
KOCHANE DZIECI! 

Zobaczycie dziś w naszym teatrze przygody Czerwonego Kapturka. 
Na pewno wszyscy znacie bajkę o dziewczynce, którą nazywano „Czerwony 
Kapturek" , bo zawsze nosiła czerwoną czapeczkę, wiec.ie po co szła do babci 
i jakie niebezpieczne przygody czekały ją w lesie. Ale może nie wszystkie 
dzieci wiedzą, że Czerwony Kapturek był wielkim przy jacielem zwierzątek 

leśnych i że dzięki pomocy zajączka i ptaszka zdołał wyjść calo ze wszyst
kich niebezpieczeństw, a nawet zwyciężyć dużego, groźnego wilka i zlego, 
chytrego lisa. Bowiem przyjaźń i odwaga są silniejsze od każdego zla. 

A więc wraz z Czerwonym Kapturkiem odbędziecie wędrówkę przez las 
i dzielić z nim będziecie wszystkie przygody. Nawet po powrocie do doniu 
możecie nadal bawić się w Czerwonego Kapturka. W programie znajdziecie 
grę pt. „Przygody Czerwonego Kapturka" wraz z koniecznymi objaśnie
niami. Każde z Was ma na pewno w domu kostki do gry i pionki. Możecie 
je użyć do naszej gry. 

Czerwony Kapturek, babcia, mama, ptaszek, zajączek, lis, niedźwiedź. 
a nawet wilk bardzo chcieliby wiedzieć, czy ich polubiliście i jak podobała 
Wam się bajka. Prosimy więc, żebyście odpisali na nasz list, opisali swoje 
wrażenia, spostrzeżenia, co Wam się podobało, a co nie. Możecie także 

przysyłać rysunki na temat bajki. Ogłaszamy wielki konkurs z nagrodami 
na najlepszy list i najładniejsze rysunki. Przysyła}cie listy na adres Teatru 
im. St . Jaracza, Olsztyn, ul. 1 Maja 4, bo my przecież mieszkamy w teatrze. 
Czerwony Kapturek z babcią. mamusią i wszystkimi zwierzątkami bardzo 
czekają na Wasze listy. 

Zyczymy Wam wesolej zabawy. 

CZERWONY KAPTUREK BABCIA 

MAMA LIS ZAJĄCZEK 

PTASZEK NIEDZWIEDź WILK 

PIESEK .TEŻ STRAŻ LESNA 

TEATR im. STEFANA JARACZA OLSZTYN-ELBLĄG 
Dyrektor i kierownik artystyczny: Jan Błeszyński 

EUGENIUSZ SZWARC 

CZERWONY KAPTUREK 
( H rasnuja szupoczhaJ 

B a .łń mu zy c z n a dla dz ie ci 

Przekład : Marian Niewiarowski 

Teksty p iosenek: Kazimi e rz Wink ler 

Muzyka: Władysław Szpilman 

Czerwony Kapturek 

Matka Czerwonego Kapturka 

Babcia Czerwonego Kapturka . 

Zajączek 

Jeż 

Ptaszek 

N icdżwicd ź 

Lis 

Wilk. 

Piesek 

Straż Leśna 
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Konsultacja choreograficzna : 

BARBARA REJZNER 

O S O B Y : 

SONIA CIESIELSKA 

BOŻENA BORZYMSKA 

MARTA SOBOLEWSKA 

MAGDALENA KUSIŃSKA 

* * * 
JANINA KRAWCZYKIEWICZ 

KONRAD W A WRZYNIAK 

ZBIGNIEW GORZOWSKI 

JÓZEF STRUMIŃSKI 

* * * 
ANDRZEJ SKUBISZ 

Reżyseria i kompozycja ruchu: 
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Asystent reżysera: 
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Prz dstawienie prowadzi : Kontrola tekstu : 

JULIAN ZAGWOJSKJ HALINA LEWANDOWICZ 
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Kierownik techniczny: 

