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Dyrektor 

TADEUSZ MASOJĆ 

Kierownik artystyczny 

JOZEF JASIELSKI 

Zespół techniczny 
Kierownik techniczny: 
JAN PAŹDZIOR 

Brygadier sceny: 
WŁODZIMIERZ KALSKI 

Akustycy: 
RYSZARD ĆWIERTNIA 
BOGUSŁAW JANUSZEWICZ 

Operatorzy światła: 
ELŻBIET A JĘDRYSIAK 
HENRYK KAŹMIERCZYK 
ANDRZEJ MOŻDŻAN 
WŁADYSŁAW SAJDA 

Rekwizytorzy: 
EWA JANIAK 
WIESŁAW PAKLERSKI 

Kierownicy pracowni: 
elektro-akustyczne j 
KRZYSZTOF ROGIŃSKI 

krawieckiej damskiej 
MARIA NESTEROWSKA 

krawieckiej męskiej 
JAN WOJTASZEK 

budowy dekoracji scenicznej 
KAROL KUBIAK 

Baśń 
a dziecko 

„O! To jestem ja! Ja jestem 
Janek!" mówił mój kilkuletni syn 
oglądając „Czterech Pancernych 
i psa". Powtarzał to przy każdym 
prawie odcinku tego serialu, jakby 
chcąc upewnić s iebie i rodziców, 
że tak jes t naprawdę. I stnieją 
również wydawnictwa dla dzieci, 
gdzie zamówić można k siążkę, w 
której bohater nosi imię i nazwisko 
zamawiającego. Wszystko to oparte 
jest na znanej już dziś powszechnie 
zasadzie utożsamiania się dziecka 
z głównym bohaterem oglądanej (lub 
czytanej) baśni... Dlaczego? 
Współczesna psychologia daje nam 
na to dosyć wyczerpującą 
odpowiedź . 

W najwcześniej szym okresie życia 
dziecka, jego rozwój polega na 
gromadzeniu doświadczel'l w kon
taktach z przedmiotami i osobami 
z najbliższego otoczenia . Począwszy 
od trzeciego roku życia, dziecko na 
podstawie nagromadzonych w te11 
sposób doświadcze1i dochodzi do 
poczucia wła snej odrębności i stara 
się wprowadzić teraz pewien porzą
dek: „Ja" i „Swiat". To poczucie 
własnej tożsamości rodzi potrzebę 
głębszego poznania otaczającego go 
świata. Dziecko staje s ię wrażliwe 
na problemy estetyczne, moralne i 
społeczne. Ciekawość świata wpro
wadza je w krąg problemów spo
leczno-ludzkich , w zetknięciu z 
czym, równowaga psychiczna ulega 
ciągłym zachwianiom. Dziecko stara 
się je zrozumieć i podporządkować 
własnym doświadczeniom. 

W wieku przedszkolnym rodzi się 
szczególne zapotrzebowanie na 
wzorce osobowe i wzory postępo
wania. I tu przychodzi nam z po
mocą baśń, która szczególnie prze
mawia do dziecka i ma doniosłe 
znaczenie w k ształtO\vaniu jego 
osobowości. 

Baśl'l opiera się na metaforze. 
Nosi w sobie elementy świata 
realnego i fantastycznego. Przez 
uproszczenia, jest dla dziecka bliska 
i nozumiala, pozwala mu lepiej 
zrozumieć otaczającą go realną rze
czywistość. Problemy dobra i zła, 
sprawiedliwości i krzywdy, 
szczęścia i nieszczęścia, w bajce 
pojawiają się w formie jednowy
miarowej, prostej lecz psychologicz
nie prawdziwej. Wszystko co trudne, 
cięż.kie, niezrozumiałe w świecie 

bajki je~t przejrzyste i lekkie. Nie 
ma w bajce dwuznaczności i sytuacji 
niejasnych, skomplikowanych. 
Panuje w niej ład i porządek. To 
przemawia do dzieck a, daje mu 
zadowolenie, zapada w psych i kę, 
by w przyszłości stanowić podstawę 
do zrozumienia rzeczywistości. 
W baśni znajduje dziecko problemy 
istotne dla życia, choć nic pochodzą
ce z rzeczywis tego życia . 

