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Drodzy Przyjaciele, 
Nie umiałem przewidzieć kiedy przeczytade ten list - przed czy po przedstawieniu. Po zastanowieniu do

szedłem do wniosku, że jednak po spektaklu, w domu. Bo kiedy przychodzicie na widownię sprawiacie wraże
nie bardzo zajętych osób. I rzeczywiście jest tu tyle ważnych spraw, że pewnie nie macie czasu i ochoty na czy
tanie teatralnego programu. Trzeba znaleźć swoje miejsce, zobaczyć kto siedzi obok, czy są znajome koleżanki, 
czy przyszli koledzy; na pewno ważne są dla Was cukierki, które przynieśliście ze sobą i warto je spróbować -
a zapewne wiecie, że w czasie trwania przedstawienia nie wypada jeść słodyczy, co gorsze, szeleścić papierkami. 
Do tego wszystkiego to oczekiwanie na rozpoczęcie bajki na przygaszenie świateł, gong i ten n a j w a ż n i e j
s z y moment: gdy podniesie się kurtyna. Tyle spraw, tyle emocji - naprawdę nie ma czasu na czytanie, a na 
dodatek jeśli ktoś z Was nie potrafi jeszcze czytać i nie ma obok mamy lub taty, którzy by Was w tym wyrę
czyli? Jestem już pewny, że dopiero w domu weźmiecie ten program poważnie pod uwagę i zapoznacie się z tre
ścią mego listu. A chcę Wam tu powiedzieć o przedstawieniu, które oglądaliście. Aaaa! zauważyliście, że po dru
giej stronie jest gra? Zgadza się, to na pamiątkę Waszej wizyty u mnie, ale zanim zajmiecie się pokonywaniem 
drogi do czarnej komnaty, przeczytajcie mój list do końca. 

Przedstawienie, które widzieliście zostało przygotowane specjalnie dla Was! Powstało w oparciu o sztukę, 
którą napisał 

Ałek~ander Małi~zew~ki 
- niedawno zmarły poeta, autor wielu sztuk teatralnych, także dla młodych widzów. Dla dzieci Maliszewski 
napisał utwory sceniczne według popularnych powieści „Pinokio" i „O dwóch takich, co ukradli księżyc". Po
dobnie było z bajką 

NOWE SZATY KRÓLA 
Najpierw znany Wam na pewno dobrze wielki duński pisarz Jan Christian Andersen, który żył w XIX wie

ku, napisał bajkę pod tytułem „Nowe szaty cesarza". Jest to krótka historia o dwóch sprytnych chłopakach, 
którzy wodzą za nos cały dwór cesarza, tryumfują nad zakłamaniem i głupotą władcy oraz jego otoczenia. 
Aleksander Maliszewski niedługą bajkę Andersena rozbudował, dodał nowych bohaterów, dopisał sceny dzie
jące się na dworze króla, wszystko rozpisał na role dla aktorów i w ten sposób powstał utwór, który zobaczy
liście na scenie. 

Całe przedstawienie reżyserował pan MAREK OKOPIŃSKI, przy pomocy asystenta pana WITOLDA TO
KARSKIEGO, dekoracje i kostiumy zaprojektował pan MAREK DURCZEWSKI, m~zykę do piosenek skompo
nował pan ROMAN NOWACKI, a teksty ich (poza piosenkami autora o najgłupszym królu, o piłce i tej z fi
nału) napisał pan RYSZARD JABŁOŃSKI, tańce przygotował pan TADEUSZ PELC. 

A teraz aktorzy naszego przedstawienia, których tak gorąco oklaskiwaliście: 

Wasi przyjaciele Janek - to pani Teresa Stępień 
Franek - to pani Anna Januszewska 

Królowa Kokarda Prześliczna - pani Marzena Tomaszewska-Glińska 
Król Rozbieraliusz Ubieralski - pan Włódzimierz Maciudziński 
Minister Oświaty Mianownik Ortograficzny - pan Witold Tokarski 
Minister Skarbu Dusigrosz Roztańczony - pan Tadeusz Pelc 
Pani na ulicy przed pałacem - pani Wanda Ślęzak 
Papuga - pani Monika Dąbrowska 
Herold - pan Józef Józefczyk 
Wartownik - pan Grzegorz Młudzik. 
Czy wszyscy aktorzy pamiętają dobrze tekst swoich ról sprawdzała pani Barbara Nalaskowska (sufler), a nad 
przebiegiem całego przedstawienia czuwała pani Barbara Łaska (inspicjent) 

N o, wiecie już wszystko. Może zechcecie przeczytać teraz bajkę Andersena i porównać ją ze sztuką, którą 
zobaczyliście na scenie? A może napiszecie o swoich wrażeniach z pobytu u mnie na bajce? Każdy Wasz list bę
dzie dla mnie najmilszą pamiątką. 

