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Król 
Królowa 
Książę Piotr 
Balwierz 
Pustelnik 
Morgana 
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Henryk 
Macchiavell 
Pe pe 
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Henryk Jurkowski 

Wiesław Hejno 

Mira Żelechower-Aleksiun 

Zbigniew Kamecki 

Józef Frymet 
Joanna Fulara 
Mirosław Majcherek 
Jacek Przybyłowski 
Aleksander Aksinowicz 
Maryla Dzikowska-Kuszews~-rn 
Ewa Gicdrojć 
Anna Helman 
Ewa Giedrojć 
Jacek Radomski 
Alaksander Aksinowicz 
Maryla Dzikowska-Kuszewska 

- Małgorzata Szczygieł 
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LIST MAGDY 

Moi Drodzy! 

Bardzo mnie to zas tanawia, dlaczego Książę Piotr, mło

dzieniec sympatyczny i mądry, ma ponosić karę za pychę 

swojego zarozumiałego ojca. Ksiąh; jest niewinny, a przez ty
le lat musi nosić ośle uszy i ukrywać je pod czapką, żyjąc w 
ciągłej obawie, że ktoś odkryje jego tajemnicę .. Jest to, moim 
zdaniem , niesprawiedliwe. Tatuś mówi, że książę dzięki tym 
oślim uszom staje się mądrzejszy. One bowiem przypominają 
mu zawsze, że mimo urody, mądrości i wysokiego urodzenia 
nie należy innymi - którzy nie są tak urodziwi, mądrzy i 
wysoko urodzeni - pogardzać . Ta tuś m 'lwi, że ludzie dzięki 
trudnościom i cierpieniu stają się lepsi, bardziej wyrozumiali 
Może to i prawda, ale przecież wiadomo także, że człowiek 

naprawdę mądry nie musi mieć oślich uszu, żeby nic być za
rozumiałym. Jeśli więc wróżka Meliora obdarza Księcia mą
drością , to już nic t rzeba mu oślich uszu, żeby dzięki nim stał 
się mądry, to mądry byłby i bez tego. Ośle uszy, według 

mnie, powinien nosić król. Jemu to brakuje mądrości. Jemu 
przydałoby się jakieś cierpienie, które zrobiłoby z niego czło
w_eka rozumnego. Ale widocznie król za mało cierpiał, bo do 
końca kłamie i wmawia inny m, że jego kłamstwa są prawdą. 
Grozi nawet śmiercią tym, którzy nie potrafią uważać jego 
kłamstw za prawdę . Gdyby musiał nosić ośle uszy, to może 
nauczyłby się prawdomówności i byłby skromniejszy. Wróżki 
popełniły błąd. Chociaż są dobrymi wróżkami, skrzywdziły 

n'.ewinnego, a złego nie naprawiły . 

A jak Wy sądzicie? Przemyślcie tę sztukę i nap:szcie do 
mnie. Jestem bard:-o ciekawa Waszego zdania. 

Życzę Wam pi,; '.rnych wrażeń z tej ciekawej sztuki i cze
kam na Wasze listy. 

Magda 
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Kierownik artystyczny 
Zastęp~a dyrektora 
Kierown~k literacki 
Kierownik muzyczny 
Kierownik techniczny 

Pracownia plastyczna: 

Kierownik 
Plastyk specjalista 
Konstruktorzy 

Modelatorzy 

K:-.'.l.wcowe 

Stolarz 

Obsługa sceny: 

Akustyk i główny elektryk 
Elektrycy 

Brygadier sceny 
Maszyniści 

Anna Proszkowska 
Jan Orzech 
Wojciech Kaczorowski 
Zbigniew Karnecki 
Ignacy Burak 

Janina Grodzka 
Ingeborga Dzaneka 
Jerzy Modrzyński 
Marek Bergander 
J anina Plezia 
Teresa Cezar 
Kazimiera Pich 
Danuta Karaiskos 
Franciszek Janik 

- Eugeniusz Pawlina 
Waldemar Dyś 

- Zbigniew Kacprzyk 
- Józef W ar muz 
- Jeoanis Kulios 
- Witold Galus 
- J erzy J aworski 

Sławomir Klimczak 
- Zbigniew Wawryk 

... 

Organizacja widowni (tel. 44-12-17) przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 
codziennie w godzinach od 10,00 do 14,00. 
Kasa C71YDD& godzinę przed spektaklem; przedsprzedaż biletów w soboty w 
godzinach od 12,00 do 14,09. 

Ce n a 3,- · zł 