EDMUND GIECZEWSKI 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: ZOFIA ZIMMER * krawieckiej męskiej; GRZEGORZ 
IRANK OWICZ * perukarskiej; ALFONS DOMICZEK * stolar skiej: J ÓZEF 
RESZEC * ślusarskiej; ALEKSANDER MARKOWSKI * malarskiej; RYSZARI: 
GIECZEWSKI * modelarskiej: BARBARA MIERZEJEWSKA * tapicerskiej: 
WIKTOR J ANKOWICZ * szewskiej; GERHARD FOKS * rekwizytorskiej· 

J AN SOKÓŁ 

Kierownik działu akustycznego: 

HENRYK KOZŁOWSKI 

Scena w Olsztynie Scena w Elblągu 
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Organizator widowni: Organizator widowni: 
ZENON LEWANDOWICZ NINA BŁESZYŃSKA 

Kasa teatru czynna Kasa teatru czynna 
w godz. 10-13 i 16-19 w godz. lQ.30-14 i 17--,1'9, 

w dni świąteczne w godz. 11-12 i 17- H 
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WOJCIECH STACHOWICZ 
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OPIS GRY 

Czerwonemu Kapturkowi może towa
rzyszyć w podróży dwoje, troje lub 
czworo dzieci. Podróż przez las rozpo
czynamy po wyrzuceniu .1 lub 6. W lesie 
czekają różne przygody: 

1) Czerwony Kapturek mimo prze-
stróg mamy dzielnie wyrusza 
w drogę do chorej babci. Za od
wagę zyskuje dodatkowy rzut. 

2) Zajączek zatrzymuje Czerwone
go Kapturka, który traci jeden 
rzut kostką. 

3) Czerwony Kapturek spotkał 

niedźwiadka pokąsanego przez 
pszczoły i smaruje mu pyszczek 
jodyną. Za ten dobry uczynek 
posuwa się dodatkowo 2 pola 
naprzód. 

4) Uwaga! .Niebezpieczeństwo! Lis 
knuje złe plany. Czerwony 
Kapturek cofa się 2 pola. 

5) Czerwony Kapturek spotyka 
ptaszka i opowiada mu w jaki 
sposób poradzi sobie z wilkiem. 
Ale nie zauważył, że chytry lis 
podsłuchuje. Za tę nieroztrop
ność musi cofnąć się 1 pole. 

6) Czerwonemu Kapturkowi towa
rzyszy teraz ptaszek. Podróż 

przebiega szybciej, zyskuje więc 
dodatkowy rzut. 

7) Lis nadal knuje złe plany. Po
syła niedźwiadka po miód. Co
famy się 2 pola. 

8) Lis przestraszył ptaszka. Cofa
my się 2 pola w tył. 

9\ Wilk zatrzymuje Czerwonego 
Kapturka, który traci 2 rzuty. 

10) Czerwony Kapturek odważnie 

walczy z wilkiem - zyskuje 
dodatkowe 2 rzuty kostką. 

11) Czenvony Kapturek płacze po 
spotkaniu z wilkiem. Nie wolno 
płakać. Cofamy się 3 pola. 

12) Znów Czerwony Kapturek po
maga zajączkowi poturbowane
mu przez wilka. Posuwamy się 

2 pola naprzód. 
13) Zajączek wpadł w sidła. Mimo 

to dzielnie zwołuje pobudką 

zwierzęta. Za dzielność przyja
ciela Czerwony Kapturek zysku
je dodatkowy rzut kostką. 

14) Czerwony Kapturek spotyka 
wilka udającego psa - traci 
jeden rzut. 

15) Wilk połyka Czerwonego Kap
turka - cofamy się na pole nr 1 
i rozpoczynamy grę na nowo. 

16) Ptaszek leci na pomoc Czerwo
nemu Kapturkowi - posuwa
my się dodatkowo 1 pole na
przód. 

17) Zajączek i ptaszek wołają na 
pomoc Leśną Straż - posuwa
my się 1 pole naprzód. 

18) Leśna Straż przybywa na po
moc - posuwamy się 2 pola 
naprzód. 


