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NIEBIESKI PTAK 

Niebieski Ptak to syvibol szczęścia, którego poszukujemy 
przez całe życie . Zbliżamy się do niego i nie możemy go 
pochwycić. 

Kiedy zdaje się nam, że osiągnęliśmy szczyt marzeń, wów
czas upragniony cel zaczyna tracić wartość (Niebieski Ptak 
zmienia barwę). To, co już jest zdobyte, przestaje nas inte
resować. Wyznaczamy sobie nowy cel, szukamy nowych wra
żeń. 

Nierzadko, goniąc za ulotnymi wartościam i, nie dostrzegamy 
spraw istotnych. Niebieski Ptak siedzi spokojnie na najwyższej 
gałęzi (jak w ogrodzie Nocy), a my mamy pełne garście 

kolorowych, fałszywych ptaszków, które - gdy przyjrzymy się 
im lepiej - okazują się martwe, niepotrzebne. 

Marzymy o przyszłości, pełni nadziei oczekujemy szczęścia, 
lub, zniechęceni i zmęczeni teraźniejszością, spoglądamy 

w przeszłość . W czarodziejskiej krainie wspomnień, w której 
jest wszystko piękniejsze niż w rzeczywistości, znajdujemy 
Niebieskiego Ptaka, ale i on traci barwę, gdy tylko skierujemy 
myśli w inną stronę. 

Po co więc te nasze poszukiwania, pogoń za ułudą? Po to 
- zdaje się mówić baśń - by na końcu drogi przekonać 
się, że poszukiwany Ptak był koło nas blisko, tylko nie umie
liśmy rozpoznać w nim tego Niebieskiego. Ale i ten ptak, 
w chwili, gdy uświadamiamy sobie jego wartość, wymyka 
nam . się z rąk . 

Niebieski Ptak z baśni Maeterlincka odlatuje, ale jej bohater 
Jaś, nie traci nadziei. Obiecuje, że znów go schwyci. Prosi 
nawet widzów o pomoc w odnalezieniu ptaka, który jest po
trzebny dzieciom do szczęścia. 

Baśń nie ma tradycyjnego szczęśliwego zakończenia, ale 
kończy się nadzieją . I może ona jest najważniejsza. Może 

nie chodzi o to, by schwytać Niebieskiego Ptaka, ale by go 
szukać. 
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I TY MOŻESZ MIEC NIEBIESKIEGO PTAKA! 

Wytnij ptaka (A). 
Z niebieskich papierów wykonaj harmonijki 
skrzydeł (B) i ogona (C), zaginając kartki raz 
w jedną, raz w drugą stronę. 
Zmontuj i sklej ptaka według wzoru z okładki 
programu. 
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Inscenizacja i opieka reżyserska: ZDZISŁAW WARDEJN 
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Scenografia: ADAM KILIAN 
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Plastyka ruchu : ZYGMUNT ZDANOWICZ 

OBSADA: 
Małgosia - Magdalena Myszkiewicz 

Jaś - Jan Niemaszek 
Wróżka - Iwona Kowalska 

Matka - Krystyna Demska 
Ojciec - Zbigniew Witkowski 

Babcia - Marta Grey 
Dziadek - Michał Lekszycki 

Dusza Światła - Nina Grudnik 
Kot - Beata Zygarl icka 

Pies - Adam Zych 
Woda - Urszula Nowacka 
Ogień - Grzegorz Młudzik 
Chleb - Tadeusz Zapaśnik 

Cukier - Henryk Gęsikowski 
Noc - Anna Januszewska 

Krowa - Bolesława Fafińska 
Wilk - Mieczysław Banasik 

Baran - Robert Gondek 
Osioł - Mirosław Gawęda 

Kogut - Tomasz Jankiewicz 
Czas - Mieczysław Banasik 
Katar - Urszula Nowacka 

Milczenie - Grzegorz Młudzik 
Smok - x x x 

Dziewczynka - x x x 
Dzieci Przyszłości: Iwona Kowalska, Robert Gondek, Mirosław 
Gawęda, Tomasz Jankiewicz, Henryk Gęsikowski 
Głosy Drzew: Irena Kwiatkowska, Jerzy Bończak, Wojciech 
Siemion 
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Repertuar bieżący: 

„Edukacja Rity" - Willy Russell 
„Tango" - Sławomir Mrożek 
„Pępek" - Jean Anouilh 
„Czego nie widać" - Michael Frayn 
„Pieśń nad Piesniami" - Wiesław Dymny 

W przygotowaniu: 

„Syn marnotrawny" - Rudolf Blaumanis 
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