Pozdrawiam Was 
-WASZ TEATR 



Oto gra dla Was pod tytułem 
„Szukamy króla". W zabawie 
mogą brać udział 2, 3 lub 4 oso
by. Potrzebna Wam będzie ko
stka (taka jak do wszystkich gier, 
które na pewno macie w domu) 
i tyle guzików ile osób bierze 
udział w grze. Guziki powinny 
być w kolorze zielonym, czerwo
nym, żółtym i niebieskim, czyli 
w · kolorach 4 dróg oznaczonych 
kółkami, które prowadzą do czar
nej komnaty, umieszczonej w 
środku planszy. Tam ukrył się 
skompromitowany król Rozbie
raliusz Ubieralski, a dróg do nie
go pilnuje Wartownik, Królowa 
Kokarda Prześliczna i dwaj Mi
nistrowie. 

Jeśli ktoś z grających wybie
rze zielony guzik, będzie posuwał 
się w kierunku czarnej komnaty 
po drodze zaznaczonej zielonymi 
kółkami. 

Swój guzik na 1 polu drogi 
może postawić ten zawodnik, któ
ry przy pomocy kostki wyrzuci 
szóstkę! Ilość punktów na kostce 
przy następnych kolejkach rzu
tów wskaże zawodnikowi o ile 
kółek naprzód może przesunąć 
swój guzik. Pamiętajmy, że mu
simy poruszać się niezwykle ci
cho i ostrożnie, by nie ściągnąć 
na siebie uwagi pilnujących czar
nej komnaty. Wszystko zależy od 
ilości punktów uzyskanych z rzu
tu kostką. 



Jeżeli po drodze nasz guzik 
stanął na kółku 

to znaczy, że wpad
liśmy na Wartow· 
nika. Musimy ucie· 
kać, więc cofamy 
nasz guzik o 3 kół
ka do tyłu. 

Zatrzymując się na kółku 

Na kółku 

napotykamy sp1ą
cego Ministra Mia
nownika Ortogra
ficznego, korzysta
my szybko z tego, 
że nas nie widzi 
i mamy prawo do 
jeszcze jednego rzu-
tu kostką. 

spotykamy Królo
wę Kokardę Prze
śliczną, która nas 
zatrzymuje i w tej 
sytuacji tracimy 
następny rzut ko-
stką. 

Gdy staniemy na kółku 

o 
zauważamy space
rującego Ministra 
Dusigrosza Roztań
czonego - cofamy 
się o 2 kółka i tu 
czekamy aż Mini-
ster oddali się. 

Kiedy pokonamy przeszkody 
na swej drodze i zbliżymy się do 
celu, wejdziemy do czarnej kom
naty dopiero wtedy, gdy wyrzu
cimy kostką ilość punktów ściśle 
odpowiadającą ilości pozostałych 
kółek. Po wejściu do czarnej 
komnaty wołamy „Król jest na
gi". Ale to jeszcze nie koniec 
gry - musimy wydostać się 
z powrotem poza labirynt. Cze
kamy teraz w komnacie na na
stępnego zawodnika, wymienia
my z nim guziki i drogą według 
koloru nowego guzika wracamy 
do punktu rozpoczynającego grę. 
Wygrywa ten zawodnik, który 
1 znajdzie się poza labiryntem. 

· Przyjemnej zabawy! 
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opracowanie programu MARIA DWORAKOWSKA 
projekt graficzny EDWARD SALIŃSKI 

ZE ZBIORO W 
IBENY I CRESTYNA KWIETNIÓW 

W KATOWICACH 

program wydano z dotacji Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. 
cena 10 zł 
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