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Czy znacie wiernze o Skarżypycie, Kłamczusze. 

Leniu. Stasiu Pytalskim i Kaczce-Dziwaczce? 
Ich autorem jest .. 

Jan 
BRZECHWA 
Pisarz ten zy skał ogromną popularność dzięki swej twórczości 
dla dzieci. Bohaterowie przez niego stworzeni: Lis Witalis, 
Pchła Szachrajka, Pan Drops i Pan Kleks są dobrymi znajo
mymi także Waszych Rodziców. 
O niesamowitych przygodach i fantastycznych podróżach Am
brożego Kleksa, profesora najdziwniejszej Akademii, chcemy 
Wam dzis iaj opowiedzieć. 
Niektórzy z Was pamiętają tę postać z filmu Krzysztofa Gra
dowskiego pt.: „Akademia pana Kleksa". W naszym przed
stawieniu profesor razem ze swoimi przyjaciółmi oraz boha
terami bajek i baśni: korsarzem Palemonem, Stalowym Je
żem, rycerzem Szaławiłą, panem Soczewką i dwiem3 
Małgosiami odwiedzi krainę Bajdocji, Abecji, a także Paten
toni i. Co skłoniło pana Kleksa do podjęcia tej ryzykownej 
wyprawY, jakie przygody czekały na dzielnych podróżników . „ 
zobaczycie sami na scenie. , 
Zapraszamy Was w bajkową podróż, życzymy dobrej zabawy 
i wielu wrażeń. 
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LISTY DZIECI 

DO JANA 
BRZECHWY 

Panu Jano,vi Brzech,vie -· - clzjeci. 

Sto ]at. Kochany Autorze~ . . 
'f o są nasze życzenia najszczersze. 
Dziękujen1y za piękne książki 

. . 
1 'v1ersze. 

I dziś Cię zape,vn1c chcerny: 
za,vsze pa1niętać będzien1y, 
ze o kaczce, te.i Dzi,vaczce, 
że o I is ie \V i talisie 
I o przygodach rycerza Złoto,,voja 
dla nas pisała dłoń 'fwoja. 

Jola ż V b 
vV ągrowiec, 6 VI 1963 



28. II. 1958 

Kochany Pisarzu dla dzieci l 

Kocham najbardziej zwierzęta i gram na skrzypcach. 
Jak dorosnę, będę lekarzem zwierząt, nawet najdrob
niejszych karakonów. Będę im zawsze grała, J::o skrzy
piec już nigdy nie opuszczę. Teraz gram koncert o ło
siu i słowiku. Chcę bardzo przedstawiać jakieś zwie
rzątko . I bardzo Pana proszę przysłać takie przedsta
wienie ze zwierzętami! Tylko nie chcę być taka chytra 
jak lis Witalis, bo jemu wiewiórki wciąż musiały ogon 
czesa ć . Może być kotek lub kaczusia (nawet krokody
lek) i bardzo śmieszne, ale dobre i czasem smutne. 
J estem w Kółku Teatralnym i grałam Ciotkę Chichot
kę i Służebnicę w „Księżniczce na Ziarnku Grochu". 

Bardzo o to wszystko proszę, a czytam wszystkie Pana 
książki o zwierzętach i ludziach też . 

Pozdrowienia przesyła 

Kaja Danczowska 
z kl. II 
Państw. Podst . Szkoły Muzycznej 
w Krakowie 
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PODRÓŻE 



PlOSENKA 
O POJ)R()ŻO'V ANIU 

Podróż.ować, podróżować 

To jest najważniejsza rzecz, 
Pro_jesorze, więc nas prowadź 
Zawsze naprzód, nigdy wstecz. 

Dopókiś miody, 
Zwalczaj przeszkody 

• 

I ni<' bądź piecuch, niP hądź lrń , 

Dopókiś młody 

Szukaj przygody 
I swoje i ycie w bajkę zmic11. 

Podróżować można łatwo, 

Pieszo, konno albo wplaw, 
Można płynąć także tratwą 

Unikając groźnych ra.f. 

Dnpóki .~ młody 

Z wichrem w zawody 
Przemierzaj cały ziemski glob. 
lV bajkach pel.no jest emocji, 
Więc bez bajek ani rnsz. 
Do Bajdocji, do Bajdocji. 
Do Bajdocji śpieszmy już! 

PIOSl1_. NK.A PA\JA KLEKS.A. 

