


Piosenka 
O b)JTCiU dobFjTID-

lht dobrym to wcale nic jest nudne! 

C.o jesl dobre. ka:tdy wie. 

Dohr:te Jemu dac po nosie. 

By nic poslc:pował Je. 

Byt dobr·ym lo przecież la.kic pro te! 
Byt dohrym lo nic godzić sic: na Jo 
~ie mo:i.n~~ pr:zecie:t ohok zła pn.echod:1.ić o\)o.jęlnic 
l ka.:td·; powinien wicd:zict lol 
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tłumac:tenie: 
l l.l n nc\ i \ nJ r;•cj O :i.O •Ow cy 

adaptacja : 
H.\r\ .u,\ ( ie·l.\k 

re~. y s eria : muzyka: - choreografia : 

I\\ ona Ols,ewska - \l<dulka C:tarownica 

I.ech \\ alirki - Kruk .\braksas 

Olg<l. Pr1eklasa - \ajwa:i:niejs1.a . Sprzedawca Ryb . Zbieraczka Chrustu 

l\ ,\LU:1yna l\.u;n-dr1 - Ciolka Rrum- Brrum -Tra ch. Dziecko 

Kab r:1yna l\opc1.yk - Skalna. Spr:teda wca \\' c;dlin. 7. biera c,la Chrustu 

~lałi;on. ala llachlo·wska - Błoln<1. Piecyk. Zbierc:1.c :1.. b Chru stu 

Oliwia Jakubik - \Igielna. SprzeJ<J.wca Carnków 

Raf:d S,umski - Leśna. Tani j<J.kuh. Pieprzyk. !\on 

l\.rzys:1lof' Lr) gier - Leśnic:ty. \\'o:tnica. Spr1.edawca Owoców 

inpicjenl - Jan Ba.hula 
asyslenl re :ty ~era - Olg<\ Pr:1ekl.\sa 

l\ierownik lechniczny· Fdw<trd fit:. Dekoracje. kosliumy. maski i lalki wykon<i.no 

w pracowniach lealru pod kierunkiem l\rzysJo!a Rzepeckiego. 

Licencja na wysL.\wienie ul woru zosbłci. wydana prze1 qOw<Hzyszenie . \ulorów /. \)I\~ . 

Kazimien Knol 

\by zagr c w zaczarowaną grę potrzebne będą pionki dla k<ude~o 
z graczy (mogą lo być np. małe. zaczarowane kamyczki) oraz moneta. 

\ \' ka:tdym ruchu gracz rzuca monetą. Jeśli wyrzuci orzełek przesuwa swój pionek 

o trzy pola do przodu. Jeśli wypadnie reszka pionek porusza się tylko o jedno pole. 
\ \ ' ygrywa oczywiście len gracz. kló ry pierwszy dotrze do mety. 

Po drodze ka.:tdy z graczy mo:te tral~ć na _z~czarowane pola! 

znajdujesz miolłę i dzic;ki magicznemu 
~ zakłc;ciu przesuwasz sic; Jo przodu 

na pole wsb.zane przez slrzałkę 

zł .ta klęcie z ksic;~i czarów 
cofa cie; o kilka pól - na pole 

wskazane przez czer·woną strzałkę 




