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Krzyżówka 

Jeżeli uważnie obejrzałeś przedstawienie, spróbuj rozwiązać krzyżówkę. 
Litery z pól oznaczonych w dolnym prawym rogu od 1 do 29 utworzą hasło. 
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Poziomo: 
1. Raze m z Lisem ukradł Pinokiowi cekiny z pola cudów. 
2. Spektakl, widowisko teatralne. 
3. Niejedną przeżył Pinokio w przedatawienlu. 
4. Autor bajki " Przygody Pinokia". 
5. Pieniążek zakopany na polu cudów. 
6. Ojciec Pinokia. 
7. Drewniana la lka poruszana za pomocą nitek i dftltów. 

I ! I 

8. Osoba odpowiedzialna za oatataczny kaztalt przedatawlenia. Wybiera I opracowuje tekat sztuki, 
okonuje obsady, prowadzi próby z aktorami, wapólpracuJe ze acenografem, 
kompozytorem i choreografem. 

9. Są podziękowaniem publloznoścl d la aktorów, brawa. 
IO. Połknięty wraz z Pinokie m przez rekina. 

Pionowo: 
1. Kogo nie chce Colombina? 
2. Podwyższenie w sali teatralnej, na którym odbywają al9 przedstawienia, zwykle oddzielone 

od widowni kurtyną. 
3. Ma wielkie uszy, bo ai9 nie uczył. 
4. Z czego zrobiony jeat Pinokio? 
5. Wydzielone m iejace na widowni, przeznaczone d la kliku oaób. W Teatrze Im. Wllana Horzycy 

jest ich kilka na I balkonie. 
6. Jak nazywano Ma jatra, od którego Dieppetto doatał polano, aby wyatrugać pajaca? 
7. Jest narratorem w apektaklu, ma zielony kubraczek i akrzypce. 
8. Karczma „Pod Czerwonym.-" 
9. Budynek, w którym odbywa al9 przedatawienle. 
10. WyatfpuJe na acanie. 
U.Pinokio Jako Oaloł wyatfpował w nim na a renie . 

Ponad sto lat temu żył we Włoszech 
dziennikarz i pisarz, Carlo Collodi. Naprawdę 
nazywa) się Carlo Lorenzini. Pseudonim pnyjął od 
nazwy malej wio ki to kań k.iej, w której urodziła 
ię jego matka. On natomiast przyszedł na świat 

we Florencji 24 li topada 1826 r. Był ynem 
kucharki i służącego. Dzieciństwo pędził na 
ruchliwych ulicach miasta. Karierę pisarską 
rozpoczął jako dziennikarz.W 1859 r. 
zaangażowaJ sięw walkę o niepodległość Włoch, 
redagując broszury, w których domagano się 
przyłączenia Toskanii do Piemontu. Wówczas po 
raz pierwszy użył nazwi ka Collodi. 

Pi aJ dla wielu gazet. ZaJożył również 
własne pisma humorystyczne ,Jl Lampione' i • .La 
Scaramaccia". które po krótkim czasie ówcze ny 
rząd zlikwidował. Później sam zo tal urzędnik.iem 
rządowym w wydziale edukacji. Był gorącym 
zwolennik.iem reformy oświaty. Niepowodzenia w 
pracy urzędniczej skłoniły go do powrotu na łono 
dziennikarstwa. 

W latach pięćdzie iątych opublikował 
wiele swoich utworów. Były wśród nich komedie, 
powieści beletrystyczne, opracowania dotyczące 
reformy edukacji. Od 1875 r. zajmował się również 
pi aniem dla dzieci. Przetłumaczył 
z francuskiego bajki Charle a Perraulta tak dobrze, 
że przyjaciele podsunęli mu pomysł, aby sam 
napi aJ coś dla najmłodszych. Rezultatem tego był 
„Giannettino". bajka edukacyjna - pierwszy duży 
sukce . 
W 1880 r. Ferdinando Martini, który kierował 
dziennikiem dziecięcym „Giornale per i bambini" 
zaproponował Collodiemu napisanie opowieści 
w odcinkach. Kolejne części historii Pinokia 
ukazywały się regularnie od lipca 1881 do stycznia 
1883 r. Dzieci pokochały małego bohatera i w 
1983 r. opublikowano „Przygody Pinokia" w 
formie książkowej . Collodi próbował pisać kolejne 
opowieści dla dzieci, lecz nie dorównywały one 
perfekcji „Pinokia". Umarł w rodzinnym mieście 
26 sierpnia 1890 r. 
Pinokio stał się postacią uniwersalną, jego 
przygody znają dzieci na całym świecie. Dzieło 