Identyfikowanie s ię dziecka 
z głównym bohaterem jest w baśni 
elementem bodaj najważniej szym. 

Bohater, który nigdy nie jest 
bierny lecz zawsze pełen samozapa r
cia, umiejący szukać pomocy, od
ważny i śmiały i który w rezultacie 
umie pokonać zło. Ten pozytywny 
wydźwięk baśni pozwala dziecku 
utrzymać wiarę w zwycięstwo dobra 
i przywraca równowagę emocjonalną 
po sytuacjach często skomplikowa
nych etycznie. Identyfikując się 
z bohatere m, pelniej przeżywa ono 
baśń, znajduje bowiem spełnienie 
własnych, niemożliwych do zrealizo
wania przeżyć . 

Przygody Pinokia są jednym 
z klasycznych przykładów baśni. 
Musicalowa wersja spektaklu po
zwala w wyjątkowo urozmaiconej 
formie przedstawić jego życiowe 
perypetie. Przy pomocy pantomimy, 
baletu i muzyki głębiej zapadną 
one w pamięć naszych młodocianych 
widzów i być może kiedyś pomogą 
im w rozwiązaniu ich wlasnych 
życiowych dylematów. 

JACEK MEDWECKI 

Kariera drewnianego 
pajacyka 

„Pinokio" jest typowym 
przykładem osadzenia fanta
stycznej postaci w realiach 
rzeczywistego świata. ów 
świat - to surowo osądzony 
przez autora ustrój Włoch końca 
XIX w„ gdzie ubogim dzieje się 
krzywda, a niesprawiedliwe 
trybunały i grożni karabinierzy 
są po to, aby prześladować, 
gnc; bić i niesprawiedliwie karać 
niewinnych, prostych ludzi. 
Ubogi Dżeppetto z dziwnej kło
dy, jęczcic e j pod heblem, wy
strugał zabawną kukiełkę 
z długim spiczastym noskiem 
i pokochał ją jak własnego 
syna. Ale Pinokio nie miał 
w swym drewnianym ciele serca 
i nie umicił odpłacić staruszkowi 
za jego przywiązanie i poświę
cenie. Mimo nauk mądrego 
świerszcza , kukiełka wybiera 
ustawicznie złą drogę i złe 
towarzystwo, popada w przygo
dy i nicbczpiecze11stwa, które 
mogą przerazić co wrażliwszych 
ma łych czytelników. Jednak 
wszystko kol'lczy si ę - jak to 
zwykle bywa w baśniach -
szczc;śliwie . Mimo grożnych 
zasadzek zbrodnicze j pary, 
chyt r ego lisa i kota oszusta, 
Pinokio po niezliczonych 
kłopotach wychodzi cało z opre
sji. Dzięki stale j opiece i 
pomocy dobre j wróżki odnaj
duje i ratuj e z niebezpieczei'l
stwa poczciwego Dżeppetto i w 
nagrodc: za t en uczynek z drew
niane ,i kukiełki bez serca 
przekształca siq w żyv,·ego 
chłopczyka o dobrym charakte
r ze. Jest to obecnie już kla
syczna pozycja literatury 
dzieci C::cej . Na tle ówczesnej 
moralizatorskiej twórczości dla 
najmłodszych ksi <i żka ta stała 
się wydarzeniem pr zełomowym 
dzię ki swym wartościom lite
rackim i dyskrecji w przekazy
wa niu tendencji p edagogicz
nych. 

