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MACIEJ STAROPOLSKI 

PINOKIO 
Imitacja według bajki C. COLLODIEGO 

PINOKIO 
OJCIEC 
SZEWC 
FRYZJER 
WRÓŻKA 

Obsada: 

- MAŁGORZATA CHRYC-FILARY 
- ANDRZEJ HOŁAJ 
- ADAM KOPCIUSZEWSKI 
- KRZYSZTOF MISIURKIEWICZ 
- BARBARA MEDWECKA 

DYREKTOR TEATRU - TADEUSZ MADEJA 
KOT 
LIS 
PIERROT 
KOLOMBINA 
ARLEKIN 
MIESZCZKA I 
MIESZCZKA II 
KUGLARZ 
ŻANDARM I 
ŻANDARM II 
WIEWIÓRKA 
TANCERKA 
WOŻNY 

- ZBIGNIEW LERACZYK 
- LIDIA BIENIAS 
- ZYGMUNT BIERNAT 
- KRYSTYNA KĘPKA 
- ANDRZEJ SLEZIAK 
- ELŻBIETA LASKIEWICZ 
- JOLANTA NIESTRÓJ 
- BOGUSŁAW WEIL 
- ZBIGNIEW FILARY 
- WIKTOR FRONCZYK 
- MARTA KOTOWSKA 

EWA NIJAKI 
- JACEK MEDWECKI 

o r a z 

kruk, jeż, clowny, zające, dyrektor cyrku, kuglarze, niedż
wiedż, lew, siłacz, puchacz, magik, łasice, tancerki, mleczarz, 
króliki, chłopiec . 

reżyseria i choreografia: JA CEK MED WECKI 
seenocrafia: muzyka: 

ALICJA KURYŁO IRENEUSZ WIKAREK 
asystent reżysera: przygotowir.nie wokalne: 

BOGUSŁAW WEIL TADEUSZ KOZA 
inspicjent: sufler: 

RYSZARD GROCHOWINA KRYSTYNA Ł YCZKOWSKA 

Zastępca Dyrektora · 

ALFRED KOWALSKI 

Główny Księgowy · 

EDWARD DANEK 

Koordynator Pracy Artystyczne j : 

PAWEŁ GABARA 

Kierownik Działu U powszechnian ia Teatru; 

ZYGMUNT SZAFRAN 

K ierownik Techn iczny : 

JERZY KO'l'ULA 

Zespół obsługi sceny · 

Sekcja swia tła i dfwię u : MACIEJ KĘDZIERSKI -- klerow11ik, P A ·· 
WEŁ ADAMSKI. MARIAN DĄBEK, JACE K GAWROŃSKI, LESZEK 
WISLAK. Montażyści sceny: ANDRZEJ GÓRSKI - rygadzista , AN
DRZEJ MARCINKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYLSKI, ROMAN RO
BAK, LESZEK WITKOWSKI, JERZY ZDYBAŁ. Pracownia perukar
,; a : LIDIA DROBNIK - bryga dzistka, ZDZISŁAWA OTRĘBA, ZOF I A 
SEGDA. Garderobiane: JANIN KURDZI EL - brygadzistka, MAR IA 
BRUDEK, HELENA CZWARNOWSKA. Rekwizytornia· J OANNA DĄ
BROWSKA, ALINA KORNO BIS. 

Pracownia krawiecka : 

ADAM SZYMAŃSKI - k ierownik , HILDEGARDA MUSIOŁ, MARIA 
STEFANIK, JANINA STĘPIEŃ, JÓZ EF BIEDRA, STANISŁAW KA 
WEC KI , J AN TALAREK. 

Pracownia malarska : 

WALDEMAR GREL EWICZ TOMASZ JAS KO 

Pracownia modelarska : 

AN DRZE.T SŁOWIŃSKI 

Pra own.ia stolars ka · 

STANISŁAW MANIAR A 



Czy zdarzyło się W am, że w czasie spaceru po lesie wzięliście 
do ręki napotkany kawałek korzenia, który zadziwił Was swoim 
wyglądem? Może pomyśleliście wówczas o ta jemniczym zwierzęciu 
lub stworzeniu zamienionym w drewno. Tak przecież często bywa 
w bajkach. Kto wie, czy właśnie nie w taki sposób narodziła się 
bajka o dzielnym drewnianym pajacu - Pinokiu. 

Kim jest Pinokio? Drewnianym pajacem, który żle odwdzięczył 
się swemu dobremu ojcu i uciekł w świat na poszukiwanie przygód. 
Powiecie jeszcze, że był nieposłuszny, źle wychowany i krnąbrny. Ale 
był też łatwowierny. Ileż jego grzechów narodziło się z podszeptów 
niegodziwych przyjaciół, którzy pragnęli go oszuk ać. Ponieważ Pi
nokio był drewniany i różnił się od swoich kolegów z ulicy i ze 
szkoły, więc poszukiwał prawdziwego przyjaciela, który nie wyś
miewałby się z jego niezgrabnego chodu i śmiesznego ubranka. Nies
tety, natrafił na przebiegłego Lisa i złośliwego Kota. Pinokio mu
s:ał nauczyć się trudnej sztuki odróżniania dobrych i złych przyja
ciół. Pajac, chociaż zawadiaka i urwis, przychodził innym z pomocą . 
Tak to bywa, że gdy ktoś jest samotny, to chętnie ofiarowuje każ
demu swoje serce. 

Tak kvrut jest bajki, 

Mej wędrówki po świecie , 

J ż pogasną wn et ŚWlatła na sali 

Ale bardzo b m pragnął, 

Gdy j uż tąd odejdziecie, 

Byście dobrze to zapamiętali · 

Że gd kochać potrafisz prawdz1w1 

Kiedy ser e masz czuł t:' i dobre, 

Wtedy życie i płynie szczęśliwiej 

Takie szczere jest , pełne i mądre . 

