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ZG ZASP 

Chcemy Wam zdradzić wielką tajemnicę, oczywiście tylko w tym 
wypadku, jeżeli będziecie grzeczne i jeżeli nie powiecie o tym nikomu. 
Przyrzekacie to zrobić? A więc dobrze. „Kot w butach" nie jest wcale 
bajką, bo z tym wszystkim, co widzicie na scenie naszego teatru, spot
kacie się napewno w życiu, gdy będziecie starsze. A więc jest to historia 
prawdziwa. Poznacie więc kiedyś i złych braci i dzielnego Janka i złego 
Czarnoksiężnika i mądrego Kota w butach, przekonacie się, że bogactwo 
bez pracy nie daje szczęścia, że kochać trzeba swoich bliskich, dla nich 
żyć i pracować. Najbardziej życzymy Wam, abyście poznały jak najprę
dzej mądrego i dobrego przyjaciela, takiego jak ten Kot w butach 
z naszej bajki, ale na to trzeba zasłużyć własną pracowitością i uczci
wością, tak, jak zasłużył sobie na przyjaciela dzielny Janek. 

Prosimy Was, że jeśli będzie się Wam ta bajka podobała, abyście 
napisały do nas czy chcecie widzieć jeszcze podobne bajki i czy przyj
dziecie znów je zobaczyć. 

Życzymy Wam przyjemnego spędzenia czasu w naszym teatrze 
i jeszcze jedno: „Kot w butach" jest taką bajką nie bajką tylko dla 
grzecznych dzieci. Kto będzie niegrzeczny, kto będzie rozmawiał i hała
sował w czasie przedstawienia, ten nic na scenie nie zobaczy, ani nie 
usłyszy. Pamiętajcie więc: trzeba siedzieć grzecznie i słuchać cichutko, 
a wtedy dopiero poznacie prawdziwy czar tego widowiska. Tego Wam 
życzy. 
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„KOT W BUTACH" 
bajka w 3 aktach (czterech odsłonach) 

OS OBY: 

Mruczuś, Hot . 

Piotr . . . . 

Huba { svnowie 
Janek 

Pisarz . . . 

Dosia .. . 

młynarza 

Król Goździk 

Królewna Purchawka 

Marszałek 

Szambelan 

Dama dworu 

Gromiwój, Czarnoksiężnik 

Loto { 
Toto 

słudzy Czarnoksiężnika 

Elżbieta Kowalska 

Jerz;y lfownas 

Leszek Noskowiak 

Tadeusz Wójcik 

Leszek Ostrowshi 

Helena Ku:i:.el- Wildowa 

Wiktor Kossakowski 

Zofia Stefańska 

Leszek Noslwwiah 

Jerz;y Kownas 

Marta Sobolewska 

Janusz Kilarski 

Aleksander Fiszer 

Julian Zag•.iojski 

Rzecz dzieje się na ziemi polskiej 
w czasach bajecznych. 

Reżuseria : Janusz Kilarshi Scenografia: Józef Zboromirshi 

Choreografia: Jerz;y Płachecki 

Asystent Reż. : Marta Sobolewsha 

Inspicjent: Leszek Noshowiak Sufle.r: Julian Zagwojshi 

Kierownik Technicznu: Paweł Chłosta, Rierownicu pracowni: 
krawieckiej męskiej Felihs Noch, krawieckiej damskiej Stani
sława Paczosa, stolarskiej Arhadiusz Bogdanowicz, perukarskiej 
Henr;yh Janowski, malarskiej Edmund Gieczewshi, modelarskiej 
Stanisław Preński, tapicerskiej Wihtor Jankowicz, szewskiej 
Jan Murawshi, Kierownicy oświe tl enia: Leon Kwiathowshi 

i Tadeusz Gerej, brugaclier sceny Kazimierz Fiedorow. 
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