


Obsada: 
Narrator Dionizy - Paweł Kowalski 
Kot - Grzegorz Wiśniewski 
Najstarszy Brat, Trener Tort - Dariusz Bereski 
Średni Brat, Strażnik Drugi - Radosław Garncarek 
Młody - Łukasz Ignasiński 
Król - Marek Milczarczyk 
Królewna - Aleksandra Lis 
Sroka - Anna Romanowicz-Kozanecka 
Sowa - Ewa Pietras 
Zły Czarodziej - Jarosław Felczykowski 
Strażnik Pierwszy - Grzegorz Woś 
Duchy Lasu, Kosiarze, Żniwiarze, Chórek Wiewiórek -
Małgorzata Abramowicz, Karina Krzywicka, 
Anna Magalska-Milczarczyk, 
Agnieszka Wawrzkiewicz 

Reżyseria: Jacek Bończyk 
Kierownictwo muzyczne: Zbigniew Krzywański 
Scenografia: Grzegorz Policiński 
Kostiumy: Anna Sekuła 
Choreografia : Inga Pilchowska 

Premiera: 12 grudnia 2009 roku 
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Jeśli chciałbyś być w życiu kimś - jesteś super 
Nie zajmujesz się byle czym - jesteś super 
Świata jesteś ciekaw, wierzysz, że 
Horyzonty nowe rozwijają cię 
Szkoła nie jest koniecznością złą 
Wiem, co mówię ... 
Umiesz liczyć i czytać już - jesteś super 
Piszesz, uczysz się nowych słów - jesteś super 
Gdy cię o coś ktoś zapyta to 
Odnajdujesz łatwo odpowiedzi 
Przyswajając wiedzę lepiej wiesz 
Co w trawie siedzi ... 

Refren: 
Ucz się - z przyjemnością, dla siebie robisz to 
Ucz się - twoje stopnie przecież dla ciebie są 
Ucz się - złap za uszy wiedzę, chciej poczuć ją 
Ucz się - ze mną śpiewaj piosenkę 

Jeśli chciałbyś być w życiu kimś - jesteś super 
Nie zajmujesz się byle czym - jesteś super 
Twa ambicja to - rozumy zjeść 
Już na długiej przerwie wszyscy mówią „cześć" 
Rówieśn icy naśladują cię j 
Podziwiają... '' 

Refren: · 
Ucz się - z przyjemnością, dla siebie robisz to 
Ucz się - twoje stopnie przecież dla ciebie są 
Ucz się - złap za uszy wiedzę, chciej poczuć ją 
Ucz się - ze mną śpiewaj piosenkę 

• 

u U n 

Ił u ' 

ł " 



Piosenka 
o marzeniach 
Jeżeli marzysz 

- to coś się zdarzy! 

Wciąż tyle wrażeń! 

Słońce na twarzy! 

.. 

P I. os e n ka !ak ~ię życie d_ziwni~ ~lecie 
ze się spotykaJą gdz1es 

, dwie połówki na tym świecie Kr 0 Ie w ny lgnąć do siebie mają chęć. 

• Refren: I M(od ego I wystarczy_tylko spojrzeć 
I od razu wiemy to 
Że nam razem będzie dobrze 
Miłość ma przecudną moc. 

Do niedawna pusto było 
W moim życiu, szaro tak 
Aż. się pojawiła miłość 
Najpiękniejszy losu znak . 

Refren: 
Bo wystarczy tylko spojrzeć 
I na pewno wiemy to 
Że nam razem będzie dobrze 
Miłość ma przecudną moc. 







Dyrektor naczelny - Jadwiga Oleradzka 
Dyrektor artystyczny - Iwona Kempa 
Zastępca dyrektora - Andrzej Churski 
Kierownik literacki - Beata Banasik 

Teatr im. Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1 
87-100 Toruń 

Telefony: (056) 622-52-22, 622-12-45 (sekr.) 
622-50-21, 622-50-22 (centr.) 

Fax: (056) 622-37-17 
a-mad: sekretariathorzycy@teatr .torun.pl 
www. teatr. toru n. pl . 
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Działalność 
Teatru im. Wilama Horzycy 
finansowana jest przez 
Samorząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

Zespół techniczny: 
Kierowmk techniczny - Vassil Moskov 
brygadier sceny - Piotr Orosi 
świaUo - Sławomir Słowikowski 
dźwięk - Tomasz Baranowski 
garderobiane - Izabela Baranowska, Teresa Kończykowska, 
Anna Krajewska. Wisława Zalecka 
prace plastyczno-malarskie - Lech Zakrzewski 
fryzjerka - Elżbieta Gnutek 
rekwizytor - Jacek Olkowski 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej - Wiesława Wiśniewska 
ełektryczne1 - Waldemar Boruń 
akustyczne) - Tomasz Baranowski 
plastycznej I rekwizytorni - Barbara Poczwardowska 
stolarskiej - Józef Cendrowski 
prace farbiarskie - Brygida Szuluk 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 16:00, 
w soboty 10:00 - 14:00 
telefony: (56) 622 - 55 - 97, 654 -90 - 74 , 622 - 55 - 66 
fax: (56) 657 - 55 - 49 
a-mail: bow@teatr.torun.pl 
Kasa biletowa 
czynna od wtorku do soboty w godzinach: 10:00 - 14:00 115:00 - 19:00, 
w niedziele 15:00 - 19:00 
telefon: (56) 622 - 30 - 70 

W programie wykorzystano: 
Teksty piosenek Jacka Bończyka 
Redakcja programu: Beata Banasik 
Projekt: Lech-Tadeusz Karczewski 
L1cenC)a na wystawiente utworu została wydana 
przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 
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