Maciej Staropolski 

PINOKIO 
IMITACJA WG BAJKI C. COLLODIEGO 

MUSICAL DLA DZIECI W TRZECH OBRAZACH 

Reżyseria i choreografia - JACEK l\IEDWECKI 

Muzyka - IRENEUSZ WIKAREK 

Scenografia - ALICJA KURYŁO 

Pinokio - MIROSŁAW A OLBIŃSKA 
Ojciec - TADEUSZ KAMBERSKI 

Kot - ARNOLD PUJSZA 
Lis - KRZYSZTOF STYŚ 

Szewc - ZBYSŁAW JANKO WIAK 
Fryzjer - SLA WOMIR MATCZAK 
Wróżka - KRYSTYNA IIEBDA 

Dyrektor Cyrku - WOJCIECH STAWUJAK 
Dvrektor Teatru - ADAM WOLAŃCZYK 

. Arlekin - MARIAN CZERSKI 
Pierrot - JÓZEF GMYREK 

Kolombina - KRYSTYNA WÓJCIK 
Mieszczka I - LIDIA 

MAJERCZAK-PA WŁOWICZ 
Mieszczka II - DANUT A KOŁACZEK 

Mieszczka III - JADWIGA DERŻYŃSKA 
Mieszczka IV - ANNA CIEJEK 

Mieszczka - EW A LICHODZIEJEWSKA 
W oż ny MARIUSZ OLBIŃSKI 

Kruk - JULIUSZ DZIEMSKI 
Mleczarz - MAREK SA WICKI 
Żandarm - RYSZARD POCHROŃ 

oraz 

Tancerki, Wiewiórki, Clowni, Kuglarze, Zaj<ice, Niedżwiedż, 
Jeż, Łasica, Iluzjonista, Puchacz, Królik, Siłacz 

Inspicjent EW A LICIIODZIEJEWSKA 
Sufler - ANNA CIEJEK 

Konsultacja iluzjonistyczna - CZESŁAW PASZUL 

Czterdziesta czwarta premiera teatru - 10.Vl.1984 r. 

Słowo o autorze 
CARLO COLLODI (właściwie 

CARLO LORENZ!Nl) urodz ił s i ę 
24 li s topada 1826 roku w e 
Florencj i. Zmarł 26 października 
1890 ro k u. P isa rz włosk i. 
Początk owo k ształci! s i ę w 

sem inarium duchow n ym, al e 
porZL1cil je i znal az ł prace; 
w ksi .gurni. Brał udz i ał w walce 
o zj ednoczenie ·wioch j a ko i!:o ł n i erz 
i publicys ta. \\' 1848 za łożył pismo 
sa tyryc zne „Il Lampione'', w którym 
ogl<h z'.11 satyry i a rtykuły politycz
ne. Działal ność ści ś l e lit e rack ą 

rozpoczął od przekładów z fra n
cuskiej literatury dla dziec i. Rozgłos 
przyniosły mu k s ią żki o w ychowan iu 
i powieści dla dzieci. Napisał m.i n. 
cykl opowieści o przygodach małego 
chłopca Giannetti110 (1876-1881) 
i „Storie allegre" (1887, .,Wcsolc 
his torie"). W latach 1881-1883 n a 
lamach gazetki dz ieci ęcej ,.Giorna le 
per ba mbini'' wydał w odc inkach 
historię drewnianego paj ac yka pt. 
„Pinokio". Książk a tłumaczona była 
na wiele języków; zdobyła s zeroką 
popularność , miała liczne ada p tacje. 
Najbardziej znaną jest „Zloty 
kluc:~yk, czyli przygody Buratina" -
Aleksieja Tołstoj a. 



-· · -- - --·-- - - -- - . -.-r · - -Rf·NEK !\1\12-ECTO 
11 t 03 k:1 Ei:fO Nr A([A. ------------=--

[ JIEW(=1J I 

fR YZJER 

I 
I 

P/\Nr 13\)CJf<.l 51 MOCNE„·:-· 
J· MODNE. Nlf flJŹf\tV]eS . 

s1s11tDoM To sr'f ) 
WBK.ZE RJtVOPzt ' 
1 NDtCH REBLt 

NtKT N1f CH 
7uP1[, 
I 

oQ 

To C~YBA ~fN. 

ON TSIEU-A I Stf\CLE. 
, M6w1 B~Pz1E 
się N ĄzYWAt 
?INOILlD f 
ĄLE NIE 
k\Ll[j(_~ 1 r . 



