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, . NIEZWYKŁE PRZYGODY 

PANA KLEKSA 
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HYMN AKADEMII 

PANA KLEKSA 

o 
W Akadem ii Pana Kleksa 
Wszyscy chłopcy sq na „ A", 
Żaden nie jest głqb czy beksa, 
Każdy olej w głowie ma. 
Więc koklusz nas nie trwoży, 
Nie grozi nam anemia, 
Niech żyje Kleks , Ambroży , 
Niech żyje Akademia! 

Ta-ram-tam-tam ' 
Ta-ram-tam-tam. 

Niech żyje Akademia, 
Niech żyje , żyje nam! 



o 
Kto się uczy kleksografii 
Sam przez życie może iść, 
Wszelki rozum zjeść potrafi, 
Wszelki twardy orzech zgryźć . 

Nie grozi nam anemia, 
Ni koklusz nas nie trwoży, 
Niech żyje Akademia, 
Niech żyje Kleks Ambroży! 

Ta-ram-tam-tam, 
Ta-ram-tam-tam. 

Niech zy1e Kleks Ambroży, 
Niech żyje, żyje nam! 
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PIOSENKA 
O PODRÓŻOWANIU 

Podróżować, podróżować 
To jest najważniejsza rzecz, 
Profesorze, więc nas prowadź 
Zawsze naprzód, nigdy wstecz. 

Dopókiś młody, 
Zwalczaj przeszkody 
I nie bqdź piecuch, nie bqdź leń, 
Dopókiś młody 
Szukaj przygody 
I swoje życie w bajkę zmień. 

* 
Podróżować można łatwo, 

Pieszo, konno albo wpław , 
Można płynqć także tratwq 
Unikajqc groźnych raf. 

Dopókiś młody 
Z wichrem w zawody 
Przemierzaj cały ziemski glob 
W bajkach pełno jest emocji 
Więc bez bajek an i rusz. 
Do Bajdocji, do Bajdocji. 
Do Bajdocji śpieszmy już! 



CJJajdocja 
to rozległy i bogaty kraj leżqcy 
na zachodnim wybrzeżu Półwyspu 
Baj końskiego . 

Stolica państwa-KLECHDAWA
jest położona u podnóża góry 
zwanej Bajkaczem. Większość 
mieszkańców Klechdowy zajmuje 
się hodowlq kwiatów, toteż 
miasto tonie w zieleni i wyglqda 
jak czarodziejski ogród . Powietrze 
w Klechdawie , przesycone 
aromatem róż, lewkonii, jaśminów 

„ 

J 

i rezedy, odurza mieszkańców i J 
tym zapewne tłumaczyć można ich 
niezwykłe zamiłowanie do 
układania bajek . 



OSOBY: PAN KLEKS ROMAN METZLER 
ADAŚ 

\ 
BARBARA OKOŃSKA-

-KOZŁOWSKA 

· FILIP JERZY STĘPKOWSKI 
ALOJZY MARIUSZ PUCHALSKI 

TOMEK DROPS KAZIMIERZ MOTYLEWSKI 
PALEMON KAZIMIERZ MIRANOWICZ 

STALOWY JEŻ MAGDALENA KUSIŃSKA 
SOCZEWKA TERESA WĄDZIŃSKA 
SZAŁAWIŁA ADAM KRAJEWICZ 
MAŁGOSIA I ELŻBIETA GOLIŃSKA 
MAŁGOSIA li BEATA LEWANDOWSKA 

BAJDAŁA I RYSZARD PAŁCZYŃSKI 
BAJDAŁA li BOGUSŁAW KOZAK 

ZAWODNIK I KAZIMIERZ MIRANOWICZ 
ZAWODNIK li TERESA WĄDZIŃSKA 
ZAWODNIK Ili ADAM KRAJEWICZ 
ZAWODNIK IV ELŻBIETA GOLIŃSKA 
ZAWODNIK V BEATA LEWANDOWSKA 

ABE TA RYSZARD PAŁCZYŃSKI 
HALABARDNIK VBOGUSŁAW KOZAK 

ABA !RENA SMURAWSKA 
PATENTON/USZ RYSZARD PAŁCZYŃSKI 

REKTOR RAMOL/NO KAZIMIERZ MIRANOWICZ 
KLEMENTYNA MAGDALENA KUSIŃSKA 
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REŻYSERIA KONRAD SZACHNOWSKI 
SCENOGRAFIA LUCJAN ZAMEL 

