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DLACZE GO DZIECI KOCHAJĄ PAULA MAARA? ... 

Bo jest wiclkjm autorem piszącym dla dzieci naszych ko hanych - od
powiadają rodzice i p dagodzy. A d:.: i ci tymczasem nic pana Maara kochają, 
choć on pewni na t.o :.:asługuj c, tylko postaci z jeg książek i s:.:tukl Tc 
po taci są im bliskie, bo myś lą i d~ałają jak one. 1 j eśli postaci te jak 
Dczydcryjusz i Kminek - uc:.:ą sir;; czcgnś w wyniku przó:yty h podczas 
spektakl u perypetii i dochodzą do te j bud ującej konkluzji, że p rzy j aciół 

należy cenić, to dzieci tr;; prawdc;: (tak myśli;;) przyjmują za w j ą. Może 

pozbc;:dą sic;: kilku swoich (je zcze małych) niccnót i nauczą sic;: choćby j dncj 
małej cnory?. 1 cnoty i niecnoty rosną wszak razem z dziećmi. 

ie j stcm specjalistą od teatru dla dzieci, a w moim poprzednim 
wcieleniu jako psycholog też nic interesowałem sic;: probl macyką 

dziccir;;cą. Gdy zobaczyłem „KIKERl KISTE" po raz pierwszy (a był ro 
przypadek - zaprosili mnie moi przyjac iele, którzy to grali w Hamburgu), 
zauważyłem , że jest to dobra i pożyteczna sztuka dla dzieci, choć nic 
wiedziałem wtedy wcale, jak znanym i cenionym autorem j st pan Maar. Ale 
co nic miało ża .n g znaczenia. Zn ~cnic miało tylko to, że ta s:ttuka mnie 
oczarowała . A ja jak coś ładnego przeżywam ---- to chciałbym sic;: tym 
podzielić z innymi. Takie sta ro ' wicckic prz zwyc:.:ajcnie. Niepraktyczne, al 

możecie mi wi erzy całkiem ni szk dliwc. Kwiaty jest przyjemnie 
dostawać, a jeszcze przyjemniej da wa ', choć to też nic jest praktyrzne. 

nKikerikistc" postanowiłem przełożyć na polski nic dlatego , że jest to 

sztuka pożyteczna (choć zapewne jest), lecz dlatego, że jest uroc:La. 
A leksander Berlin 

W Lexikon der Kinder und J ugcndlitcratur (Wcinheim: Beltz 1977) 
można przeczytać, że k.ryt1ka oceniła „K ikcrikiste" jako sztu ki;; dydaktyczną 
w brechtowskim sen ie. Jak dowiosły tego liczne inscenizacje (w samym 
tylko sezonie 1973/74 na 14 scenach Republiki Federalnej), sztuka ta stanowi 
ważne wzbogacenie 0dpowiadająccgo wymogom czasu teatru dla dzieci. 
Przy pomocy uo:.tumiałcj dla dzieci klownady i burleski, w nienachalny 
(wic;ce j: niczauwaialny) sposób wpaja ważne społecznic postawy i zasady 
postc,;powania . 

Automobi lklub Kielecki w Miedzianej GórL:e ma Moto-raj. 

l właśnie w Moto-raju d:licci mogą pr;;d:Lić najlepsze, najciekawsze 
wakacje. Tam jest ni tylko zabawa i wyp czynck, ram nawet malu_chy 
i starszaki znaj dą pierwsze sp rtowc mocje. A wszystko to Aurornobilklub 
Kielecki zapewnia milusińskim odpowiedn io d wicku., umicj~tności 

technicznych i warun ków atmosfe rycznych, czyli pogody. 

Au~omobilklub proponuje - sportową jazdę rowerem BMX 
- przejażdżkę Mclei<em - po przeszkoleniu już samodzielnie 
- slalomową jazdę Mini-karem po torze wyścigowym 
- naukę jazdy gokartem - reż po torze 
- filmy video o tematyce motoryzacyjnej 
- naukę podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się na drogach 
- poznanie historii polskich organizacji motor W}•ch. 

Ponadro w Moto-raju dzieci małe i duże mogą zdobyć kartę rowerową, 
potańczyć na dyskotece i wypożyczyć sprzęt. 

Automobilklub Kielecki - przyjacid <lziec.i i młodzieży roztoczył patronat nad Szkołą 
Podstawową w Bob czy, gmina Miedziana Góra. Organi zuje ra m moto-akademie;. Po<lcza~ lekcji 
mocoryzącyinych dzieci będą sic; uczyć zasad bezpiecznego poruszania si~ na drogach 13c;dą 
korzystać ze sp<Z( tu Moto-raju i obiektów ~portowych Auromobi lklubu . W pmgrwue 
szkoleniowo-rozcy kowym mow-akademii przcw i<l2iana jest nauka 1n <l y na mwc12e, a potem 
gokarcie. L ian konkursy i zabawy. 
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