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Kubuś Puchatek 
Na motywach powieści Alana Alexandra Milne·a : 

„Kubuś Puchatek" i „Chatka Puchatka" 
w przekładzie Ireny f uwim. 

Adaptacja i reżyseria: Wojciech Wiec..z.orkiewic..z 

5cenografia: Jadwiga Mydlarska-Kowal 

Współpraca scenograficzna: Aleksander Maksymiak 

Muzyka: Krz._esimir D~bski 

Asystent reżysera: Marian Kłodnie.ki 

Obsada: 

Miś Kubuś Puchatek - Andrzej 

Prosiaczek - Anna Buc..zyńskq 

Osioł Kłapouchy - Marian Kłodnie.ki 

5owa Przemądrzała - Bożena Dragun 

Królik - Piotr Gaj os 

Krewni i Znajomi Królika - Maria Perkowska 

'11 
premiera: kwiecien 1qgg r. 

f o po prostu niebywałe, 
pełen garnek miodu miałem, 

A na garnku tak jak drut 
Napisane było ,,miut". 

Garnek ś\iczny był, nowłutk / 
Kolorowe miał obwódki 
Więc ogromnie 
f o mnie 
5rnucł 

I 

Ze mój garnek 
się zarzucił 

/ 



Hejże haf Niech Kubuś żyje! 
Niechaj tyje, je i pije! 
Czy przy środzie. 

czy przy wtorku 
On w miodowym 

jest humorku. 
I niewiele o co dba. 
Gdy na no5ie miodek rna! 
Więc. 5piewaj cie 

wszyscy dzisiaj 
Hymn na cześć. Puchatka - Misia. 
Który swe Coniec.o zje 
Za godzine lub za dwie! 

Hej -że-ha . 
Niech i.yje Miś! 

Kto? Kto taki? 
Co za miś? 

Miś Puchatek, 
chyba wiec.ie, 

Kl.lblłŚ znany 
w całym świecie 

KublłŚ? Znany? 
Co to znaczy? 

Owszem znany . 
Nie inaczej . 

Z czego? 
Zaraz. Ci to wytłumaczę . 

} 
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Więc ten KublłŚ, jak to bywa, 
Choć. nie umiał we.ale pływać. 
r choć. nie miał żadnej łodzi, 
Uratował od powodzi 
.Serdecznego przyj ac.ie\a. 
ro nie żadna bagatela„. 
Jak to zrobił ten Puchatek? 
On wynalazł taki statek, 
Nie łodzisko jakieś marne, 
lecz wspaniały okręt- garnek. 
No i właśnie tym zasłynął, 
że po prostu nim popłynął. 

Dziwny jest niedi.wiedzi ród, 
Że tak bardzo lubi miód. 
Rum-purn-pum-pum, rum-pam-parn- pam 
Co to znaczy? Nie wiem sam . 
Bo przecież. dla Misia to zaden zaszczyt , 
Gdy \ei.y na ziemi i brzuch mu sie płaszczy, 
r łapki i szyj ka i nos i tak dalej , 
Co też mu sie we.ale a wcale nie chwall. 



Ach moty\ki już fruwają , 
Dni wiosenne prz ybywoj ą , 

Rybki w stawie się p\uskoj ą, 
Plim i p\um. 

f urkawecz.ka w lesie grucha, 
Brzęczy pszczółka, 

bzyka mucha, 
Kumka żaba i ropucha 

Kum, kum, kum. 

Z traw wyjrzały już pierwiosnki, 
W goj u śpiewa wdz.ięczne piosnki 
Muzykalny i beztroski 
5łowik - z uch 

Aż z radości krowa gnJcha, 
Ryczy pszczoła , kumka mucha, , 
A Puchatek w słońcu pucha, !>._ 
Puch, puch, puch - =----~"~ 

f o niełatwa wcale sprawa, 
5ypać rymy jak z. n;kawa. 
A ż.e skończył mi się temat 
A ż.e skończył mi sie temat 
A ż.e skończył mi się temat 
Z o kończymy nasz. Poemat „. 

Wie\ki konkurs: 
1. Jeśli masz 5-IO lat, zapoznaj 
Zębozal4rLPaz. l41l4bionym boha
terem przedstawienia, które wi
działeś w naszym teatrze. 

3. Do rysl4nkl4 dołącz dowolny 
element z opakowania kredek 
,,Con te Evoll4tion" i naklej go na 
odwrocie. rysunkll 

Lł . f e.c.hnika prac.y: rysl4ne.k 

5. Format prac.: AJ, ALI 

6. Na odwrocie. umieść drukiem: 
imię I nazwisko autora, wiek, adres szkoły , (doml.I 
lub placówki, kod, nL1me.r te.le.fonL1, e.we.nt1.1alnie. 

nazwisko instrl4ktora bądź nauc.z.yc.ie.la) 

7. 5prawdż., c.zy na rys1.1nkL1 je.st ZębozallrYS 

B. Wyślij prace do dnia 15 maja na adres teatru: 
f e.atr Andersena, .:20- 11 1 lllblin, ul. Dominikańska I. 

Wspaniałe nagrody i prezenty wręczy ZębozaurYS 
w c.ze.rwc.u 1qqq r . 
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D rektor; p.o. Pio tr Kopciowski 

Op iek a artystyczna: Sunisław Ochmansk1 

Kierownik literacki : Wa ldemar S ul isz 
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Dckorac1c i la lki wykonały pracownic teatru w skład1ic: 
Beata Grosicka. Lil iana Helm an. Dorota Kwiatek. Maria Kwi at ek. 
Apolonia Machon. Marzena Sobczyńska. lrcncus7. Lenart . 
Mar ian Mika 

Tec hniczna obsłu a scen : 
Toma •z Bułhak. Andrze j Br1yski. Zenon Burcz aniuk. 
Ry szard D rozd. P iotr Kowal ik. Dar iusz W la źla k 

Biur Ohsłu i idza; 
Be ata S a; . Jak ub Jurkows k i. Kaz imier z Olszo wy 
Czynne codz1e noic od godz. 7.30 do 15.30 

Przcdsprzcdai. biletów z micsiccznym wyprzedzeniem. 
Kasa czynna w oicdzidc od godz. IO. O do 11.45 
Rezerwacja tdcfo niC?na: (0-81) "3 216 28. (0-81) 53 232 z· 

W programie wykorzystano projekty scenografii; 
Jadwig i Młynarsk i e j - Kowal 

Pr1ygo1owanic do dru ku i dru k: 

S tudio Graff s.c. 1d . (0-8 1) 74 3 16 
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