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PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI 

ZAflZ.AROW ANE JEZIORO 
NA MOTYW ACH "JEZIORA ŁABĘDZIEGO" PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 

Obsada: 

Odetta, Odylia 
Książę Zygfryd 

Księżna 

Błazen 
Rotbart 

Odylia-Starucha 
Dziewczyny 

Reżyser, Przyjaciel Księcia 
Przyjaciele Księcia 

Dworzanie 

Reżyseria, choreografia i wybór 
fragmentów muzyki 

Scenografia 
Tekst 

Muzyka 

Asystent reżysera 
Inspicjent 

Sufler 

Joanna Semeńczuk (gościnnie) 
Paweł Kowalski, Bartosz Niebielski 
Anna Romanowicz-Kozanecka 
Grzegorz Wiśniewski 
Michał Marek Ubysz 
Tatiana Pawłowska 
Małgorzata Abramowicz, Elżbieta Mrozińska, 
Ewa Pietras, Teresa Stępień-Nowicka, 
Jolanta Teska, Agnieszka Wawrzkiewicz, 
Jarosław Felczykowski 
Sławomir Maciejewski, Marek Milczarczyk, 
Zbigniew Przybylski 
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Piotr Czajkowski 
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- Anna Kruzińska 

W spektaklu wykorzystano fragmenty muzyki Piotra Czajkowskiego ''.Jezioro łabędzie" z CD 
Peter Tschaikowsky "Schwanensee" Ballett op.20 
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SŁOWNICZEK MAŁOLATA~ 

CO*DO TEATRU LATA 
AFISZ TEATRALNY· drukowane ogłoszenie w dostępnych. specjalnie 
na to Przeznaczonych. miejscach Powiadamiające o mającym się odbyć 
Przedstawieniu teatralnym. Afisz Podaje autora i Muł sztuki. nazwiska 
aktorów i realizatorów. datę i miejsce Premierv. Wejść na afisz. utrzymać 
się na afiszu • znaczy wie. co być granym. "Jeśli nie Potrafisz. 
nie Pchaj sie na afisz". 

AKT · część Przedstawienia teatralnego. 
"Zaczarowane jezioro" składa się z dwóch. 
Przedzielonych antraktem • aktów. 

AKTOR · zwany niegdyś komediantem. 
Najważniejsza obok widza Postać 
w teatrze. Osoba. która ukończyła 
WYższą Szkołę Aktorską. WYstępuje 
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na scenie. Gra różne role • od Hamleta. poprzez duchy i riawY. PO brzydkie 
kaczątko. Aktor musi być w teatrze godzinę Przed rozpoczęciem spektaklu. 

AKUSTYK • osoba przygotowująca na taśmie magnetofonowej muzykę. opracowaną 
Przez kompozytora lub reżysera. do Przedstawienia.Czuwa nad muzyką Podczas 

spektaklu. nad wm. aby było ją sblchać dobrze i w odPowiednim czasie. 

ANTRAKT • Przerwa między aktami Przedstawienia. 
Podczas której możesz rozprostować kości. skorzystać 
z bufetu. Porozmawiać z Przyjaciółmi. W antrakcie 
częstonastępuje zmiana dekoracji. aktorzy zmieniają 
kostiumy i odPoczYWają. Koniec antraktu zapowiadają 
dzwonki. Jest ich trzY. Ostatni daje znak. że zaraz zaczyna 
się kolejny akt Przedstawienia. 

BALET· utwór sceniczna-muzyczny. w którym treść Przedstawienia wyraża 
się za Pomocą tańca. Aktorami w balecie są więc tancerki i tancerze. "Zaczarowane 
jezioro" Powstało na mowwach baletu Piotra Czajkowskiego "Jezioro łabędzie". 

• Wiemy że zamiast "CO" Powinno być "któnr', ale w Mule brzmi lePiej Ponieważ zachowany jest jego mm. 
Pamiętaj! poprawnie Powinno być : Słowniczek małolata. którY do teatru lata. 
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BRAWA • oklaski i okrzyki wyrażające zachwyt. uznanie. Przyjęta na całYm świecie 
forma Podziękowania aktorom za Przedstawienie. Czasem brawa Przeradzają 

się • co jest marzeniem każdego aktora • w owacje. czyli brawa nie mające końca. 
Brawo • okrzyk wyrażający Pochwałę. aprobatę. radość. zadowolenie. odPowiadający 

określeniom: dobrze! bardzo dobrze! doskonale! wybornie! Pięknie! 
świetnie! wspaniale! wiwat! niech żyją! 
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CHOREOGRAF • realizator choreografii czyli tanecznych układów i sposobu Poruszania 
się aktorów na scenie. W teatrze dramatyczny jest wsPółtwórcą Przedstawienia. ściśle 
wsPółPracującym z reżyserem. 

