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DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 
MAŁ60RZATA KAMIŃSKA-SOBCZYK 

Ucencja na wystawienie utworu została wydana przez 

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 

"Jane{ 'Wędrownicze{" to sztul«z Hafi.ny {]3orowia~ wedfug :Marii 
'l(onopnicftiej, przedstawiająca za6awne przygody pięciofetniego cńfopca, R]óry w 
tajemnicy przed mamą uryrusza w świat. ri)tufoury Jane{ wędruje w czerwonym 
{apefusi{u. !Naftrycie gfoury wz6udza podziw napotl«znego straclia na wró6fe, czarnego 
6arana, a nawet R_s,guta. Stracli.-Pifip uważa, że w czerwonym l«zpe[usif(j wz6udzaf6y 
respeRJ wró6li., niesforny 6aran zgadza się urymienić porwany l«zpefusz na wianeft 
z pofnycli. ma{ów, zarozumiały R_s,gut nie może odżafować, że Rg.pe[usz zamiast ftumiRg. 
- zdo6i {utfzRsl: gfowę. 'We wszystl?jcli. napot'«znycli. postaciacli. mały Jane{ znajduje 
oddanycli. przyjacióf. <PasterRg. 'l(flsia ratuje go przed rogami czarnego 6arana, 'Wojteft 

pomaga cli.Eopcu uryciągnąć z wody Rg.pefusik.., i odprowadza go do 
mfyna. :Młynarzowa udziefa Jank..,owi se/i.ronienia i częstuje go 
pierogami ze śmietaną. <Potem Janeft dosiada osiofl(,a i udaje się w 
drogę powrotną do domu, afe.„ <Przecież Janeft ma tyfe pomysfów! 
Cli.ciaf6y znafeźć w fesie R:J,viat paproci i podarować go uR_s,cli.anej 
mamie na przeprosiny. Czy znajdzie? O tym dowiecie się z 
przedstawienia. 

(])zięl?j scerwgrafii Zofii Czecli.fewsl(,iej-Ossowsftiej, świat przedstawiony 
w sztuce jest prawdziwie 6aśnioury. VrzeRg. 6arwą i pomysfowością pfastycznycli. 
rozwiązań, przyciąga i cieszy oR_s, wie[f(jm 6ogactwem fafet Zo6aczymy w tym 
przedstawieniu typowo pofs/?je {uftieER.f. - fafR.j. na patyk..,u oraz pacynk..,i. 
IJWwnie udane są piosenl?j, kfóre fatwo wpadają w ucli.o i w znaR_s,mity sposó6 
wspófgrają z ak..,cją spek..,talifu. :MuzyRg. w tym przedstawieniu uryznacza jego rytm 
i 6uduje nastrój, co jest niewątpfiwą zasfugą R_s,mpozytorfti. 

Spekfalif trwa 45 minut 6ez przerwy. <Przygotowafa go znaR_s,mita aR]orRg. 
i reżyser teatrów warszawsfticli. - Hali.na c.Borowiat 

Wid'awisR_s, adresowane jest do Widzów od fat 3 do 1 O, a taftże do tycli., kfórym 
6fisRg. jest twórczość fiteracl«z :Marii 'l(orwpnicftiej 



REPERTUAR BIEŻĄCY: 

P. Rimski, PAN KOTOWSKI 

Józef Raczek, BAJKA-ŁAŃCUSZEK 

Wiktor Klimczuk, NIEZNOŚNE SŁONIĄTKO 

ZblPiew Poprawski, lllJ/l 'Tl'Sll 

Małgorzata Kamińska-Sobczyk, RODZINA ZAST~PCZA 

Małgorzata Kamińska-Sobczyk, PIEŚŃ LASU 

Małgorzata Kamińska-Sobczyk, BAŚŃ O ... 

Małgorzata Kamińska-Sobczyk, PODWÓRKO MARZEŃ 

Jerzy Zaborowski, TOMCIO PALUCH 

Władysław Owczarzak, MIŚ NA SPACERZE 

Waldemar Wolański, PIĘKNA I BESTIA 

Pavel Polak, CZERWONY KAPTUREK 

Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany w repertuarze 

Wszelkich informacji udziela oraz zamówienia przyjmuje organizator widowni 
Janusz Wolicki, tel. kom. 601962305od poniedziałku do piątku w godz. 800

- 1400 

76- 200 Słupsk, ul. Waryńskiego 2, 
tel. 59/842 87 94, 842 39 35 fax 59/842 77 24 

e-mail:teatrlalki@bicom.pl http://www.teczu.slupsk.net 

Jako dodatkową, bezpłatną atrakcję proponujemy udział w lekcji teatralnej. 
Jest to spotkanie z aktorem na temat powstawania widowiska teatralnego 
oraz różnych rodzajów lalek teatralnych: kukła, jawajka, marionetka, pacynka. 

W Pa1istwowym Teatne Lalki „TęcZJl" znajduje się system elektroniczny wspomagający słyszenie osobom 
posiadającym illdywidual11e aparaty slucllowe .Realizacja programu pn . „Pitagoras-pomoc osobom z 
uszkodzeniami slucllu" w bardzo duzym stopniu została sjina11sowana dzięki środkom Państwowego 

Funduszu Rellabilitacji Osób Niepelnosprawnyc/1". 