Nie wymagam ceremonii, 

Naśladujcie jednak mnie, 

Gdy będziecie w Patentonii, 

Pamiętajcie o tym, że: 

Trzeba kochać wszystkich ludzi, 

Tak jak braci, 

Czy są rudzi, 

Czy na przykład, piegowaci, 

Czy są chudzi, czy są grubi. 

Uważajcie, będzie krewa, 

źle się kończy taki żart, 

Kto z innego się wyśmiewa, 

Ten jest sam wyśmiania wart! 

Ich się kocha, ich się lubi, 

Obojętne jaka rzecz, 

Obojętne jaka płeć. 

Każda rasa niechaj hasa, 

Grunt to dobre serce mieć, 

Grunt ~ to dobre serce mieć! 



NIEZW,1KŁE PRZYGODY PANA KLEKSA 
JANA BRZECl-IWY 

Ambroży Kleks 

1\lojzy Bąbel 

Adaś Niezgódka 

Filip 

Palemon, Rektor Ramolino 

Soczewka, Zawodnik II 

Strażnik 

Bajdala I 

Premiera - tuty 1986 

o s ob y: 
-- Stefan Kwiatkowski Szaławiła, Zawodnik III - · Zdzisław Latoszcwski 

- · Tadeusz Wasiak Królowa Aba Renata Kress-Kwiatkow~ka 

-- Andrzej Malicki Małgosia I, Zawodnik IV Ewa Kowalska 

- Rafał Czaja Małgosia II, Zawodnik V - Alina Wojsz V 
- Zbigniew Grabski Jeż, Klementynka .Jolanta Skawina 

- Andrzej Kruk Patentoniusz 

-·-- Jerzy Glapa I:l:ljdal!l II, Abeta .Jus tyna Polkow,· ka-Malicka 

-··- Henr,·k .Jóźwiak 

REŻYSERIA - KONRAD SZACHNO\VSKI 
SCENOGRAFIA - WŁADYSŁAW WIGURA 

MUZYKA - STEFA:'.'-1 KISIELEWSKI 

Asystent reżysera - .Justyna Polkowska-Malicka 
Sufler - Marek Zapaśnik 

Inspicjent - Ewa Matusiak 
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c_;LQBUS 

W szkole 
Na stole 

Stał globus -
Wielkości arbuza. 

Aż tu naraz jakiś łobuz 
Nabił mu guza. , 

Z tego wynikła 
Historia całkiem niezwykła: 

Siedlce wpadły do Krakowa, 

Kraków zmienił się w jezioro, 

Nowy Targ za San się schował, 

A San urósł w górę sporą. 

Tatry, nagle wywrócone, 

Okazały się w dolinie, 

Wieprz popłynął w inną stronę 

I zawadził aż o Gdynię. 

Tam gdzie wpierw płynęła Wisła, 

Wyskoczyła wielka góra, 

Rzeka Bzura całkiem prysła, 

A powst'.:l ła góra Bzura. 

Stary Giewont zląkł się wielce 

I przykucnął pod parkanem; 

Każdy myślał, że to Kielce, 

A to było Zakopane. 

Łódź pobiegła pod Opole 

W jakichś bardzo ważnych sprawach -

Tylko nikt nie wiedział w szkole, 

Gdzie podziała się Warszawa. 

Nie było jej na śh1slrn ani w Poznańskiem, 

Ani na Pomorzu, ani pod Gdańskiem, 

Ani na Ziemiach Zachodnich, 

Ani na północ od nich, 

Ani bli3ko, ani daleko, 

Ani nad żadną rzeką, 

Ani nad żadnym z mórz. 

Po prostu przepadła -- i już! 

Trzeba prędzej oddać globus do naprawy, 

Bo nie może Polska istnieć bez Warszawy' 



NA 'VYSPAC-\( :ł-1 
BERGA.J\lllJ 'fAC:H 

Na wyspach Berga1nutach 
Podobno jest kot w but ac b. 

vVidziano także osła. 

Którego n1rÓ\vka niosła. 

Jest kura sa111ogra.{ka 
Znosząca złote jajka; 

Na dębach rosną jabłka 

W gronostajo,vych czapkach. 

Jest i wieloryb stary. 
('o nosi okulary. 

Uczone są łososie . 

'V pomi<lorowy1n sosie. 

I treso\vane szczury, 
N a szczycie szk lane.{ góry. 

