


Podróż na tysiąc mil zaczyna się od pierwszego kroku. 
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W połowie schodów 
To ani na górze, 
Lecz nie w dole jeszcze. 
Nie w pokoju dziecinnym, 
Ale też nie w mieście. 
Chodzą mi po głowie 
Więc myśli przedziwne: 
"Czy to jest 
Nigdzie! 
Czy to jest 
Gdzie indziej!" 
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Gdy zobaczysz, że ktoś 
wkłada swoje Wysokie Buty, 
bądź pewien , że zanosi się 
na daleką Wyprawę. 
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Chodźmy do Wszystkich - zaproponował Puchatek -
Bo kiedy się tak chodzi na zimnie i wietrze i nagle 
się wejdzie do czyjegoś domu, i tam ktoś powie: 

Jak się masz, Puchatku! 

W łaś n ie przychodzisz w samq 

porę, żeby zakqsić jakieś małe 

Con ieco, to jest to coś, 
co nazywa się Miłym Dzionkiem. 

( 
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PIOSENKA O WYPRAWIE 

NA BIEGUN PÓŁNOCNY 

Wszyscy w długim szli szeregu, 
By północny odkryć biegun. 
Więc na przedzie kroczy Krzyś, 
Za nim Królik, potem Miś. 
A za Misiem szedł Prosiaczek, 
Co wełniany miał serdaczek. 
Gardząc wprost niebezpieczeństwem 
Kangurzyca szła z Maleństwem 
Osioł, Sowa Przemądrzała, 
Wykształcona i bywała 

Cyt cyt cyt ... 

)) 

5 



6 

Prosiaczek: 
Tak naprawdę 
to Tygrys 

jest w porządku. 

Krzysztof: 
Pewnie, że tak. 

Puchatek: 
Tak naprawdę, 
to każdy jest. 
Tak mi się zdaje, 
ale nie wiem, 
czy ja też 
jestem w porządku. 

Krzysztof: 

Jeśli ukradkiem wśliznąłeś się do kangurzej 
kieszeni, przygotuj się na Wybojną Przejażdżkę 

To, że zwierzę jest duże, nie oznacza, 
że nie potrzebuje czułości. Jakkolwiek 
duży Tygrys się wydaje, potrzebuje tyle 
czułości, ile Maleństwo. 

Czego słuchasz? 
- Ptaków. I tej wiewiórki, 

która tam siedzi. 
- I co one mówią? 
- Że jest ładny dzień. 
- Ale przecież to już wiesz. 
- Tak, ale zawsze miło 

jest usłyszeć , 

że ktoś inny też tak myśli. 

Nie łatwo jest być odważnym, kiedy jest się tylko 
Bardzo Małym Zwierzątkiem. 

Temu Królikowi, to byle co wystarczy, żeby 
zaraz zrobić wielką aferę - powiedział 

Kłapouchy z sarkazmem - Dosłownie byle co. 
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Kiedy tak sobie siedzieli razem, 
mieli przed sobą szeroko rozpostarty cały świat aż do miejsca, 
w którym stykał się z niebem, 
i cokolwiek było na całym świecie, 
było z nimi w Zaczarowanym Miejscu. 

Wszędzie gdzie jestem, 
jest Puchatek 
Przez całe, całe dni. 
„Co robiłbym, 
gdyby nie ty" -
Mówię. ,,To fakt 
- mówi Puchatek -
Być w pojedynkę żaden 
raj. 
We dwóch 
trzymajmy się my dwaj, 
Zawsze we dwóch. 
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Sowa Przemądrzała mówi, że zaraz za naszym ogrodem zaczyna się 
Czas, a to jest taka studnia strasznie głęboka, w którą kiedy tylko 
ktoś wpadnie, leci i leci w dół, aż nie wiadomo, co się z nim potem 
dzieje. Martwiłem się trochę o Krzysia, żeby tam nie wpadł, ale wró-
cił i wtedy go zapytałem o tę studnię. · 1 · 

„ Puchatku - powiedział - byłem w niej i spadałem, i zmieniałem się 
spadając,nogi zrobiły mi się długie, byłem duży, nosiłem spodnie do 
ziemi i broda mi urosła, potem posiwiałem, zgarbiłem się, chodziłem 
o lasce i wreszcie umarłem. Pewnie to wszystko mi się tylko śniło, bo 
było jakieś nieprawdziwe. Zawsze dla mnie prawdziwy byłeś tylko ty, 
Puchatku, i nasze wspólne zabawy. Teraz już nigdzie nie odejdę, na
wet gdyby zawołali mnie na podwieczorek." 
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A.A. Milne 

KUBUŚ PUCHATEK 
Tłumaczenie - Irena Tuwim 

Adaptacja - Tadeusz Pajdała 

Inscenizacja i reżyseria - Janusz Ryl-Krystianowski 
Scenografia - Mikołaj Malesza 

Muzyka - Robert Łuczak 
Choreografia - Władysław Janicki 

Asystent reżysera - Krzysztof Dutkiewicz 
Inspicjent - Krzysztof Ratajczak 

Obsada: 

Krzyś - Krzysztof Dutkiewicz 
Kubuś Puchatek - Grzegorz Ociepka 

Prosiaczek - Elżbieta Węgrzyn 

Kłapołuchy - Marcin Rył-Kry tianowski 
Królik - Marek A. Cyris 

Kangurzyca, Maleństwo, Niania - Danuta Rej 
Sowa, Matka - Magdalena Dehr 

Tygrys, Ojciec - Piotr Grabowski 

Premiera - 30.IV.2000 r. 
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Dyrektor 

Dyrektor artystyczny 

Konsultant programowy 

Kierownik literacki 

Kierownik muzyczny 

Kierownik pracowni 

Kierownik pracowni plastycznej 

Kierownik techniczny 

Kierownik sekcji elektroakustycznej 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 

·. 

Antoni Kończal 

Janusz Ryl-Krystianowski 

Tadeusz Pajdała 

Katarzyna Grajewska 

Aleksander Radzewski 

Barbara Pawlik-Gąsiorowska 

Grzegorz Fijałkowski 

Zdzisław Radkowski 

Zbigniew Mączyński 

Katarzyna Psiarska 

E 
Q... 
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tel./fax 853-7 2-20 (sekretariat) 
tel.853-69-64 (Biuro Obsługi Widzów) 

Redakcja: Katarzyna Grajewska, Tadeusz Pajdała 
Opacowanie graficzne - Dariusz Panas 

Skład - Paweł Lipowiecki 
Druk - Poligrafia Janusz Nowak 

W programie wykorzystano następujące materiały: 
- A.A. Milne: Kubuś Puchatek. Przekład I. Tuwim. Warszawa 1998 
- A.A. Milne: Chatka Puchatka. Przekład I. Tuwim. Warszawa 196 7 
- A.A. Milne: Kiedy byliśmy bardzo młodzi. Warszawa 1997 
- Benjamin Hoff: Tao Kubusia Puchatka. Poznań 1993 
- Mały poradnik Kubusia Puchatka. Przekład i adaptacja: E. Jagła. Poznań 1998 
- Czesław Miłosz: Piesek przydrożny. 

Aktualny program miesięczny Teatru Animacji w Poznaniu dostępny jest w sieci INTERNET pod adresami: 

http://www.teatr-animacji-poznan.com. pl 
http://www.info.Poznań. pVCulture/Theatres/Program/ Animation.html 
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