języków. Jedną z bardziej znanych wersji jest 
,,Zloty kluczyk, czyli niezwykłe przygody 
Buratina" Aleksieja Toł toja. Sukces i sławę 
Pinokia utrwaliła w naszej pamięci kre kówka 
Walta Di neya z 1940 r. 
Na podstawie bajki Collodiego o drewnianym 
pajacyku powstało wiele adaptacji filmowych 
i teatralnych. Twórcami musicalu „Pinokio, czyli 
Muzyczna opowieść o Dobrym Wychowaniu" są 
Cezary DomagaJa - autor adaptacji i tek tów 
pio enek oraz Toma z Bajerski - kompozytor. 
Jest to ich trzeci musical dla dzieci. Wcześniej 
pow tały: ,,Mały Książę" na pod tawie Antoine 
de Saint-Exupćry'ego i „Król Maciuś Pierwszy" 
wg Janu za Korczaka. 
„Pinokio. czyli Muzyczna opowieść o Dobrym 
Wychowaniu" jest kolejną propozycją z cyklu 
muzycznych przedstawień dla dzieci i dorosłych . 

W toruńskim teatrze wy tawiane były: 
„Czarodziej ki flet" wg opery Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, • .Piotruś, Kaczka i Wilk" 
Ewy Lipskiej na motywach bajki muzycznej 
,,Piotruś i Wtlk" Sergiusza Prokofiewa, 
„Dziadek do orzechów" E.T.A Hoffmanna z 
muzyką Piotra Czajkowskiego, „Kopciuszek" 
wg opery Gioacchino Rossiniego, „Byk na dachu" 
Dariusa Milhauda, „Historia żołnierza" Igora 
Strawińskiego i ,,Zaczarowane jezioro" 
wg ,)eziora łabędziego" Piotra Czajkowskiego. 



„Piosenka Gadającego „ 
Swierszcza" 

W każdym domu od stuleci 
znajdziesz jakiś kącik mały 
mieszka w nim przyjaciel dzieci 
cichy muzyk doskonały. 

Obserwator mądry życia 
co podgląda różnych ludzi, 
a śpiewaniem swym, z ukrycia, 
ludzką on ciekowość budzi. 

Ref. Ja krzypcami opowiadam, 
czasem słowem, nutą, wierszem, 
i dlatego, że tak gadam, 
zwą mnie gadającym świerszczem. 

Wiarę słowom dajcie, 
miłe płyną dźwięki, 

teraz posłuchajcie 
świerszczowej piosenki. 

Ja zaglądam tu i tam, 
za kominem czasem siadam, 
na skrzypeczkach sobie gram, 
różne dziwy opowiadam. 

Opowiadam różne dziwy 
i wygrywam różne dzieje, 
kto nut słucha, jest szczęśliwy, 
kto szczęśliwy, ten się śmieje. 

Ów się śmieje, temten łka, 
inny znów się mocno wzruszy, 
tak muzyka moja gra, 
dźwięczą nuty w mojej duszy. 

Czarodziejskie skrzypce mam, 
moim smykiem zręcznie władam, 
na tych skrzypkach pięknie gram, 
baśnie, bajki opowiadam. 

Ref. Ja skrzypcami opowiadam, 
cza em łowem, nutą, wierszem 
i dlatego, że tak gadam 
zwą mnie gadającym świerszczem. 

Dziś opowiem o chłopczyku 
co nie słuchał dobrych rad, 
chuligaństwo miał w nawyku, 
z kłamstwem był on za pan brat. 

