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A. A. MILNE 



Hejże, ha! Niech żyje Miś! 
(Kto to taki? Co za Miś?) 

Miś Puchatek, chyba wiecie 

Kubuś znany w całym świecie. 
(Kubuś? Znany? Co to znaczy?) 

Owszem, znany. Nie inaczej. 
Z czego? 

Zaraz wytłumaczę . 

Więc ten Kubuś, Jak to bywa, 

Choć nie umiał wcale pływać, 
I choć nie miał żadnej łodzi, 

Uratował od powodzi 
Serdecznego przyjaciela. 

To nie żadna Bagatela. 
(Jak to zrobił ten Puchatek?) 

Więc wynalazł taki statek, 
Nie łodzisko jakieś marne, 

Lecz wspaniały okręt - garnek. 
No i właśnie tym zasłynął, 
Że po prostu nim popłynął. 

CO kim mowa?) 

O Puchatku, o Kubusiu, 
o Niedźwiadku, 

O tym Misiu mężnym, znanym, 

Co miał Rozum Niesłychany, 
O tym, co jak głosi wieść, 

Ponad wszystko lubił jeść. 
1 był gruby jak baryłka. 

(Czy to czasem nie pomyłka? 
Czy na pewno to ten sam?) 
Przecież ja go dobrze znam. 

Tak to Kubuś, Miś Puchatek, 
Wielki mędrzec i bohater, 

A więc panie i panowie, 

Pijmy teraz jego zdrowie! 

ZATROSKANEGO 



- Widzisz , to jest tak - odpowiedział Puchatek - Kiedy się idzie po miód z balonikiem, 
to trzeba się starać, żeby pszczoły nie wiedziały, po co się idzie. Więc Jeśli ma się 
z sobą zielony balonik, pszczoły mogą pomyśleć, że Jest się częścią drzewa i wca le 
nie zauważyć tego, kto idzie, a jeżeli ma się niebieski balonik mogą pomyśleć, że jest 
się tylko kawałkiem nieba, i też nie spostrzec tego, kto idzie. A teraz chodzi o to, jaki 
balonik wybrać? 
- A powiedz, czy pszczoły nie mogą cię zauważyć pod balonikiem? 
- Mogą albo nie mogą - odparł Kubuś Puchatek. - Z pszczołami nigdy nic nie 
wiadomo. - Pomyśla ł przez chwi lę i powiedział: 

RO ~RAM SIĘ 

WYGLĄDAĆ JAK MAŁA 

To je powinno zmylić. 

Tymczasem P iacze wrócił do domu i wziął balonik dla Kłapouc ego. 
Przycisnął go mocno do siebie, tak żeby mu nie wyfrunął, i popędził co tcti , żeby 
zjawić się prz d Puchatkiem. Zdawało mu się, że to będzie dobrze 
pierwszem I gdy biegł naprzód, myśląc o tym, · 
Kłapouchy nie patrzył gdzie biegnie i nagle potknął si9 o k liczą 

nork9, wywr cił się i upadł jak d ł u g ~ • 

BUMS!!!!????!!!! 
Prosiaczek le ał rozważając, co się stało. Z początku zdawało mu się, że ły świat 
wystrzelił w gó , otem pomyślał, że to tylko Las wystrzelił w gór_,, 
a jeszcze pot , że może to on, Proslacze , wystrzelił w g~ i jest 
samotny n zy gdzie indziej i że nigdy już nie zobaczy ani Krzysia , 
ani Puchatka, ego. I nagle pomyślał : 
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- Powiedz mi Kłapouszku, co się stało 
z twoim ogonem? - zapytał Puchatek. 
- A co się miało z nim stać? 
- Nie ma go na miejscu. 
- Czy jesteś tego pewien? 
- Zwykle tak bywa, że 
Co do tego nie można się pomylić. A twojego nie ma. 
- Nie ma? A co tam jest? 
-Nic. 
- Trzeba się przekonać - powiedział Kłapouchy i powoli obrócił się w tę stronę, 
gdzie jeszcze przed chwilą był jego ogon. I gdy przekonał się, że nie może go 
złapać, obrócił się w przeciwną stronę i tak długo wykręcał łeb, aż trafił na to 
samo miejsce. Wtedy przechylił się naprzód i zajrzał przez rozstawione 
przednie nogi, i powiedział z długim i smutnym westchnieniem: 
- Przekonałem się, że masz rację. 
- Pewnie, że mam rację - odpowiedział Puchatek. 
- To jest zupełnie jasne - powiedział Kłapouchy - nie mam co do tego 
żadnych złudzeń. 
- Musiałeś go gdzieś zostawić - rzekł Kubuś Puchatek. 
- Ktoś musiał mi go zabrać. 
Puchatek czuł, że powinien powiedzieć Kłapouchemu coś poci ar .go. 
ale nie wiedział co. Więc zamiast tego postanowił uczynić coś pocieszającego. 

Kłapousiu - rzekł uroczyście 

Przyrzekam ci, 
• • ze Ja, 

Kubuś Puchatek, 
odnajdę twój ogon. 



