




IVO FISCHER 
(ur. 23.08.1924 w Letkach, zm. 6.12.1990 
w Pradze) - redaktor czeskiego radia, 
poeta, autor tekstów piosenek, publi
cysta, scenarzysta, tłumacz, autor sztuk 
radiowych i bajek. Napisał kilkaset tek
stów piosenek dla najróżniejszych cze
skich wykonawców, przede wszystkim 
jednak dla Waldemara Matuśki. 

Bajkę radiową „My się wilka nie boimy" 
lvo Fischer napisał w 1985 roku. Głów
nymi bohaterami są trzy świnki Bęcuś, 
Brzdękuś i Plimpuś, które chcą wygrać 
konkurs muzyczny o „Złotego Gila". Po
dobny pomysł ma jednak również wilk 
Pafnucy Decybel. Laureata ma wyłonić 
jury, w którym zasiadają Krowa, Koza 
i Pies, a istotną rolę do odegrania ma 
lisia rodzinka. „My się wilka nie boimy" 
to świetnie napisana bajka komediowo-

-muzyczna, która spodoba się z pew
nością zarówno najmłodszej widowni, 
jak też dorosłym widzom. Nie brakuje 
w niej bowiem elementów komicznych, 
nienachalnej dydaktyki, a nawet aluzji 
do spraw politycznych. Najważniejsze 
jednak jest przesłanie humanistyczne. 
A wszystko to podane w sposób niezwy
kle dowcipny i inteligentny. I prosty 
wniosek - najlepiej nie być samotnym, 
najważniejsi są prawdziwi przyjaciele, 
na których zawsze można liczyć . 

Choreografię opracowała Vlasta Har
tlova z ołomunieckiego Teatru Mo
rawskiego. Sposób, w jaki zwierzątka 
poruszają się po scenie, odzwierciedla 
ich charakter, Świnki są śmieszne i deli
katne, Wilk natomiast okrutny. Muzykę 
napisał Norbert Lichy z Teatru im. Petra 
Bezruea w Ostrawie. Każde zwierzątko 
ma swój hit muzyczny. Kostiumy i sce
nogafię zaprojektował ukraiński artysta 
Aleksander Owerczuk, który współpra
cował ze Sceną Polską przy realizacji 

„Zaklinacza deszczu" w 2009 roku. 
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KAROL SUSZKA, 
REŻYSER: 

„Nie interesuje mnie podział na 
przedstawienia dla dorosłych i dla 
dzieci. Przedstawienie ma być do
brze zrobione, i tyle. Podobnie trak
tuję też młodzież występującą na sce
nie. Są dla mnie kolegami-aktorami 
i muszą uczciwie wykonać swoją 
pracę. Nie robię różnicy między wi
dzami dorosłymi a dziećmi. To, że 
spektakl jest przeznaczony dla dzie
ci, nie oznacza wcale, że mógłby być 
potraktowany przez realizatorów 
i wykonawców inaczej, ulgowo, że 
jest jakimś podrzędnym gatunkiem. 
Lubię pracować z młodymi ludźmi 
i dla młodzieży. „My się wilka nie 
boimy" jest moją trzecią realiza
cję tego tytułu, po premierach 
w Ostrawie i Ołomuńcu, i za każ
dym razem starałem się pokazać, że 
pewne wartości humanistyczno-pe
dagogiczne są odwieczne, że ważne 
jest dążenie do wyższych celów, 
a przyjaźń, odpowiedzialność za sło
wa i działanie jest ponadczasowa." 
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Gazeta Polaków w Republice Czeskiej 

Do każdej polskiej rodziny. 
informacje, publicystyka, 

ogłoszenia, sport 
tel. 558 731 766 

sekretariat@glosludu.cz ----
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