CZAJKOWSKI PIOTR IUICZ 
r1840·1893J. rosyjski kompozytor. dyrvgent. 
Pedagog. Okiec kompozytora był inżynierem. matka • córką urzędnika. Piotr miał 
liczne rodzeństwo • dwie siostry i czterech braci. W rodzinie Czajkowskich nie było 
tradycji muzycznych. ale okiec interesował się muzykowaniem. matka zaś była bardzo 
muzykalna. Pietia · bo tak nazywano w domu przyszłego wielkiego kompozytora • w wieku 
Pięciu lat rozpoczął naukę gry na fortePianie. Mając 1 O lat. z woli rodziców. podjął naukę 
w Szkole Prawa w Petersburgu. Jako 14-letni chłopiec skomponował swój Pierwszy utwór 
• "Anastasie valse" na fortepian. CałY wolny czas Poświęcał muzyce. 
Chodził na koncern i Pobierał lekcje fortepianu u niemieckiego 
Pianisw Rudolfa Kundingera. Po ukończeniu Szkobl Prawniczej 
ruczył się średnio i bez większego zaPałuJ podjął Pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości 
na stanowisku radcy wtularnego. Nie lubił tej Pracy. więc kiedy w 1862r. otwarto w Petersburgu 
konserwatorium. Czajkowski rozpoczął w nim studia. Enturiaswcznie rzucił się w wir nauki: komponował. 
dyrvgował szkolną orkiestrą. udzielał lekcji gry na fortepianie. Ukończył konserwatorium ze srebrnym medalem. 
Rok Później. w 1866r •• został wykładowcą w konserwatorium moskiewskim. 
Bardzo szybko zdobył sławę fa ko utalentowany kompozytor. dyrvgent i Pedagog. Komponował Prawie 
nieustannie. w Podróży i Podczas spotkań towarzyskich. w domu i w gościnie. Jego talent ujawnił się w wielu 
kompozycjach i różnorodnych formach • koncern fortepianowe. skrzypcowe. suitY. symfonie. utworv 
orkiestrowe i kameralne. Pieśni i romanse. 



Czajkowski faworYzował operę. uważając ją za formę o znacznie szerszym oddziawwaniu muzycznym 
r"Eueeniusz Onieein". "Dama Pikowa"J. Komponował bardzo szybko. "Damę Pikową " napisał w ciąeu 4 i Pół 
miesiąca. ale szkic oPerY aotowy był w ciąeu 45 dni. BYł aorącYm wielbicielem teatru i literaturY Pięknej. 
Jeeo zainteresowanie teatrem wyraziło się nie wlko w Pisaniu oPer i muzyki do utworów scenicznych lecz także 
w komPonowaniu muzyki baletowej.Spośród wielkich komPoz)lforów okresu romantyzmu tYlko Czajkowski 
Poświęcił czas baletowi. Skomponował "Jezioro łabędzie". "Królewnę Śnieżkę". "Dziadka do orzechów" - do dziś 
znane i oklaskiwane Przez Publiczność na cawm świecie. 
Premiera baletu "Jezioro łabędzie" odbyła się w Teatrze Wielkim w Moskwie w 1817r •• a więc rok Po jeao 
skomponowaniu. Przedstawienie było nieudane. choć muzyka zachwyciła wszystkich. DoPiero 8 lat Później 
wystawienie "Jeziora łabędzieao" w Petersburau z nową choreoarafią i nowym librettem zapoczątkowało droaę 
sukcesów teao baletu. 

FINAŁ 

DEBIUT - Pierwszy wYstęP. Początek kariery aktora. reżysera. scenoarafa. 
choreoarafa. komPoz)lfora •••• 

ELEKTRYK - osoba Przygotowująca wraz z reżyserem oświetlenie Przedtawienia 
i czuwająca nad nim Podczas spektaklu. 

EPIZOD 
- nieduża rola lub krótka 

scena w Przedstawieniu. 

- ostatnia scena Przedstawienia. 
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GARDEROBA -Pokój. w którym ubierają się aktorzy w kostiumy teatralne. 
Jest miejscem odpoczynku i oczekiwania na wejście na scenę. 

GARDEROBIANA - Pani. która dba o kostiumy aktorów 
i Pomaaa im przy ich ubieraniu. 

JASKÓŁKA - miejsca na widowni 
Położone najwyżej. na 
które sprzedaje się najtańsze bilew. 



KLAPA - zupełnie nieudane Przedstawinie. Najgorszy 
i najsmutniejszy dzień w teatrze. 