ALAN ALEXANDER MILNE 
angielski pisarz, dramaturg i eseista (1882-1956); 
światową sławę przyniosły mu pisane pod wpływem obser
wacji zabaw własnego syna, książki „Kubuś Puchatek" 
i „Chatka Puchatka". 
Te pełne humoru, fantazji i liryzmu opowieści z filozoficznym 
i satyrycznym podtekstem, od 75 lat są ulubioną 
lekturą nie tylko dzieci, ale i dorosłych. A. A. Milne jest 
również autorem groteskowej baśni „Dawno, dawno temu" 
oraz wierszy dla dzieci, znanych w Polsce z tomików 
„Wiersze dla Krzysia" i „Niesposłuszna mama" 

BARTŁOMIEJ WYSZOMIRSKI 
rocznik 1965 
Wydział Reżyserii PWST ukończony w roku 1996 

Dotychczasowe realizacje: 
Kraków: Stary Treatr - „Cena" A. Miller, 
Teatr Groteska - „ Mały pingwin Pik-Pok'' wg. A. Bahdaja 
Szczecin: „Świeczka zgasła" A. Fredro „Czarowna noc" 
S. Mrożek „Pan Tadeusz" A. Mickiewicz 
Opole: „Kto się boi Wirginii Woolf?" E. Albee 
Tarnów: „Ożenek" M. Gogol 
Elbląg: „Antygona w Nowym Jorku" J. Głowacki 
Zakopane: „Tragedia Szkocka" 
wg. „Makbeta" W. Shakespeare' a 

ANNA POPEK 
rocznik 1971 
Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie (1995) 
Wystawy malarstwa w kraju i za granicą 
Współpraca scenograficzna z teatrem od roku 1996. 

Realizacje scenograficzne: 
Kraków: Teatr Groteska „Mały pingwin Pik-Pok" 
wg. A. Bahdaja 
Opole: „Kto się boi Wirginii Woolf?" E. Albee 
Tarnów: „Ożenek" M. Gogola 
Elbląg: „Antygona w Nowym Jorku" J. Głowackiego 



JACEK TOMASIK 
choreograf i etnograf, autor choreografii do prawie 500 
spektakli (m.in. w Starym Teatrze do przedstawień 
K.Swinarskiego, J. Jarockiego i A. Wajdy). 
Dyrektor Artystyczny Baletu Opery Krakowskiej 
(1991-96). Założyciel i dyrektor (przez 32 lata - 1963-96) 
Studenckiego Teatru Tańca „Kontrast" w Krakowie. 
Laureat znaczących nagród krajowych 
i międzynarodowych . 

GRZEGORZ TURNAU 
Kompozytor, poeta, piosenkarz, 
artysta Piwnicy pod Baranami. 
Debiutował jako 17-latek na XX Studenckim Festiwalu 
Piosenki w Krakowie, gdzie zdobył główną nagrodę. 
Pierwszą solową płytę , p.t . „Naprawdę nie dzieje się nic" 
nagrał w 1990 ; potem ukazały się: 
„Pod światło" 1993, 
„Turnau w Trójce" 1994, 
„To tu to tam" 1996 (złota płyta) 
„Tutaj jestem" 1997 
Laureat nagród muzycznych: Fryderyk 94, Fryderyk 95, 
Fryderyk 97 - w kategorii „najlepszy album piosenki 
poetyckiej" oraz Fryderyk 95 w kategorii „wokalista roku" 

A Kubuś Puchatek przez cały czas próbował wyjąć głowę 
z garnka. Im bardziej nią obracał, tym bardziej wpychał 
ją do środka. - Masz ci los! - Jęczał Puchatek z głębi garnka 

POMOCY! OJEJ! 
Próbował uderzać garnkiem o rozmaite przedmioty, a ponieważ nie 
widział, o co uderza, nic mu to nie pomogło ; próbował jeszcze 
wygramolić się z Pułapki, a że nic przed sobą nie widział , 

tylko garnek, a i tego niewiele, był zupełnie bezradny ... 
Wreszcie podniósł w górę łebek razem z garnkiem i wydał z siebie 
głośny, rozdzierający jęk Smutku i Rozpaczy„. A stało się to 
właśnie w chwili gdy nadszedł na paluszkach Prosiaczek. 
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KRAWIECKIEJ LUCJAN OCHOTNY, HALINA MULLER 
PERUKARSKIEJ JANINA WĄTOR 

OŚWIETLENIA SCENY MAREK OLENIACZ 
AKUSTYK WŁODZIMIERZ MARECKI 
TAPICER EUGENIUSZ WIATR 
ŚLUSARZ EMIL PAZDOŁ 

DEKORATOR TERESA PIPCZYŃSKA 
REKWIZYTOR BEATA KOWICKA 

GARDEROBIANA DAMSKA KRYSTYNA ŁOZIŃSKA 
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BRYGADIER SCENY MARIUSZ BŁAŻ 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ JUSTYNA GŁADZIK 
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