' rw l&S1E I, 

RNO~ 
]ESTE i"' 

Wf EWI ~ Qf'..~ 
i PRLt~TRz_E Cfi\M 
L-1ę 'BO Nlf 

?oVJf N!EN~ r I 

TĄ k rosrą vaw f\C 

~ 
''-... 

""-. .... ·-. ·- - .... ~ 

.. 
",-· 

„ 

„ 

' 

PvStclE MNIE PĄNOW!E" 

-ŻANDARM! !t=RA;z 
BĘJ) :JLJŻ C:r12.2EC2l.J;/ 

'- . 

. 1 



O\(Ą SI~ ~vJtt·· vf 
'BR.l.E I) vZYv · i~:DĘ . SI~ J):) 

ć)o 

J 
J 

ł 
J 

-pzv prENl~ A ._ 

AIJ- MAM 11 lb. /V l:: }, 

MDqE DAC 
) . 

. K51 ~ zf(~ 

LHO.D t HY 2 TE&-O 

TEAIRV, TO 

I otK.CPt\/f El·. 
\ NVPIJC .. I 

\ I -~ ""-·"--, 



OK1<i\TJN!EM 
Tf 6-0 N At W N f:(rO ?/NOK.( f\ 



> NMLE! ..... -------
~'· 

/5~0p 1• lE.sTEM W~61 
2 05/AWcff &-ó VJ :;POW] D 

SPO~OJL! I U OE Kt-.JCA E ~TĄ 
A iY ?l~Oll..lO t DZ 

Pe) J)OHV DA}Ę C1~c)?ć2t: 
SL,Ą N S ~ A:L F IV/\ IJ12U~I 

~~z \JWAŻAJ· 

/ PA~'AJ 
FC,RSĘ I 

'/ 

_HEJ kOLta 
z A cz t::.-1< !tJ 

LEPIEJ 

SMl&NIJ Bi<ACfE 
Z.EMN 1 MN 4-PZtE· 

~ St!f Wt TRZt7>Ą vczyt1 

·' PR-Ac00JAc.A 

PR.YCńJOY L & Żft N;+ 
u Ltc y 1 



_D 013117..E I V~ 
2- TcgĄ.1 _~ 

IY M/r)-z_ 

/Ą /lf [ S-AN~ 

KoUfltN~ 

~ ..... 

) •. ! .,.. . - -. ·• 



Następn• premier•: 

Ireneusz Iredyński 
~ 

TERRORYSCI 

Od tej chwili postanawiam 
Skończyć psoty i swawole 
Całkowicie się poprawiam 
Będę dobrym uczniem w szkole 

Czy tak, czy nie 
Któż to teraz wie? 
Czy tak, czy nie 
Przekonacie się. 

Kierownik Biura Współpracy 
z Widzem: 

KRYSTYN A STELMACH 

Ale glowę mam drewnianą 
Stuku puk, stuku puk 
A w tej głowie pewnie siano 
O nie nie, o nie nie. 

O tak! - O nie! 
Któż to teraz wie? 
O tafr! - O nie! 
Wnet dowiemy się. 

za z9i~How 
Działu Dok u rT\I'." otacji 

ZGZAS~· 

Biuro Współpracy z Widzem 
czynne od godz. 8 do 15; telefon 
258-50. BWzW przyjmuje 
zamówienia na bilety zbiorowe 
dla zakładów pracy, instytucji 
i szkół. 

Kasa teatru czynna od godz. 10 
do 12 (z wyjątkiem niedziel) 
i na półtorej godziny przed 
rozpoczęciem spektaklu (oprócz 
poniedziałków). 

Cena 30 zł 

Ja już teraz umiem czytać 
Znam też dobrze geografię 
Umiem nawet się podpisać 
I dodawać też potrafię. 

A dwa plus trzy? 
Osiem będzie w sumie „. 
A gdzie żyją lwy? 
Lwy„. Na biegunie! 

Rysunki w programie: 

ROMAN KABANOW 

Redakcja programu: 

CZESLA W P AŃCZUK 

Wroclaw~kie Zakłady Graficzne -
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Nakład 1000 egz. - A4 - Z-22 


