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Każdy maluch pragnie być duży. Słabsi, myślą o tym, 
by stać się siłaczami. Takie marzenia bardzo łatwo spełnić. 
Wystarczy płynący czas, ogromne ilości owoców, warzyw 
i trochę gimnastyki. Jednak do pełni szczęścia, każdemu 
małemu bohaterowi brakuje odwagi. Wzrost i sita nieste
ty jej nie zagwarantują. Dorośli twierdzą, że odwagą jest 
głaskanie wielkiego, groźnego psa, jazda konna, wspi
naczka wysokogórska, czy przebywanie w ciemnym po
mieszczeniu. Jeszcze inni uchodzą za odważnych, gdy nie 
słuchają rodziców, szybko jeżdżą na rowerze, pływają w 
miejscach niedozwolonych. Wszystko to sąz mydła bańki! 

Odwagą jest grzeczność i uśmiech, rozwaga i szacu
nek dla każdego człowieka. Mądrość, uprzejmość, obo
wiązkowość, przyjaźń i miłość również. Najprawdziwszą 
prawdą jest jednak to, że tylko pomaganie innym jest 
dowodem na prawdziwą odwagę. Aby pomóc, koleżance, 
koledze, mamie, często nie trzeba być dużym, silnym i 
zwinnym. Wystarczy chcieć. Przygody Smoczka Hieroni
ma szybko przekonają niedowiarków, że aby być dużym 
i odważnym, wcale nie trzeba mieć wielu lat.Bajka pt. 
Smoczek Hieronim pozwoli Widzom przenieść się w ma
giczny świat wyobraźni. 

Dzięki artystom BTD, Dzieci będą mogły 
uczestniczyć w spektaklu odpowiadając 

na pytania i reagując wielokrotnie na zacho-
wania bajkowych postaci. Scenografia, kostiumy 

i czar teatralnej sceny sprawią, że każde dziecko poczu
je się bohaterem spektaklu. 

Sławomir Czeszejko 
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ORGANIZATOREM TEATRU JEST MIASTO KOSZALIN 
Bałtycki Teatr Dramatyczny Im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie 

Dyrektor naczelny - Zdzisław Derebeckł 

Klarownlt techniczny: Antonina Cisakowska·Huss; z-<:a kierownika ds. sceny Edward Sagan 
Pracownia plastyczna: Beata Jasionek 
Pracownia akustyczna: Jakub Kolos, Paweł Skoczylc, Piotr Bartoszewicz 
Pracownia elektryczna: Marek Płocharski, Piotr Bartoszewicz 
Pracownia krawiecka: Jan Marciniak, Anna Uckun 
Pracownia jlusarska: Krzysztof Mariak 
Pracownia fryzjerska, garderobiane: Mariola Sapińska, Renata Borowska, 
Estera Szulc, Emilia Patrzek 
Monfafyścl dekoracji: Marek Grabowski, Eliasz Nawrot, Krzysztof Kotowski, Ryszard Pelc, 
Piotr Rusek, Andrzej Wieczorek 
Magazynier: Irena Kłos 
Kierownik Biura Organizacji Widowni: Wlodzlmlerz Szymczyk 
Specjallścl ds. spektakli miejscowych: Dagmara Telińska, Magdalena Mokros, 
Katarzyna Tudruj 
Szef działu promocji, sekretarz literacki: Sławomir Czeszefko 
Spacjall,cl ds. promocji : Izabela Rogowska. Sławomir Dudek 
Głdwne kslfOOWll: Aneta Oleksy; KstęgowOOć: Janina Lach, Anna Bendyk, Anna Jasińska 
Asystent Dyrektora, koordynator pracy artystycznej: Beata Barów 
Specjalista ds. pracowniczych: Nadzieja Kosacka 
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych: Olga Giermanluk 
Prolakt graficzny: Citylight sp. z o.o. 
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fL1 TEATR OCHRANIA FIRMA OCHRONY MIENIA DISCRETIO 
~ TEATR JEST PRlYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH 

www.btd.koszall1.pl 


