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Dziękujemy za współpracę plastyczną uczniom klasy III b oraz 
wychowawcy- pani Jolancie Seroczyńskiej ze Szkoły Podstawowej nr 14 
w Toruniu. 

Dyrekcja i Zespół 
Teatru im. Wilama Horzycy 

Jan Brzechwa 

Kopciuszek 



Dedykuję swoim Dzieciom i Wnuczce„. 

Każdy z nas ma w sobie ukrytego Kopciuszka, bo być Kopciusz
kiem to znaczy umieć marzyć. 

Tylko otwarcie się na marzenia przynosi -czasami - ich spełnienie. 
Trzeba wierzyć w marzenia. Trzeba zaprzyjaźnić się z wyobraźnią. Dobrze 
być właśnie takim Kopciuszkiem, który gubi pantofelek: bo zgubić znaczy, 
czasami znaleźć coś nowego, czego nie potrafiliśmy nawet przewidzieć. 

Życzę młodym i starszym widzom naszej bajki, by mieli Nadzieję , 
Odwagę i Wiarę w to, że kiedyś mogą spotkać - Człowieka (jak Kopciuszek 
Wróżkę!), który pokaże im gwiazdy w biały dzień. 

Bajka to przedłużenie dzieciństwa, gdzieś ukrytego w nas, o istnie
niu którego wiedzą tylko nasze marzenia, osłaniające nas przed niepoko
jem wokół swoimi skrzydłami. 

Tak naprawdę nigdy nie dowiemy się ile lat może mieć Kopciuszek, 
czy Mały Książę. 

Wiesław Kornasa 

Rys. Krzyś Zmudziński 

Rys. Damian Urbański 
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Rys Martyna lCędra 
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Jan Brzechwa 
(1900 - 1966) 

Poeta, popularny autor książek dla dzieci. Z wykształcenia był prawnikiem. 
Pracował jako adwokat. Pisał teksty i występował w kabaretach pod pseudonimem 
Szer-Szeń. W 1938 r. wydał pierwszy zbiór wierszy dla dzieci „Tańcowała igła z nitką". 
Jest twórcą znanych i lubianych przez dzieci i dorosłych bajek, baśni i wierszy: „Szel
mostwa Lisa Witalisa", „Była sobie Pchła Szachrajka", „Przygody rycerza Szaławiły", 
„Entliczek - pentliczek", „Na wyspach Bergamutach", „Kaczka - Dziwaczka", „Leń", 

„Samochwała", „Skarżypyta" oraz serii „ZOO" - „Niedźwiedź" , „Wilk", „Dzik", „Lis", 
„Małpy" . Jan Brzechwa jest również autorem opowieści prozą, których bohaterem jest 
Pan Kleks. 
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„Marzenie" 

W szarości popiołu 
wciąż są ziarna grochu 
niezwykle podobne do łez 
Znajduje, nie pytam 
Pół świata tłumaczy się bowiem - ż.e tak, 
tak już jest. 

Byłam pragnieniem 
codziennym, 
skrywanym tęsknieniem 
Jestem czekaniem 
bo dobre i piękne 
się stanie 

W pyłości popiołu 
wciąż są ziarna grochu 
niezwykle podobne do słów 
znajduje, nie pytam 
Za naszą codzienność nagradza nas noc 
pełnią słów 

Byłam pragnieniem 
codziennym, 
skrywanym tęsknieniem 
Jestem czekaniem 
bo dobre i piękne 
się stanie 

P.S. A samo 
nieśmiałe, 

tak sobie 
ot, stóp ustawianie 
to Szczęście być moż.e 
nie mniejsze niż taniec. 



„Duet miłosny" 

Kopciuszek - Nie śpiewam, 
nie płaczę, nie tańczę 
Do życia podbiegam, jedynie 
i raczej przechadzam się brzegiem 
nie patrzę na kwiaty 
na tęczę nie patrzę 
bo czekam na Ciebie 

Książę - Mnie nie ma 
ot bywam zaledwie 
i świat - jedynie spojrzeniem 
omiatam jak wiatr - pierwszym śniegiem 
i lasu nie słucham 
ni rzeki, ni łąki 
bo czekam na Ciebie 

Razem - Z każdą łzą daremną 

( 

z byle szczęściem i snem 
z całą moją ziemią i niebem 
Czekam, czekam 
... zaczekam na Ciebie. 

