
'featr rozwija się zdobywa samochod zaczyna 

docierać daleko u1 teren . · Przedstamienia je~o. 

zwłaszcza .. Szewc Drntewka„ cies1.q się OHfOnl-

nym uznaniem. Powstają jednak trudności orga-

11izac)łjne. Na skutek t9ch trudności, których 

nie można było cz,y też nie urnła110 może roz-

U'iązać postanowiono (dziś nau·rt trudno po-

wiedzieć kto postanowił) że lepiej będzie jt'śli 

teatr przyłączy się do jeduep,o z teatrów łódz-

kich. Koncepcja nie była zdrowa. Codzienne 

wędrówki do Łodzi, a z Lodzi dalej w świat. 

0,4 nad ranem dopiero pouirócit~ do Piotrkou·a 

powoli zaczi;łµ zniechęca ć zespół i wykruszal: . 

Pozostali jednak najbnrdziej zapaleni. najbar-

dziej kochający teatr i rnwód. i\limo niesprZ,4-

jająq:1ch warunków trz1-1mali się dzielnie. pra-

cowali nad sobą zdoh ,qwając dµplom9 aktom 

lalkarza. Oni też stanou· ią dziś trzon odradza-

jącego się Sezamu . 

Czy Sezam utrzµma sii; na stałe w Piotr

kowie będzie zależało przede wszµstkim od 

tego z jakim poparciem mi ejscowego społe

czeństwa spotka się tym razem i czy czar baś

ni sezamowej potrafi zadomowić się na stałe 

w serduszkach małych piotrkowi [..n. 
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Dorobeb er~ys~ycny (0 " 
11 <i)ezamu 

1. Szewc Dratewka - M. Kownackiej: 

2. Gęgorek - Gerneta i Górewicza: 

3. Mistrz Piotr Pathelin - tłom. A. Polewki: 

4. Bajka o rybaku i r~Jbce w /g Puszkina: 

5. Ta-Feng (Baśli o J-ciu braciach) Obraz
cowa: 

6. Guliwer I. T. Smuiccy w R Swifta: 

Złoto hróla l\legamona - A. holib!J: 

B. l.is i zając - tłom . J. Zaborowskiego: 

'!. DanJ wiatru pólnocne~o \Vęp,rznn 

i Rychwickn ll' /!1 Sieroszewskiego: 

l O. Jak się jeż za~alopował - SperańskieRo: 

11. Zaklęl!.J H.aczor - !\fona Hanu; 

12. Za siedmioma górami - Ewa Szelburg
Zarembina; 

13. Dziad W szµstkozjadł - Hirsz: 

14. Historia cała o niebieskich migdałach 

Lucµ11a Krzemieniecka. 

Teatr organizuje l!'idowiska dla przed

szlrnli, szkół. wl.ładóu r u·;ychou'awczych i na 

zaproszenia różnych instytucji w sali przy uli

cµ B. Bieruta l l, jak również i ll' terenie. 

Przedstawienia w Piotrkowie odbywać sit: 

będą w każdą niedzielę i poniedziałek o go

clzinie 17-ej . 

Sprzedeż biletów o<l ~odzin!J 15-ej. 

\Yszelkich informacji udziela kier. sali 

przy ulicy !3. Bieruta 11 . telefon 25-45 od go

dziny IO do 13 i od 16 do 19-ej, jak również 

prowadzi przedsprzedaż biletów. 
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LUCYNA KRZE1\!11 EN!ECK A 

, 1-Iistoria cała o niebiesk.icł1 migdałach" 
sztuka \V 7 ol>raza1·l1 

\1V YKO>IAV/CY: 

Stasia 

Mama 

Znaj omµ 

\\'icek 

Jus tka 

1l róz 

Cl1l'opiec z łyże 11kami 

Chłopiec z saneczkami 

Dzi eu·czy11ka 

~i edźu i edź 

Rcżuscria 

Mc1rt. : .lc111 ic 

Muzyk 

1\ ntoni l <;cfi'I 

J. Dziarska 

w. \,Yojtanie c 

J. Ptaszµriski 

M. Różncki 

E. Ptosz91iska 

J. Pi asecki 

v Sz!:Jk 

R. Steczo1t:icz 

E. Ptasz!:Jńska 

H. Steczowicz 

Sce11ografia 

Stan is/a w 

I Drwal W . Szµk 
I Dru:al li J . Ptaszµ1iski 

11 Wi elkolud :vl. Hóżµcki 

I G ó ralka \\ . \\ ojtnrii<'c 

Góralku II E. Ptusz~1Iiska 

Góral-Kuba \\'. Szµk 

Rµcerz w. Sz!:Jk 

Kot E. Ptasz9ńska 

Pies R. Steczo111icz 

Ptak W . Wojtaniec 

Muzyka 

r yski Jan lXI esolowski 

Swiatło: \'(lfudyslaw Hłuduriski 

Mirosław Sob, 1lewski 

L· !ki i dd.oracje rri:i l.uuane w pracouni Teatru Pinokio UJ Lodzi przez zespół: A. Ba~ 1 ou•

.\k!l . I / . /' /, clz t , f( 0os1 . .'.t L ·/Ja ,z1w , /a, I \J ,• rci1 i1'k , \'(! Ma \· lc wski, H. Przybyszewska, Z. Pf'encel, 

f-1 W Ś 'lh k. K Z11f~ r.ze;JJs '·u 

hierou·nik pracowni: Z. Janic 

Pr< co u·ni q1 tec niczni sceny: J Niszczak, i\1. Tn:as!w cz 

Dhrektur i kie r . urtyst. He111yk Ryl l\ier. sceny objazd. Marta. lanie 

• 

A kto się 01iważy u: <l a l e k;~ p ÓJ- '- !ro 

pod stras1nr. ogromne le 5 ·al4 , 

ten znaj<lzie ukr,Yle Il ' lodo11 '1·j ju~ k11 1i 

Eto do 11ich tam trafi. kto stamtn d j t' łlll'imi1 

z lej ~ lrasznt'j l0Jo1rej juski1 1i, 

t!'n c :1.ł ~ ka każ<lew>. nieszczęsci e lll 1!, 11ir·1t•p,o 

fłd ,tJ zechce - szczęslit1 ',11m uc z,11 11i . 

ii Sezamie o~wórz 
) ) 

się ! 

Baśniowe zaklęcie „St'rnrnie 0111 u n -.w 1• 

ma su·oj<1 dziw11ą moc. Sezam piotrlww: ki 0111 ii · 

ra na nowo Sll'oje podu·ojc . t,1p11 raz (' rn d1~d10t 

już 11a stnłe . Grupu art,11stót1 ' piotrho tt s i-i ch . l; to-

ra przed l a t~J zołoż.1Jła teatr lalek z1w zarti11•110 

cał<l r,or,LJCZ wieloletniej tułaczki Jak i rozkosz 

powrotu do rodzinne!:(o mictsta. Dl111\<! 111 hh 

toria. historia 11alki na1pirr~ 1 o te atr p llt'lll 

o zrozumienie. o kwalifika cje. ll'res zc it' o u 1;: -

runki. \Y roku 1950 . po clłuHich zabie!~ac h pour-

staje ll'reszcie SEZA\J. najpierw jako s p!1łd1. i l'I 

uia pracy, 11astępnie jako teatr s ubll'e11cjo 11 0-

wany przez Ministerstwo hullurn i S11u ki . 


