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Raz dwa trzy na me wezwanie 
Cztery pi~ć i niech si~ stanie 
Huk niech b~dzie i wesoło 
f idde\iporn pidde\idej 

lubię robić. 
I właśnie robię, 
f o c.o mi się podoba, 
A w butach obu chlupie mi woda 
Jak przygoda to przygoda 
Co krok rozlega się to: 
Chlapo, chlapo! 

Bo w buc.ie mym, 
Wierze.ie mi lub nie, 

• 

Wody moc. nabrało się. 11 

fam mówi coś klifs i mówi coś 
klofs, 
A ja uwielbiam i kisiel, i klops! 
Co krok rozlega się to: 
Chlapo, chlapo! 
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Premiera 8 czerwca 2003 r. 

A5f RiD LiNDGREN 

p;pp; 
lANG5f R\.JMP 
(na podstawie tekstów Pippi Pończoszanka, 

Pippi na Pofudniowym Pacyfiku, 
Pippi wchodzi na pok/ad) 

Przekład - Irena Szuch-Wyszomirska 
Teresa Chłapowska 

Adaptacja i reżyseria 
Lech Chojnacki 

Scenografia 
Dariusz Panas 

Muzyka 
Robert Łuczak 

Choreografia 
Monika Kabacińska 
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Matka, Pippi - Katarzyna Romańska 
Ojciec, Nauczyciel - Piotr Grabowski 
Annika - Sylwia Koronczewska 
Tommy - Marcin Ryl-Krystianowski 
animacja Katarzyna Romańska 

Danuta Rej 
Elżbieta Węgrzyn 

Jerzy Goldbeck 
Piotr Grabowski 
Marcin Ryl-Krystianowski 

Dyrektor 
Dyrektor artystyczny 
Kierownik literacki 
Kierownik pracowni 
Kierownik pracowni plastycznej 
Kierownik techniczny 
Pełnomocnik dyrektora ds.marketingu 

Teatr Animacji w Poznaniu 
Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań 
tel./fax 853 72 20 (sekretariat) 
tel. 853 69 64 (Biuro Obsługi Widzów) 

e-mail: info@teatr-animacji-poznan.com.pl 
www .teatr-animacji-poznan.com.pl (f. 

w Poznaniu 

Antoni Kończal 
Janusz Ryl-Krystianowski 
Katarzyna Grajewska 
Barbara Pawlik-Gąsiorowska 
Grzegorz Fijałkowski 
Zdzisław Radkowski 
Katarzyna Psiarska 



{ 

o 
- Wszystko to kłamstwo! 
- Tak, masz rację . Kłamię 

- To brzydko kłamać! 
- Tak, kłamać to bardzo brzydko 
- Tylko, rozumiesz, 

jak wytłumaczyć mamie 
że są rzeczy 
ważniejsze od szkoły 
i modlitwy niedzielnej 
jak wytłumaczyć mamie 
że ten księżyc 
co łypie okiem przez okno 
też jest sam 

Aleksandra Bielas 

- zdecydował Tommy. Pippi zastanawiała się przez chwilę. 
- przyznała z żalem . 

- odezwała się Annika, która nareszcie odważyła się otrzworzyć usta. 
- powtórzyła Pippi z jeszcze większym żalem. 
zapominam o tym od czasu do czasu . 

Ze wspomnień Astrid Lindgren o rodzicach : 
Dwie rzeczy sprawialy, że nasze dzieciństwo byto takie jakie 
byto - poczucie bezpieczeństwa i wolność. Czuliśmy się 
pewnie z dwojgiem ludzi tak sobie bliskich i stale obecnych, 
jeśli tylko ich potrzebowaliśmy. Ale poza tym nie krepowali 
nas niczym, pozwalając na wesołe bieganie po całym Nas, 
które za naszego dzieciństwa byto wspaniałym miejscem 
zabawy. Oczywiście wychowano nas w karności i według 
bożych przykazań, jak to byto zwyczajem tamtych czasów, 
ale w chwilach zabaw cieszyliśmy się cudowną swobodą i 
nigdy nas zbytnio nie pilnowano. I bawiliśmy się, bawili, 
bawili, że to aż dziwne, żeśmy się nie zabawili na śmierć. 
Zanim Astrid stała się sławna i bogata, uwielbiała chodzić 
po drzewach, a o świecie dorosłych myślała jak Pippi: 
Dorosłym nigdy nie jest fajnie. Mają tylko swoje okropnie 
nudne prace, idiotyczne prace, odciski na stopach i podatki. 
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Kto żyje bez sza\eństwa mniej jest rozsqdnyn;ż mniema.
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Smok 

Ten smok jest niezbyt fajny 
i ma złe maniery 
wszystko to, co ma po dwa, 
to ma wnet po cztery. 
Nie dwa oczka, cztery oczka -
To jest niesłychane r ( 
A w dodatku je na obiad 
widelcem firanę. 

Ola Siwik )) 

Ponad 50 lat twórczej pracy Astrid Lindgren można 
podsumować 87 książkami, sprzedanymi w 1 OO milionach 
egzemplarzy i przetłumaczonymi na 76 języków. Autorka 
otrzymała setki nagród, wyróżnień i odznaczeń, a 3 
uniwersytety uhonorowały Lindgren tytułem doktora honoris 
causa. Pisarka znalazła się też w prawdziwym 
gwiazdozbiorze - w 1995 roku rosyjska Akademia Nauk 
nazwała jej imieniem nowo odkrytą gwiazdę. 

Astrid Lindgren zrewolucjonizowała literaturę dziecięcą, 
wydając na świat Pippi Pończoszankę - samodzielną, 
pyskatą i wolną od jakichkolwiek zahamowań 9-letnią osóbkę, 
o n iezwykłej sile psychicznej i fizycznej, będącą do dzisiaj 
postrachem pedagogów i ulubienicą dzieci na całym świecie . 
Astrid Lindgren miała wiele cech wspólnych z Pippi - jedną 
z nich było zamiłowanie do zabawy. Autorka podkreślała w 
licznych wywiadach, że sama znakomicie bawi się przy 
pisaniu swoich książek. Łagodna zwykle Astrid oburzała 
się ogromnie na wszelkie próby „filozofowania" nad jej 
twórczością oraz poszukiwaniem modelu wychowawczego. 
Jej zdaniem dzieci powinny bawić się i poprzez zabawę 
poznawać świat - i do tego zachęcają jej książki. 
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W programie wykorzystano: 

- wiersze dzieci z Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla Dzieci 
zorganizowanego podczas IX Biennale Sztuki dla Dziecka w 1993r. 
przez Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży i 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Młodzieży Szkolnej 
O Laur Wierzbaka z 1998 r. 

- fragmenty z książki Astrid Lindgren Pippi Pończoszanka . Przekład: 
Irena Szuch-Wyszomirska. Nasza Księgarnia . Warszawa 1958. 

- fragmenty tekstu Joanny Papuzińskiej Astrd Lindgren a sprawa polska. 
www2.gazeta.pl 


