
-
~ . .. - -- --



Eugeniusz Szwarc 

„CZERWONY 
KAPTUREK" 

Przekład, adaptacja i piosenki : 

MARIAN NIEWIAROWSKI 
I KAZIMIERZ WINKLER 

Muzyka: WŁADYSŁAW SZPILMA_ -

Reżyseria: EWA KOŁOGÓRSKA 

Scenografia: BARBARA JANKOWSKA 

Choreografia: BAR BARA BITTNERÓWNA 
Asystent reżysera : ANDRZEJ ORYL 

Aranżacja muzyki IDZI IZVDOREK 
Korepetytor muzyczny BOŻENA OLESZKIEWICZ 

Kapturek KRYSTYNA NIEMCZYK 
Wilk ANDRZEJ ORYL 
Za jąc DANL"T. 

N iedŻ \\ i "d-. 
Mntb.1 
Ptaszki 

BJbcin 
traż leśn. 

Ś1:;: iers-zn 
Jeż 
Żuk 
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• urlL•t 

CHUDZIANKA 
ANDRZEJ BOGl SZ 

EW A KOŁOGÓRSKA 
KAROL GRUZ. 

ALEKSANDER 
GIERCZAK 

MARIA BAKKA 
ROLAND GŁOWACKI 

WARSZ OSŁA W KMITA JAN IBEL 
TADEUSZ 

ŻUCHNIEWSKI 
BOGDAN RZESZOWSKI 

BRYGIDA SZEBEL 
HELENA POJCZEK 

PIOTR CHUDZIŃSKI 

HELENA PONCZEK 
GRAŻYNA l\IILARSKA 

Snu j SI\, :illUJ ba.i , :zlw.„ 
A by ło tak, 
:"J' ie da leczk, '· 
Właśnie tutaj . nad 'zecz.<.i 
:.Jie .. zkała wdowa z c1)l'ec' '. k ' 
Córeczkn L· lwciaż mała . · 
'v\·ej matce iw naf,;aln 

Zc>miat la }Jl dlot!ę. 
Pełla grz<1 dki ubogie, 
Chrust zbiern la te~: cza sen . . 
bo mie~zka ly p<id la sem. 
0:i11c;la proso dl a kurek , 
A Z\Yała c;ię po pro . t u 
Czerwony K aptur k . 
Widziano .i<! b wiem ni cizact · 
·ak krz<1tala 'ię przed cha k<1 
w ogródku i nn pod \\·órku 
\\. czerwony m kapturku . 
Tak s ic zwala, jak się zwała 
czę to w ni ebn ~ł)oglądala 
,,. modre niebo, kędy ptak i 
szybO\rn l:- p śród chmurek 
Teraz wieC'ic kto tu, t::iki . 
Czerw<•n~- Kapturek~ 

Piosenka Czerwonego Kapturka . 

I ie Mruczek. nie Burek 
nic jeż, nie pta k. 
Czer\\"ony Kap turek 
to ja zw<:; sic; t.ak. 
:\fa m warkoczyk. mud n~- l11L "·i· 
I spiewa m jak p tak, 
Nic Mruczek, nic Burek 
nie jeż . nic ptak 

zcn vony Kapturek 
To ja zwc; sic; tak . 
W tej cha tce, przy mamie 
Mó .i cały świat 
• ie psocę , nie kłami~ 
A mam siedem lat . 
Nie znam lr ski. śptL'\\am p1t1.·n!-: 
Kocha m każdy kwiat . 
Podbiegnę na·'' zgórek 
a la mi gra 
Czerwon - K apturek 
to ja właśn ie ja. 

Uwaga' 
:"J'a odwrocie rysunek do kolorll\rnn u' 

TEATR POLSKI W SZCZECINIE 
Sala Domu Kultury Stoczni im. A. Warskiego „Korab" 

Piosenka Gajowego. 

Przez la ·y. !'l zez dą br ''"">" 
Wędruj e gaj -,wy . 
:"J'a trąbce \V le:ic 
gra i gra 
a echo n iesie 
tralala ' 
Ma bron nabita \\" dłoni 
Ta broń g ob1:oni. 

>lic stra ·zny mu je 
niedż\ •iedź ·zły 
nie straszne n u ~~ · 
wilcze kły. · 

:·zez la y przez 'ctabri)\n· 
węd.ruje g aj owy - · 
t\ a t rq bee \\- lesie 
gra i gra 
a echu nie.sil:' 
trala la ! 

Piosenka wilka . 

W las dam nurka 1 Kapturk& 
spr y me zmyh; 
W mą pułapkq złapię babk. 
ju:l za chwilę. 
Gdy w brzuchu burcz\· 
do ·ta j ę kurczy " 
I jem wszystko, że aż furcz · 
taki ze mnie wilk. 
:vioim wrogom dzisiaJ srog 
dam nauczkę. 
Bo ma.m chrapkę 
i n a babkę i na \\'nuczkc; . 
Gdy w brzuchu burczv 
dostaję kurczy " 
i jem wszystko, że aż furc zy. 
taki ze mnie wilk' 

Tekst: Jan Brzech wa 

Cena : zł ;j,-
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