


Zawsze czułem się nieswojo, 
kiedy Wilk połykał Babcię i Kapturka . 
Wydawało mi się , że coś jest nie tak, 
że w brzuchu nawet sporego zwierzęcia 
nie mogą zmieścić się dwie osoby, 
nawet jeśli jedna z nich jest niedużą dziewczynką. 
Tłumaczyłem sobie , że to bajka 
i że w mieście nie ma nawet zupełnie małych wilków, 
ale lęk pozostał - w końcu nigdy nie wiadomo, 
kiedy jakiś potwór spróbuje znienacka odcisnąć 
na naszej skórze ślad swoich ostrych zębów . „ ! 
Michał Wierzbicki, autor 

Wilki są bardzo miłe i sympatyczne. 
Sam hoduję trzy. 
Trzymam je w mieszkaniu 
i sąsiedzi wcale się nie skarżą. .. 
Przemysław Dąbrowski, reżyser 
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Czerwony Kapturek - baśniowa postać , mała dziewczynka 
nosząca wciąż czerwony kaptur, opisana po raz pierwszy 
przez Charlesa Perrault lub braci Grimm. 
Francuski pisarz Charles Perrault stworzył w 1697 roku 
książkę „Bajki Babci Gąski", w której wykorzystał tę pos
tać. Trudno jest podać jedynego autora baśni, ponieważ 
zarówno bracia Jakub i Wilhelm Grimm jak i Perrault ko
rzystali z podobnych, ludowych źródeł. 
Warto wspomnieć, że historię Czerwonego Kapturka opi
sali także w swoich powieściach znani polskim dzieciom 
bajkopisarze - Jan Brzechwa i Julian Tuwim. 
W najsłynniejszej z wersji Czerwony Kapturek udaje się 
do Babci z winem i ciastkiem. Kiedy przechodzi przez las, 
spotyka wilka, który go wyprzedza i pierwszy dociera do 
chatki Babci, zjada staruszkę i przebiera się za nią, aby 
pożreć także dziewczynkę. Na szczęście w porę zjawia się 
Gajowy, który uwalnia Kapturka i Babcię. 
Postać Czerwonego Kapturka pojawiła się w niezliczonej 
ilości powieści, filmów, opowiadań dla dzieci czy skeczy. 
Wielokrotnie stawała się ona także bohaterką spektakli 
teatralnych. W samej Polsce po opowieść o dziewczynce 
w czerwonym kapturze, jej ukochanej babci i wilku sięgano 
ponad siedemdziesiąt razy. Po raz pierwszy sceniczną 
historię Czerwonego Kapturka obejrzeli widzowie Teatru 
Popularnego w Warszawie. Premiera sztuki w reżyserii 
Stanisława Płonki-Fiszera odbyła się 27 maja 1945 roku. 
Zaledwie pięć lat później po sztukę „Nowy Czerwony Kap
turek" autorstwa Wandy Jarzmanowskiej sięgnął Teatr 
Ziemi Rzeszowskiej. Spektakl pod tym samym tytułem 
w reżyserii Julii Sokolicz-Arnoldtowej pokazano 1 maja 
1950 roku. Po blisko sześćdziesięciu latach Czerwony 
Kapturek powraca na deski Teatru im. Wandy Siemasz
kowej! 
Czerwony Kapturek ma również swoje święto. Jego dzień 
obchodzony jest 19 lipca. 

MK 
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