Ry>. ''"''"'t:<h_er _ _._ .......... ,..,., ",...__...-=----'''---~ Rys. Patrycja Banasik 

......... __ 



Obsada: 

Kopciuszek- Matylda Podfilipska 

Macocha - Małgorzata Abramowicz 

Kasieńka -Agnieszka Wawrzkiewicz 

Haneczka -Anna Magalska-Milczarczyk 
Wróżka -Zofia Melechówna (gościnnie) 

Królewicz -Tomasz Mycan 

Herold I -Jarosław Felczykowski 
Herold II - Marek Milczarczyk 

Herold III - Krzysztof Zaremba (gościnnie) 

Król - Ryszard Balcerek 

Córka Strumyka - Kamila Jankowska 

Panna Fryderyka- Karina Krzywicka 

Córka Złotnika - Jolanta Teska 
Panna Mądralińska - Maria Kierzkowska 

Jan Brzechwa 
l 

Kop ~uszek 

Córka Dowódcy Floty - Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska 
Wodzirej -Sławomir Maciejewski 
Akrobaci - Filip Frątczak, Radosław Garncarek, 
Grzegorz Wiśniewski 
Dworzanie - Filip Frątczak, Radosław Garncarek, 
Paweł Kowalski, Michał Marek Ubysz, 
Grzegorz Wiśniewski 
Mieszczanie - Ewa Pietras, 
Anna Romanowicz-Kozanecka, 
Teresa Stępień-Nowicka, Mieczysław Banasik, 
Dariusz Bereski, Niko Niakas, 
Zbigniew Przybylski, Paweł Tchórzelski 

Rys. Jakub Popielarski 

Premiera 
12 września 
2003 roku. 
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Opracowanie tekstu i reżyseria: 
Wiesław Kornasa 

Scenografia: 
Małgorzata Grabowska-Kozera 

Muzyka: 
Tadeusz Woźniak 

Teksty piosenek: 
Andrzej Poniedzielski 

Choreografia: 
Tomasz Tworkowski 

Kierownictwo muzyczne: 
Krzysztof Zaremba 

Asystent reżysera - Karina Krzywicka 
Inspicjent - Janina Sachwanowicz-Niakas 
Sufler - Alicja Kostrzewska 



K Jan Brzechwa 

O "Na wyspach Bergamutach" 

UWAGA! 
Wytnij wszystkie fragmenty wiersza. Przyklej w odpowiedniej kolejności na sąsiedniej stronie, 
a z liter, obok wersów, odczytaj hasło. Powodzenia! 



„Do luster" 

Do luster kochane, do luster 
bo bez nas lustra są puste 
A z nami to jak w teatrze 
się można nawzdychać, napatrzeć 

namizdrzyć się można nabzdyczyć 

nadundać i pohisteryczyć 
za darmo, nie grozi to niczym 

Do luster kochane, do luster 
zanurzmy się w srebrnym oszustwie 
tu cienie codzienne to blaski 
i posąg tu moż.e być płaski 
lusterka - srebrzyste zamiastki 
przybliżą do złotej kolaski 
lusterka - domowe oklaski 

Do luster kochane, do luster 
bo bez nas lustra są puste 
Do luster kochane, do luster 
zanurzmy się w srebrnym oszustwie 
zapędźmy w zakusach i planach 
bo oto w lusterka ramach 
Jam Najpiękniejsza ... 
... bo Sama ... 

_„ 



" 
Finał" 

Jeśli ktoś 

albo coś 
chce Cię porwać i unieść 
ponad świata zawiłość 
- Nie śmiej się (- śmiejesz się?) 
- Zdarza się 
i to może być jutro, 
albo w parku, 
czy miłość„ . 

- Tobie lżej i Ziemi lżej 
kiedy chmur uchwycisz się 

Trzymaj się swoich chmur 
Mieszkaj Tam a bywaj Tu 
stamtąd patrzy się na wprost 
czasem nawet widać los 

Kiedy Ty 
albo Ty 
między sny wciąż uciekasz 
choćby Tu pięknie było 
- Śmieją się? 
- Każdy chce, 
uciec choćby do jutra, 
albo w bajkę, 
czy miłość ... 

