaniu: 

Małgorzata Musierowicz - „Kłamczucha" 



Willi zim m. 'fhzickerziy 

Pierścień i róża 
l\eży:seria - Wie:sław Gór:ski 

~cenogralia - Jreneu:sz Domagała 
muzyka - ffndrzej 'Beń 

ebsadti: 
'fió:życzka -
1ulejka -
ffngelika -
'Bulbo -
Walorozo XXJV -
Padella J -
Gburia-furia -
ezurna Wróżka -
Drwal-'Buron ~zparagino -
'Brodacz Puncerny -
markiz mrukiozo -

Królowa -
Gburiano -
Paliwoda -
llrmia Wiernych -
Kapitan Kerwiłeb:ski -

~traganiarki -

Jn:spicjenł -

Edyta milczarek 
marek Jędrzejczyk 
marlena 'Bermiś 
Krzy:szłol "fuchal:ski 
marek Pudełko 
mek:sander Podoluk .. 
])eata ebor~żykiewicz 
ffnmi eugier 
mek:sander muciejew:ski 
Cezary ~ołyń:ski 
mek:sander maciejew:ski 
'Bożena Pomykała 

Wucłuw Wel:ski 
Przemy:sław Kap:sa 
Jerzy 'Borek 
1e:szek Perłow:ski 
li.lina Iioranin. 'Bogumiła 
Jędrzejczyk . "fere:sa 1i
:sow:sku. ffnna haniew:ska. 
'Bożena Perłow:sk'2 . m'2-
rzen'2 Wieczorek. 
ł:w'2 1ichodziejew:ska 