Jest słoi1 z trqba1ni c1„,vie1na, 
I ty lko ... vvysp tych nie n1a. 

PlO~ ENKA FC\TAŁO\VA. 

Bo grunt to fantazja, fantazja 

I .śmiałe, dal ekie podróże, 

Ameryka, Afryka, Azja 

I w zlot :J ku górze , ku górze . 

Młode serca, młoda dusza, 

Jak przygoda, to przygoda. 

A. ty zawsze naprzód idź, 

Żeby piękniej było żyć. 

Fantazja odwai nych porywa, 

Fantazja to przyszłość szczęśliwa, 

I to, o cz ym marzą współcześni 

I to, o czym śpiewa się w pieśni. 

Młode serca, młoda dusza, 

Jak prz ygoda, to przygoda. 

A ty zawsze naprzód idź, 

Że by piękniej było żyć. 



DO ZOBACZENIA! 

W programie wykorzystano iluttracje 
Jana Marcina Szancera. 

A Wy czy lubicie podróżować? 
Posłuchajcie o jakich wyprawach marzy Wasza kole
żanka z V klasy szkoły podstawowej w Poznaniu. 

Chciałabym bardzo pojechać w Himalaje, do 
Australii, Afryki, na Antarktydę i w kosmo.~. 

W Himalajach zdobyłabym największy w tych 
górach szczyt - Mount Everest. 
Z chęcią poznałabym życie zwierząt i ptaków. 
Po Afryce podróżowałabym na wielbłądzie. 

Zwiedziłabym miejsca pobytu Stasia, Nel, Kale
go i Mei. 
Na Antarktydzie polowałabym na polarne niedź
wiedzie. Poznałabym życie ludzi mieszkających 
w tej zimnej, zlodowaciałej krainie. 
Do Australii polecę samolotem„ Oswoję kangura, 
r1 moim najbliższym przyjacielem będzie miś 

koala. 
W kosmos wyruszę rakietą Salut 36-B. Wylądu
ję na Plutonie. Poznam tam na pewno przystoj
nego „ufoludka". Wyjdę za niego za mąż i zało
żę rodzinę. Na Księżycu natknę się chyba na 
jakiś statek międzyplanetarny, a wtedy razem 
z całą rodziną wrócę na Ziemię. 
Swoje przygody opiszę w książce fantastyczno
-naukowej pt.: „Niezwykłe przygody Sylwii". 

A może i Wy spróbujecie opisać lub narysować włas
ne wymarzone podróże? Czekamy na Wasze listy 
i rysunki do dnia 31. V. 1986 r. 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone!!! 

Nasz adres: 

Teatr im. Al. Fredry 
62-200 Gniezno 

ul. Chrobrego 32 



ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik Techniczny 
Główny Brygadier Sceny 

K ierownicy pracowni: 

plas tycznej 
ś lu sarsko-stolarskiej 

elektrycznej 
- krawieckiej damskiej 
- krawieckiej męskiej 

- fry zjerskiej 

.-\kustyk 

Garderobiane 

llrygadier zy 

- Ryszard Stróżyk 
- Teofil Nowak 

- Dariusz Panas 
- Mieczysław Frąckowiak 

- Stanisław Budzyi1ski 
- Maria Szałata 
- ·· Stanisław Parulski 
- Maria Michalska 

--- Bogdan Stachowiak 

- Danuta Filipek 
-- Bożena Kryszak 
-- Elżbieta Szudzicho \\·ska 

Teresa \Volii1ska 

- - .Je rzy Birecki 
--- Czesław Budnik 
- Jćzef Młyńczak 

- Leszek Skibiński 

- Piotr Wawrzy niak 
--· Andrzej Sobczak 

Dział Organizacji Widowni przyjmuj e zamówiema zbiorowe 
na bilety w stqpu codziennie w godzinach od 10- 1:3. tel. 22-9 t. 

Kasa Teatru czynna w dniach przedstawieó 
n a trzy godziny przed spektaklem. 

Członkowie Towarzystwa Milo~ników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej. 

Redakcja „ZESZYTÓW TEATRALNYCH" 
Katarzyna Grajewska, Tadeusz Kajan , Wojciech Kuczma 
O pracowanie graficzne - Dariusz Panas 
Projekt okładki i afisza - Ry~zard Grajewski 
Druk - Gnieźnieóskic Zakłady Graficzne 
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