KIESZEŃ - wnęka. Pomieszczenie przy scenie do chowania. magazynowania dekoradi. 

KLAKA - Płatne oklaski: grupa ludzi wynajętych do oklaskiwania kiePskiego aktora lub niezbyt 
udanego Przedstawienia. Dzisiaj jest to bardzo rzadko spotykana forma reklamy. 

KOSTIUM - strój. ubiór SPedalnego rodzaju. 
w którym aktor występuje na scenie. Szyty jest Przez 

teatralnych krawców według Projektów scenografa. 
Bardzo często określa charakter Postaci granej Przez aktora. 

KULISA - boczna część dekoracji 
scenicznej. zwykle w Postaci kilku 
równolegblch do siebie kotar. 
tworzących jednocześnie naturalne 
Przejście dla aktorów. 
Kulisy to też nazwa tej części teatru. 
w której znajduje się scena. a której 
nie widzi Publiczność. 
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KURTYNA - ruchoma zasłona rPodnoszona lub rozsuwanaJ. oddzielająca scenę 
od widowni. W każdym teatrze jest też kurtyna żelazna. która zabezpiecza Przed 
Pożarem. Opuszczana jest PO każdym spektaklu. 

LOŻA - wydzielone miejsce na widowni. Przeznaczone 
dla kilku osób. W każdym teatrze istnieje 
też loża honorowa rrePrezentacyjna 
Przeznaczona dla gości. których obecność 
na Przedstawieniu jest szczególnie ważna. 



MASZYNISTA • specjalista ustawiający 
i zmieniający dekoracje w teatrze. 

OBSADA - zespół aktorów. któremu Powierzono role w Przedstawieniu. W Proaramie teatralnym jest 
to informacja którY. aktor ara jaką rolę. 

OGON - niewielka. epizodyczna rola. w której aktor nie ma Pola do POPisu i której szczerze nie cierPi. 

PREMIERA -Pierwsze Przedstawienie danej sztuki z udziałem Publiczności. Największe święto teatru. 

PROGRAM TEATRALNY - książeczka. którą właśnie czytasz. Do każdej PremierY przyaotowYwany 
jest osobny Proaram. 

PRÓBY - czas Przed Premierą. w którym aktorzy i realizatorzy przyaotowują Przedstawienie. Dzielą się na: Próby 
czytane rstolikoweJ. Próby sytuacyjne f Po wejściu na scenęJ. Próby techniczne rustawianie świateł. Przealąd 
kostiumów. Przealąd dekoracjiJ. Próby aeneralne r3 ostatnie Próby Przed Premierą. Podczas których wszystko 
Powinno odbywać się tak. jak na PrzedstawieniuJ. 

PRZES~DY TEATRALNE - wiara w maaiczną moc słów czy zdarzeń w teatrze. Trumna na scenie - naałe 
zastęPstwo. Rozsypany Puder w aarderobie - odejście z teatru. Gwizdanie w teatrze. łuskanie Pestek i orzechów. 
Przejście Przez scenę w PrYWatnym nakryciu ałowy - zapowiadają nieszczęście. Pawie Pióra w aarderobie 
- niepowodzenie roli. Wejście włem na scenę - udana rola. Jeśli aktorowi upadnie na ziemię eazemPlarz. 
musi ao przydepnąć. żeby nie rozłożyć roli. 

REKWIZYT -Przedmiot Potrzebny w Przedstawieniu. użYWany Przez aktorów na scenie. W "Zaczarowanym 
jeziorze" rekwizytami są nP. karty Błazna czy talizman Rotbarta. Dobraniem lub wykonaniem rekwizytów zajmuje 
się rekwizytor. 

REŻYSER - osoba odPowiedzialna za ostateczny kształt Przedstawienia. WYbiera 
i opracowuje tekst sztuki. dokonuje obsady. Prowadzi Próby Z aktorami. 
blisko wsPółPracuje ze scenoarafem. choreoarafem. kompozytorem. 

SCENA - Podwyższenie w sali teatralnej. na której 
odbywają się Przedstawienia. zwykle oddzielone 
od widowni kurtyną. Również określenie teatru 
- nP. scena toruńska. WProwadzić na scenę 
- znaczy wystawić w teatrze. Zdjąć ze sceny 
- znaczy Przestać arać. Zejść ze sceny - zakończyć karierę aktorską. 

Scena to również część aktu Przedstawienia lub sztuki. 

SCENOGRAF - autor Projektu dekoracji i kostiumów. Do każdej PremierY 
Przyaotowywana jest inna scenoarafia. 

SUFLER - osoba Podpowiadająca aktorom tekst roli na 
Próbach i Podczas Przedstawienia: ukrYta 

zwykle za kulisami. Dawniej sufler siedział 
w budce znajdującej się na Przodzie sceny. 

