
1EA7 RÓW becne na sztuce dzieci otrzymują ja
kąś trwałą pamiątkę. W sztuce Brze
chwy ;ym trwałym upominkiem jest "ZACZYNA SIĘ NOWY ROK/,/ bardzo przyjemna, melodyjna piosen-N " ka pt. ,,SIEDMIQ1111LOWE BUT ". 
Dzieci uczą się jfj z zapałem i przy 

Zimowa ba.M choinkowa dla dzieci trzeba to zrobi6 dobrze i prawdziwie. końcu przedstawienia śpiewają już 
mlodszych pt. ,,Zac.cyna aię Nowy I słusznie siedzący tuż przy mnie, mo- wcale poprawnie. Jest jednak pewne 
Rok" pióra JANA BRZECHWY, wy- że o.§mioletni chłopczyk spytał mamu- zastrzeżenie. Jeżeli dzieci śpiewają w 
stawiona w Teatrze Nowej Wars.ca.wy, ai: „Dlaczego te cegły są inne niż na piosence o przedterminowym wykona
stanowi ciekawą i w dużej mierze uda- budowie, a ci murarze układają je na niu planu 6-letniego, to należałoby im 
ną próbę zbliżenia najmłodszych wi- ..Ae&kach rusztowania1" na ten ternat powiedzie6 coś więcej, 
dzów do spraw, którymi żyją ich ro- Dziecko je&t wiazem wrażliwym i wyjaśni6 przykładowo i przystępnie 
dzice. ' krytycznym, o tym nie należy zapomi- znaczenie tego Planu itd. A listonosz-

Bawmy się - ucząc. Ten 'ceł posta- na6. konferansjer tego niestety nie robi, 
wil przed sobą autor tego pięknego . ł Na brak realtzmu cierpią również poprzestając na uczeniu dzieci t ekstu z 
barwnego widowiska. dekoracje, zwłaszcza drugoplanowe. i melodii. 

Rzecz dzieje się w noc sylwestrową, Nie mówię tu o zacinających się chwi- Bardzo przyjemną i pełną życia o-
na Mariensztacie. Grupa aktorów tea- lami ruchomych samochodzikach i prawę choreograficzną dal widowisku 
tralnych, przechodząca Rynkiem Ma- tramwajach, przejeżdżających makie- SŁAWOM IR LINDNER, który umie- t 

riensztackim, widzi piękną choinkę i tą mostu SZ. Dąbrowskiego - gdyż jętnie operując tłumem wprowadza na 
postanawia przebra6 się za dzieci, aby sprawiają one d~ieciarni wiele radości. scenę barwne, karnawałowe korowody. z 
wesoło się zabaww. Dobrze pomyślana Ale przecież można było tlo rozwiąza6 Swictny byl również „Dziecinny ma
posta6 listonosza - konferansjera, w ten sposób, aby by6 w zgodzie z za- zur" , dobrze odtańczony przez JADWI- 5 
wprowadza dzieci w tok akcji i kieru- sadami perspe 'tJl.W')I. GĘ KURYLUK i DANUTĘ PRZE-
je wspólną zabawą calej wi.tąwni. PodkreśZM należy duże znaczenie SMYCKĄ. Z poszczególnych wykonaw z 

l'(lyślą przewodnią widowiska było ~Jr.o.wawcze widowiska Brzechwy, ców najlepsze postacie stworzyli: n 
pokazanie dzieciom ludzi, wykonują: -1'16ry w przyjemnej, lekkiej formie u- ZDZIBŁA W LATOSZEWSRI, jako 
cych poszczególne zawody i wpojenie czy dzieci takich pożytecznych rzeczy, Mróz, oraz TADEUSZ NOWICKI, w 
w nie szacunku dla pracy. Występuje jak prawidłowe przechodzenie przez roli miłego listonosza. STEFANIA 
'tu więc obok listonosza - traktorzyst- ulicę, niezapominania własnego adre- JARKOWSKA z umiarem zagrała 
ka, milicjantka, górnik, kominiarz, nie au itp. Autor .widowiska nie zrezygno- rolę ciotki-chichotki. 
brak także charakterystycznej dla wal również (i słusznie!) z tradycyj- W epizodach wyróżnili się: LEO
Warszawy - „trójki mu.rarslciej". Od- n11ch postaci bajkowych, jak Zima, POLD BORKOWSKI (murarz ) , BO
nośnie t ej ostatniej nasuwa aię uwa-

1 

Mróz, Balwan, które oddziaływują na LESŁAW NIEMY SKI (sprzed11wca 
ga: jeżeli pokazuje się dzieciom - mu- wyobraźnię dziecięcą. · baloników) oraz KRYSTYNA DUBZ-
rarzy, a zwłaszcza dzieciom warszaw- W większości naszych teatrów dzie-1 CZYK jako Wacek. 
skim, które wid.i-ą ich codziennie, to cięcych stało się już tradycją, że o- A. W. WYSOCKI 


