


PINOKIO MA STO LAT 
Wiecie ile Pinokio ma lat? Sto. Nie wierzycie? 

a jednak właśnie sto lat temu włoski dziennikarz i literat 
Carlo Collodi (właśc. nazwisko Lorezini) zakończył pracę 
nad bajką o niegrzecznym i psotnym drewnianym paja
cyku. Przez te sto lat Pinokio odbył daleką drogę, nie 
tylko na kartach książeczki, którą na pewno znacie. O Pi
nokiu nakręcano filmy, układano historyjki obrazkowe, 
czy li jak dziś byśmy powiedzieli - komiksy, trafił wre
szcie Pinokio do teatru. W Polsce już w latach między
wojennych. Postać Pinokia zaczęła żyć własnym życiem 
dość luźno wiążącym się z przygodami, które opisał Carlo 
Collodi. Pinokio to postać bajkowa podobna do wielu in
nych bohaterów dziecięcej literatury jak Kubuś Pucha
tek, Alicja w Krainie Czarów, Sindbad, Mały Książę, bo
haterowie baśni Andersena, które stały się swoistymi mi
tami. Losy tych postaci przetwarzane wciąż na nowo 
przez literatów, plastyków, reżyserów filmowych nadal 
bawią i uczą dzieci na przykładzie swoich przygód. 

A czego nauczy Was dzisiejsze spotkanie z Pinokiem? 

Pinokio nie słucha swego ojca, jest niegrzeczny, a na
wet krnąbrny. Chce do wszystkiego dojść szybko i łatwo, 
nie myśli o tym, że trzeba się długo i pilnie uczyć, aby 
nabyć wiedzy. Wciąż jednak popada w najróżniejsze ta
rapaty i ledwo z nich uchodzi z życiem. Czy jednak za
wsze sam ponosi winę za te kłopoty? Pomyślcie jakimi 
kolegami dla Pinokia byli Lis, Kot czy Chłopiec. Czy 
zawsze dawali mu dobre rady? 

Pomyślcie o własnym postępowaniu , o stosunku do ro
dziców, do koleżanek i kolegów. Pomyślcie ... 

ale przede wszystkim dobrej zabawy! 
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Spiewajmy razem z Pinokiem 
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 
Przekonamy się 

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

Taki koniec jest bajki, 
Mej wędrówki po świecie, 

Już pogasną wnet światła na sali, 
Ale bardzo bym pragnął, 
Gdy już stąd odejdziecie, 

Byście dobrze to zapamiętali: 

Że gdy kochać potrafisz prawdzi
wie, 

Kiedy serce masz czułe i dobre, 
Wtedy życie ci płynie szczęśliwiej, 
Takie szczere jest pełne i mądre. 

Pełne słońca i pełne radości, 
I uśmiechów, co tyle są warte. 
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O tak! - O nie! 
Któż to teraz wie? 
Wnet dowiemy się. 

Ja już teraz umiem czytać, 
Znam też dobrze geografię. 
l.'miem nawet się podpisać 
I dodawać też potrafię. 

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

Wtedy przyjaźń jest zyskać naj
prościej, 

Gdy masz serce dla innych otwarle. 

A gdy przykrość cię jakaś spotyka, 
Gdy natrafisz na jakąś przeszkodę, 
Wtedy serca swego zapytaj 
A najlepszą pokaże ci drogę. 

Ono prawdę ci zawsze podpowie, 
Byś nie skłamał pod żadnym pozo

ren1 

I by wszyscy mówili o tobie: 
„On dla innych najlepszym jest 
wzorem". 
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