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PIOSEN KA ZAJĄCZKóW 

Hura, hura, hura, hura! 

To dopiero awantura. 

Dobrze się powiodło dziś 

Zwiał przed nami chytry lis 

Taka siła w nas straszliwa 

Wiwat kalosz, kalosz wiwat! (bis) 

Hura, hura, hura, hura. 

Każdy z drogi daj e nura 

Każdy z nas się boi lecz_ 

Nie w kaloszu leży rzecz, 

Bo odwaga jest w nas dwóch, 

A więc wiwat Skok i Słuch! (bis) 
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Łódz ·i T eatr Lalek „Pl OKIO" i tnieje od roku 

1945. Organizacyjnie związany był kolejno z szeregiem 

in tytucyj j ak: entra lny Robotniczy Dom Kultury. 

Towarzystwo Uni wer ytetów Robolniczych i T owarzy

stwo Przyjaciół Dziec i. 

W listopadzie r . 1949 Teatr „PIN"OKIO" zo tal upań

stwowiony. 

„Pit OKIO" służy dzieciom i ma na celu dostar

czanie im rozrywki aFtystycznej o glęb z eh warto

ściach wychowawczych. 

Teatr orga nizuje widowiska dla przeszkoli , szkó ł, 

zakładów wychowawcz eh i na zapro zenia różnych in

stytucyj. 

W idowiska dla szkół odbywają ię codziennie, 

a w każdą niedzie lę i święto, o godz. 12.00, widowi

ska otwarte dla szerszej pu.bliczn ości . 

T eatr na razie korzysta z sali Domu Kultury Mi

licjanta, przy ul. Nawrot 27, tel. 135-74, wkrótce zo

stanie przenies iony do własnego lokalu - K opern i

ka 16. 

Opracowano i grano nast i;pujące sztuki: 

1. „O Żaczku Szkolaczku" - M. Kownackiej. 

2. „Cztery mile za p iec" - M. Kownackiej. 

3. „Historia cała o niebieskich migdałach - L. Krze

mienieckiej. 

• 4_ „Dziwny Doktor''., część I wg. Foftinga w opr. 

H_ Stra manowej. 

5. „Dziwny Doktor w Afryce'', częsc Il 

tinga w opr. H. Stra smnnowej. 
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6. „Pinokio" wg. Collodiego w opr. A. Maliszew-

skiego. 

7. „Wilk, koza ko71ę ta" - J ana Grabowskiego. 
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FESTIWAL SZTUK RADZIECKICH 

CZARODZIEJSKI KALOSZ 

sztuka G. Matwiejewa 

w tłumaczeniu W. Pareckiej 

Widowisko w 4 obrazach 

Skok Danuta Biurkowska 

Słuch Maria Schabówna 

leż Grzegorz ślosarski 

Jeżowa Wanda W o jtaniec 

lisica Zofia Wojciechowska 

Mysz Wanda Wojtaniec 

Pies Ryszard Sikorski 
Zbigniew Barczewski 

Niedźwiedź Ryszard Sikorski 
Afarian "f(ałuziński 

Puchacz Grzegorz ślosarski 

Sroka Maria Schabów na 

Łasica Wanda Wojtaniec 

Trzmiel Zbigniew Barczewski 

Myśliwy Stanisław Rączkowski 

Lalki i dekoracje W. i S. Byrscy 

Muzyka T. Kiesewetter 

P rzy fortepianie M. Radzikowski 

Reżyseria Marta Janicowa 
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PIOSENKA MYśLIWEGO 

Pojedziemy na łów, na łów 

Towarzyszu mój (bis) 

Na łów, na łów, na łowy 

do zielonej dąbrowy 

Towarzyszu mój (bis) 

A tam biegnie zając, zając 

Towarzyszu mój (bis) 

Puszczaj charta ze smyczy 

Niech zająca pochwyci 

Towarzyszu mój (bis) 
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