Pełne słońca i pełne radośd , 

I uśmie hów, co tyle ą warte 

Wtedy przyjaźń jest zyskać r1awro„ 1€J, 

Gdy masz serce dla innych otwart~ 

A gdy przykroś · cię jakas spotyk , 

Gdy natrafisz na jakąś prz szkodę, 

Wtedy serca sw jego zapy a j 

na jl pszą pokaże ci drogę. 

Ono prawd c1 zaw z pod wie, 

Byś nie skłamał pod żadnym pozorem 

I by wszyscy mó ·li o tobie· 

„On dla innych najlep zym jest w:i:orem ". 



Pinokio p rzezyl wi ek cie kaw. eh prz~· g ód i wi le t i ęzk ic h chwil. 
Za trudy nagrodzony zosta ł nad wyr az ·owicie - stał się pr aw
dziwym, żywym chłopcem . To był · naj większa nagroda, J a ką mógł 
sobie wymarzyć . 

Ks1ązka kuńc1s się więc szczęśliwie . A u na w eatrze? Przed
stawia my Wam przygod y P inok ia na w . oło - z s iewem, piosen
kami i tańcami . Takie p rzedsta wien ie nazy wa s it; w o d e w i le m , 
lub nowocześni J - m u s i c a l l:' m . I chociaż w teatrze wszystko 
musi być kolorow 1 wesołe, to pamiętajci , że Jedn ak różnymi dro
gami dochodzi się do szczęścia . P opatrzcie n a Pinok ia i POMYSL
CIE! 

PAGA 

,, 
„Pinokia" napisał autor włoski, który właściwie nazywał się 

Carlo Lorezini i żył w latach 1826-1890. Był literatem i dziennika
rzem, redagował czasopisma humorysty czne: „JU Lampione", „Sca
ramuchia" . Znany był także jako żołnierz i patnota, w latach 1840 
i 1860 walczył o wolność ludu włoskiego . Prawdziwy rozgłos dały 
mu książk i dla dzieci i młodzieży , światową sławę zdobył sobie 
utworem pt. „Pinokio". Tę baśn drukowało w latach 1881- 1883 
znane we Włoszech pismo dla dzieci - „Giornale dei Bambini". 

W literaturze dla dzieci i młodzieży Carlo Collodi stworzył nowy 
typ opowiadania fantastyczno-baśniowego, którego bohaterami są: 
misie, ludziki, lalki lub zwierzęta, żyjące zawsze w świecie podob
nym do świata ludzi a więc w scenerii r ealistycznej. Bohaterowie 
baśni Collodiego posiadają również zdolność czucia tak jak czują 
ludzie i dorastania do roli ludzi. Życie ich st je się niejako formą 
wprowadzenia młodych czytelników we współczesny im świat i je
go problemy. 

Typ baśni stworzone] przez Collodiego naśladowany był w Pols
ce już w 1919 roku, kiedy to znana poetka E. Ostrowska napi
sała bajkę „Przygody pluszowego niedżwiadka na wojnie". Póź
;1iej wpływ Collodiego zaznaczył się wyrażnie w latach trzydzies
tych w twórczości: Janiny Porazińskiej, Marii Kownackiej, Janiny 
Broniewskiej. Równ ież K. I. Gałczyński napisał podobny utwór pt. 
„Młynek do kawy" . 

W tym samym czasie „Pinokio" doczekał się pierwszego opr aco
wania na scenę teatru dla dzieci ; autorem te j adaptac ji był Alek
sander Maliszewski, znany dramatopisarz. J go „Pinokia" wystawił 

Teatr „J <!skółka" , działający w Warszawie przy ul. Bielańskiej 
w latach 1929- 1933. 

Dla polskich dzieci przetłumaczyła „Pinokia" Zofia Jachimecka. 
Jej książka ukazała się z ilustracjami J. M. Szancera w 1954 roku. 

Imitacja według bajki Collodiego, którą przedstawiamy naszym 
młodym widzom napisana została gładkim wierszem, zaś jej reali
zację sceniczną wypełniono zharmonizowanym z akcją ruchem, mu
zyką i piosenką. Sekwencje następujących po sobie obrazów odzna
czają się żywym rytmem, bardzo bliskim potoczystości wydarzeń, 
jaka cechuje opowiadanie oryginaln . 

Pragniemy również poinformować naszą młodą publiczność, iż 
pod pseudonimem: Maciej Staropolski kryje się Jacek Medwecki 
znany aktor Teatru Zagłębia i ory ginalny reżyser wielu utworów 
scenicznych dla dzieci, cieszących się dużym uznaniem. 

JAP 



Dyrektor i Kierownik Artystyczny: JAN KLEMENS 

Kierownik Literacki: JAN PIERZCHAŁA 

Najbliższe premiery : 

PIERRE AUGUSTIN DE BEAUMARCHAIS 

WESELE FIGARA 
WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

SZKOŁA KOBIET 
J AN HA VLASEK 

CZESKI MUZYKANT 

Wydawca programu: 
TEATR ZAGŁĘBIA 

Redakcja i opracowanie literackie : 
JAN PIERZCHAŁA 

Projekt okładki i opracowanie graficzne: 
JERZY MICIAK 

Korekta: 
IRENA SKOWRONEK 

Zamówienia na b ilety zbiorowe przyjmuje Dział Upowszechniania 
Teatru w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00. 
Sprzedaż biletów w Kasie Teatru codziennie (z wyjątkiem poniedział
ków) w godzinach 15.00-18.00 . 
Dział u powszechniania Teatru i kasa biletowa 66-11-27. 
centrala 66-04-94. 
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