SZTANKIET - wYciąa. ruchoma część wyposażenia techniczneao sceny. którą można Podnosić i opuszczać. Na 
nim zawiesza się cześci scenoarafii. WYaląda jak trzepak do aórY noaami. 

TRAPA - schody znajdujące się za kulisami. wiodące Pod scenę. 



TREMA - obawa i niePokój dręczący aktora Przed wyjściem na scenę. 

UKŁONY - forma Podziękowania Przez aktorów 
widzom oglądającym Przedstawienie. 

WIDOWNIA - część sali teatralnej. w której 
odbywa się Przedstawienie. z miejscami 
dla Publiczności. To również wszystkie 
osoby oglądające spektakl. 
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WYSTĘPY GOŚCINNE - wyjazd z Przedstawieniem do innego 
miasta lub goszczenie na scenie Przedstawienia innego 
teatru. To także zaproszenie do wYstęPowania aktorów. 
tancerzy. muzyków. którzy nie są związani z danym 
teatrem. rW "Zaczarowanym jeziorze" gościnnie WYStępuje 
Pani Joanna SemeńczukJ. 

ZAPADNIA - ruchoma część sceny. która może być 
opuszczana wraz z aktorami. 

ZIELONE PRZEDSTAWIENIE 
- Pożegnanie z Mułem. ostatnie Przedstawienie Przed 

zdjęciem ze scenY. Podczas którego aktorzy Płatają 
różne figle sobie i Publiczności. 
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UWAGA DZIECIAKI ! 
Teatr ogłasza konkurs rysunkowy związany z Przedstawieniem "Zaczarowane jezioro". Prace w dowolnej 
technice i ilości. opatrzone imieniem. nazwiskiem i z Podanym miejscem zamieszkania Prosimy Przysyłać 

do dnia 15 maja 1996 roku Pod adres: Teatr im. Horzycy. Plac Teatralny 1. 87 -1 OO Toruń. 
Rozstrzygnięcie konkursu. uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy nagrodzonych Prac nastąpi 

w czerwcu 1996 roku w Teatrze im. Horzycy w Toruniu. o czym zostaniecie Powiadomione. 



Toruńskie 

Zakłady Graficzne 

87-100 Toruń, ul. Gen. Sowińskiego 2/4 
tel. 39 84 64, 39 89 57 
tel./fax 39 89 63 

kontynuator bogatej tradycji Zakładów Graficznych 
w Toruniu, zapraszają i zapewniają swoim klientom 
druk nowoczesnymi metodami poligraficznymi: 
*książek 

* katalogów i kalendarzy w oprawie 
miękkiej i twardej 

* folderów reklamowych 
* formularzy wielkonakładowych 
* etykiet jedno- i wielobarwnych 
* opakowań kartonowych z nadrukiem 

(sztancowanych) 
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Dyrektor i kierownik artystyczny 
Krystyna Meissner 

Kierownik literacki 
Anna Błaszczak 

Teatr im.Wilama Horzycy w Toruniu, 
Plac Teatralny 1 

87-100 Toruń 
Tel:(48-56) 252-22, 212-45 

Fax:(48-56) 237-17 

Zespól techniczny: 
Kierownik techniczny - Jacek Gajewski, 

brygadier sceny - Piotr Drost, 
światło - Alojzy Koźlikowski , 

Sławomir Słowikowski , 
dźwięk - Leszek Kraśniewski, 

garderobiane - Irena Baumgart, 
Danuta Chojnacka, Teresa Kończykowska, 

Krystyna Tadajewska. 
Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej - Krystyna Gajewska, 
krawieckiej męskiej - Janusz Malek, 

elektryczno-akustycznej - Krzysztof Garstecki, 
stolarskiej - Józef Cendrowski, 

rekwizytorni - Maria Górna, 
prace farbiarskie - Maria Brozdowska. 

Biuro Obsługi Widzów czynne codziennie 
od 8.00 do 16.00. Telefon 255-97. 

Kasa teatru czynna codziennie 
(oprócz poniedzialków)w godz. 

10.00-14.00 i 15.00-19.00. Telefon 250-21. 

Redakcja programu - Beata Banasik 
Rysunki i opracowanie komputerowe 

- Agnieszka Ciesielska S. 

W programie wykorzystano: 
'Encyklopedia muzyczna PWM',T.c.d. 

część biograficzna pod redakcją 
Elżbiety Dziębowskiej, PWM, Kraków 1986, 

'Słownik języka polskiego' pod redakcją 
Witolda Doroszewskiego, 

PWN, Warszawa 1963 




