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Spektakl ten dedykuję dzieciom, które rozpoczynają swój spacer przez życie. 

Bu uczyły się rozwagi i odpowiedzialności za każdy swój krok już na samym 

początku drogi, która oby prowadziła j e bezpiecznie i szczęśliwie w piękny, szeroki 

świat. 

Autor 

Mając świadomość ogromnej roli teatru w kształtowaniu osobowośc i najmłodszych 

widzów, kreowania ich zamiłowai1 , gustów, nawyków i postaw życiowych 

proponujemy naukę zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego na spektaklu 

Władysława Owczarzaka pt. "Miś na spacerze" . 

Pewna dziewczynka, która miała na imię Paulinka, kiedy była j eszcze mała, 

dostała na swoj e imieniny rudego, śmiesznego Misia - przytu lankę. Gdy mama 

ułożyła Paulinkę w łóżeczku razem z mjsiem-dzjewczynka zasypiała bardzo 

szybko, przytulona do swojej maskotki . Na śpiącej buźce dziewczynki pojawiały 

się różne minki, co znaczyło, że śnią się jej jakjeś bardzo c iekawe przygody. Jedną 

z tych sennych przygód, która zresztą mogła zdarzyć s ię na prawdę, przedstawiona 

j est w spektaklu. 

Jest to przedstawienie dla dzieci trochę zabawne, trochę pouczające, z piosenkami 

i ... zresztą przekonacie s ię sami .... 

45 - minutowe widowisko zapewnia doskonałą zabawę . W przedstawieniu biorą 

udział aktorzy oraz animowane przez nich lalki. 

Poznaj znaki drogowe poznając teatr lalek. Życzymy udanej zabawy! 

DO ZOBACZENIA W "TĘCZ\1"1 



WLADYSLA W OWCZARZAK- aktor, reżyser, pedagog. 

Urodził się 8 października 1936 roku w Toruniu. W 1957 roku zadebiutował 

na scenie teatru „Baj Pomorski" w Toruniu, z którym pozostaje związany do 

dnia dzisiejszego. W latach 2007-2009 był także aktorem Państwowego Teatru 

Lalki „Tęcza" w Słupsku. Ma na swoim koncie ponad pięćdziesiąt ról w 

premierach dla dzieci i dorosłych. Pracował ze znanymi reżyserami polskimi i 

zagranicznymi, którzy kształtowali teatr lalkowy na przestrzeni ostatnich pięciu 

dziesięcioleci. Jest autorem kilkunastu scenariuszy oraz adaptacji teatralnych i 

radiowych. W jego dorobku artystycznym stałe miejsce zajmują również 

realizacje reżyserskie dla dzieci. Dwukrotnie był laureatem plebiscytu na 

najpopularniejszego aktora w Toruniu, otrzymywał nagrody i wyróżnienia na 

ogólnopolskich festiwalach. Jest członkiem Sekcji Teatrów Lalek Zarządu 

Głównego ZASP jako Członek Kapituły Zasłużonych oraz 

Wiceprzewodniczącym Oddziału Kujawsko-Pomorskiego ZASP z siedzibą 

w Toruniu. Za swoje zaangażowanie w życie kulturalne otrzymał m.in. 

odznaczenia: „Zasłużony Działacz Kultury" i Krzyż Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski. W 2006 roku został odznaczony przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego medalem Gloria Artis przyznawanym za zasługi 

dla polskiej kultury. 

Wszelkich informacji udziela oraz zamówienia przyjmuje dział organizacji 
widowisk od poniedziałku do piątku w godz. B°°- 14°0. 
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