- Tobie lżej i Ziemi lżej 
kiedy chmur uchwycisz się 

Trzymaj się swoich chmur 
Mieszkaj Tam a bywaj Tu 
stamtąd patrzy się na wprost 
czasem nawet widać los. 



Rys. Paulina Kazaniecka 



Dyrektor naczelny · Jadwiga Oleradzka 
Dyrektor artystyczny· Andrzej Bubień 
Kierownik literacki · Beata Banasik 

Teatr im. Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1 
87-100 Toruń 

Telefony (056) 622-52-22, 622-12-45 (sekr.) 622-50-21, 622-50-22 (centr.) 
fax: (056) 622-37-17 
www.teatr.torun.pl 
e-mail:sekretariathorzycy@teatr. torun. pl 

Zespół techniczny: 
kierownik techniczny - Krzysztof Garstecki, brygadier sceny - Janusz Czarnecki, światło - Waldemar Boruń, 

Sławomir Słowikowski, dźwięk - Tomasz Baranowski, Dariusz Rutkowski, garderobiane - Teresa Kończykowska, 
Anna Krajewska, Krystyna Tadajewska, fryzjerka - Elżbieta Gnutek, rekwizytor - Bogdan Górny. 
Kierownicy pracowni: krawieckiej - Aleksandra Błaszak, elektrycznej - Waldemar Boruń, 
akustycznej - Tomasz Baranowski, plastycznej · Lech Zakrzewski, rekwizytorni - Maria Górna, 
stolarskiej - Józef Cendrowski, prace farbiarskie - Maria Dembowska. 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne codziennie od 8.00 do 16.00 
Telefony: 622-55-97, 654-90-74, 622-55-66 
Kasa t eatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 
w godzinach 10.00 - 14.00 i 15.00 - 19.00 
Telefon: 622-30-70 

W programie wykorzystano: 
J . Brzechwa „Księga wierszy", Wydawnictwo PiK, 1993. 
Teksty piosenek Andrzeja Poniedzielskiego. 
Rysunki uczniów klasy III b wykonane pod kierunkiem Jolanty Seroczyńskiej. Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu. 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 

Redakcja programu · Beata Banasik 
Projekt, łamanie i skład - Agnieszka Ciesielska. S. 

Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex" Sp. z o.o. 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Toruńskie Zakłady Graficzne 

Firma powstała w wyn iku p rzekształceń 

własnośc iowych w 1994 r. 
Pragn iemy wykorzystywać w szystko co najlepsze 
z tradycj i toru ńs k i ego drukarstwa. Najważniejszy 

jest dla nas szacunek dla dobrej pracy oraz to, 
by gotowy produkt byt nie tylko wytw orem 
maszyny, ale nade w szystko człowi eka ; by ponad 
najnowocześniejszą techniką, jaką stosujemy 
zawsze w idoczny był ślad ludzkiej dłon i . 

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU 
· PRACUJEMY W TECH NOLOG II CTP! 
· wykonywan ie projektów fo lderów, ulotek 

reklamowych, ka lendarzy, akcydensów, 
opakowań 

· skład i łamanie czasopism, broszur, ks iążek 

· przygotowanie mate ri ałów do naświet l enia 

· naświ etlanie 
DRUK 

· wydruki na różnych rodzajach papierów : 
· offsecie 
· offsecie objętośc iowym 
· pelurze (od 45 gram) 
· gazetowym 
· samokop i ującym 
·samoprzylepnym 
• kredzie 
· karton ie (do 500 gram) 
• kartonach ozdobnych 

• lakierowanie lakiwami dyspersyjnymi 
· fo liowanie fo liami matowymi i btyszczącymi 

INTROLIGATORNIA 
· wykonujemy różne rodzaje opraw : 

·broszura klejona 
· broszura szyta ni ćmi 
· oprawa zeszytow a (szyta drutem) 
· oprawa twarda 

• tłoczenie na sucho i fo lią 
• foliowanie wielu i pojedynczych egzemplarzy 
fol i ą termokurczliwą 
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Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex" Sp. z o.o., ul. Gen. Sowińskiego 2/4, 87-1 OO Toruń , POLAND 
tel. +48 (O) 56 6553914, 6598464, 6598957, fax +48 (0) 56 6598963 
www: http ://www.zapolex.pl e-mail: zapolex@zapolex.pl 