MUZYKA STEFAN KISIELEWSKI 
OPR. MUZYCZNE JULIAN KURZAWA 

ARANŻACJA JAN WALCZYŃSK I 
KIER. MUZYCZNE GRZEGORZ KARDAŚ 

* 
ASYSTENT REŻYSERA MARIUSZ PUCHALSKI 

INSPICJE NT MARIAN GUZEK 

SUFLER GRAŻYNA JUSZCZYK 
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<Abecjo -
to podmorska kraina , którq za

miesz k ujq Abeci. Słynni sq oni z tego, 
że sq zupełnie przeźroczyści, a więc 
prawie niewidz ialni. Abeci z natury 
sq bardzo łagodni, żywiq się rybami, 
meduzami, wsze I kiego rodzaju sko
rup iakami, a jako napój służy im 
czarne mleko atramentnic lub wywar 
z koral i. Abecja łqczy się dłu - \ ' 
gim kanałem z Wyspq Wyna- i ,:( 
lazców. Stamtqd płyn ie powie- ~';-;; 
trze niezbędne dla istnienia ~ 
Abetów, którzy nigdy nie. od- ,;); ~~; 
ważą się wyjść na powierzch- . _ 
nię ziemi, gdyż św i atło słońca /,' '1 / 1jl/ 
i księżyca zabiłoby ich ~- · ~!lJ 

:ds~~- - . „. "·fl ~ jl ·1 
.J", ,/' 

~~~-..~]~, : I 

.• . ./ -<:! I 
.. ·' J-9 " . ' :-.,7 .. . -· _I;· l 

'~ ~ .[.,_ I 

·1~ . i 
. I 

~~-~..__ : 

,.,...rl'._._.........,. I 
..,_-H,_._-i- I 

'l:x~~ l 

i 

!I .J 
' ~---~----'--



9atentonia -
kraj leżący na wyspie, na której 
mieszkają istoty zupełnie podobne 
do nas... Swoją wyspę nazywają 
Patentonią od nazwiska największego 
ich uczonego, Gaudentego Patenta. 
Od strony morza nikt nie ma do 
nich dostępu, gdyż strzegq zazdrośnie 
swych laboratoriów i fabryk. Jedyna 
droga do Patentonii prowadzi przez 

Abecję, dlatego tak 
mało wie się o tym 

1~~~ kraju. Na wyspie tej 
powstają wszelkie 
wynalazki znane lu
dzkości. Patentoń
czycy zawiadamiajq 
o nich świat wysyła
jąc ruchome obrazy. 
Patentonia to kraj 
bogaty i I udzie żyją 
tam po sto lat, ale 
poza pracą nic dla 
nich nie istnieje. 
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PIOSENKA 

PANA KLEKSA 

Nie w ymagam ceremon ii, 
Naśladujcie jednak mnie, 
Gdy będz i e ci e w Patenton ii , 
Pamiętajc i e o tym, że : 

Trzeba kochać wszystkich ludzi , 
Tak jak braci , 
Czy sq rudz i, 
Czy na p rzykład , piegowaci, 
Czy są chudzi, czy są grubi. 

Uważajcie , będzie krewa, 
Źle się kończy taki żart, 
Kto z innego się wyśm iewa, 

Ten jest sam wyśmiania wart! 

Ich się kocha, ich się lubi , 
Obojętne jaka rzecz, 
Obojętne jaka płe ć. 

Każda rasa niechaj hasa, 
Grunt to dobre serce mie ć , 

Grunt - to dobre serce mieć ! 



PIOSENKA FINAŁOWA 

Bo grunt to fantazja, fantazja 
I śmiałe, dalekie podróże, 
Ameryka, Afryka, Azja 
I wzloty ku górze, ku górze . 
Młode serca, młoda dusza, 
Jak przygoda, to przygoda . 
A ty zawsze nap rzód idź, 
Żeby piękniej było żyć. 

Fantaz ja odważ nych porywa, 
Fantazja to przyszłość szczęśriwa , 
I to, o czym marzq współcześni 
I to , o czym śpiewa się w pieśn i. 

Młode serca, młoda dusza, 
Jak przygoda, to przygoda . 
A ty zawsze naprzód id ź, 
Żeby piękniej było żyć. 
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Dan CBrzechroa -
urodził się w 1900 roku. Był z zawodu adwokatem, je

dnak wszyscy znam y go jako pisarza. Na początku swej 

działalności literackiej pisał wiersze i satyry dla doros

łych. Największą popularność zyskała jego twórczość 

dla dzieci. To wlaśnieJan Brzechwa jest twórcą tak po

pularnych, lubianych i zadomowionych w dziecięcej wy- . 

obraźni postaci, jak Kaczka Dziwaczka, Pchla Sza

chrajka, Pan Drops wraz ze swoją trupą oraz Pan Kleks, 

bohater książki „Akademia Pana Kleksa" i naszego 

przedstawienia. Historię o niezwykłej Akademii i jej 

wspaniałym profesorze napisał Brzechwa tuż po li woj

nie światowej, jednak do dzisiaj chętnie sięgamy po tę 

książkę, którą zilustrował Jan Marcin Szancer. To wła

śnie ilustracje pana Szancera zamieszczamy w naszym 

programie sądząc, że spodobają się Wam tak, jak cala 

twórczość Jana Brzechwy. Autor „Akademii Pana 

Kleksa" zmarł niedawno - w 1966 roku, ale jego bo

haterowie ciągle żyją na kartach jego książek i w wy

obraźni wielu pokoleń, bowiem każde dziecko z pew

nością poznało choćby niektóre postaci z jego wier

szyków i książek. 
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