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Serdecznie zapraszamy na 20. LEKCJĘ NIEGRZECZNOŚCI, która odbędzie się w najbliższą sobotę o
godzinie 15.00 na Scenie Letniej Teatru Wybrzeże w Pruszczu Gdańskim. Wstęp wolny.
Tematem 20. LEKCJI NIEGRZECZNOŚCI będą AWANTURY I WYBRYKI MAŁEJ MAŁPKI FIKI-MIKI
Kornela Makuszyńskiego. LEKCJĘ poprowadzą: Anna Kociarz, Małgorzata Oracz, Piotr Chys i Marcin
Miodek. Opiekę artystyczną nad 20. LEKCJĄ objął Michał Derlatka, oprawę dźwiękową przygotuje
Joanna Sówka-Sowińska, natomiast za oprawę graficzną będzie odpowiedzialny Maciej Salamon.
O 20. LEKCJI NIEGRZECZNOŚCI
Witam Państwa! Witam dzieci!
Chęć mam nieopanowaną
By tym razem mówić do Was
mową rymem powiązaną.
Gdy ujrzymy się w niedzielę
Rad znów mych powitam gości
Na dwudziestym już spotkaniu
z serii: Lekcje Niegrzeczności.
Koziołeczka śmieszne dzieje
Już, niestety, są skończone,
Bo Matołek zdobył rozum
I ma bardzo piękną żonę.*
Lecz tymczasem się zdarzyło,

Ukochane moje smyki,
Że spotkałem przez przypadek
Śmieszną Małpkę Fiki-Miki*
Z piórem w ręku i z ołówkiem
Wysłuchałem jej powieści
Fiki-Miki zaś gadała
Równo poprzez dni trzydzieści.*
Jej historia poruszyła
Twarde serce reżysera;
Chciałem z kimś się nią podzielić,
Więc ją Wam opowiem teraz.
Fiki-Miki z Goga-Goga
Ruszą w podróż. Mam nadzieję,
że was szczerze zaciekawią
Dziwnej tej przyjaźni dzieje.
Szkoda słów, przejdźmy do czynów;
Zatem, młodzi przyjaciele,
Zobaczymy się w teatrze,
O dwunastej, już w niedzielę!**
Reżyser
przypisy:
*
Te trzy strofy są z Kornela,
Kornel: poezji ostoja,
rym powabny, gładki, ładny;
A niegrzeczna reszta - moja.
**
(Jeszcze sylabotonicznie
Coś muszę dodać do tego,
Aby było bardziej ślicznie:
że w niedzielę, trzynastego.)
O LEKCJACH NIEGRZECZNOŚCI
LEKCJE NIEGRZECZNOŚCI to przegląd literatury starszej i nowszej w formie udramatyzowanych
czytań z domieszką magii teatru, których wspólnym mianownikiem jest różnorako pojmowany,
obecny w literaturze dziecięcej od zawsze, „bohater niepokorny".
LEKCJE NIEGRZECZNOŚCI przeznaczone są dla widzów od 6 roku życia.
Sponsorem działań edukacyjnych jest grupa ENERGA.
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