Wiele prawd i wiele treści, 
będzie w mym opowiadaniu, 
posłuchajcie więc powieści, 
dziś, o dobrym wychowaniu. 

„O Dobrym wychowaniu" 

Tonąc w lalek bałaganie, 
zapytałem siebie sam: 
czy ma dobre wychowanie 
chłopiec, co go dobrze znam. 

Nasz właściciel bardzo miły, 
co tak postępuje „ładnie", 
by go lalki nie lubiły, 
bo nas rzuca gdzie popadnie. 

Kopie, niszczy, nie szanuje, 
czasem czyni to zawzięcie, 
bo zabawek nie kupuje, 
lecz dostaje nas w prezencie. 

Może przyjmie nas życzliwie, 
inne dziecko wychowane, 
co odpowie nam właściwie 
na pytanie, tak zadane: 

Kiedy kładąc się do łóżka, 
porozrzucasz swe ubranie, 
to poskładać ma je wróżka, 
czy twe dobre wychowanie? 

W czesnym rankiem, dnia każdego 
mija cię znajomy dobry, 
milcząc przejdzi sz obok niego, 
czy odpowiesz mu: dzień dobry? 



Ktoś cukierkiem cię częstuje, 
proszę mówiąc w miłym geście, 
czy wypada rzec: dziękuję? 
Czy pod nosem mruknąć: wreszcie? 

W domu nieźle nabroiłeś 
mamie bardzo przykro jest, 
czy już mamę przeprosiłeś? 
Czy cię stać na taki gest? 

Gdy spożywasz płatki z mlekiem, 
ulubione na śniadanie, 
wychowanym jesteś człekiem, 
jeśli słychać twe mlaskanie? 

Albo pyszny dżem próbując, 
do słoika palce wkładasz? 
Czy łyżeczką go wyjmując, 
na talerzyk dżem nakładasz? 

Ktoś ci służy mądrą radą, 
czy wysłuchać go wypada, 
czy ziewając z miną bladą 
Myśleć: ale długo gada? 

Jeśli mały przyjacielu 
odpowiedzi wszystkie znasz, 
będziesz miał przyjaciół wielu, 
innym dobry przykład dasz. 

Wszyscy będą cię lubili, 
życie się piękniejszym stanie, 
więc śpiewajcie z nami mili, 
grunt to dobre wychowanie. 

„Piosenka o imieniu Pinokio" 

Znałem raz rodzinę całą, 
i tak coś mi się zdawało, 
że rodzina choć niemała, 
tylko jedno imię miała. 

Ojciec się Pinokio zwał, 
a że szczęście w życiu miał, 
wziął za żonę cud dziewczynę, 
śliczną pannę Pinokinę. 

Pan Pinokio z Pinokiną 
wkrótce stali się rodziną. 
Chyba było to na święta, 
sam już dobrze nie pamiętam. 

Urodziły się dziewczynki 
trzy malutkie Pinokinki. 
Po nich w brzuszku mamy kopie 
Pinokio - małe chłopię. 

Cieszył się Pinokio - tata, 
że siostrzyczki mają brata. 
Bardzo dumny twierdził w piątek, 
mamy czworo Pinokiątek. 
Lecz się na tym nie skończyło, 
ach jak patrzeć było miło, 
kiedy to pod koniec lata, 
brat Pinokio miał też brata. 

Potem jeszcze braci czworo, 
jedną siostrę, dziesięcioro 

raptem dzieci się zrobiło, 
wzdychał ojciec: ach jak miło 
Pinokiową mieć rodzinę. 
Żona też szczęśliwą minę 
miała karmiąc swe dzieciątka, 
ukochane Pinokiątka. 

Tak rodzina dorastała 
i szczęśliwa była cała, 
bo zamężna czy żonaty, 
swoim dzieciom imię taty 
przekazało każde z dzieci 
i tak jest już od stuleci, 
więc połowa ludzi świata, 
pewnie ma Pinokia - brata. 

Że i ja Pinokia znam, 
więc ci takie imię dam, 
bo tak mówiąc między nami, 
to jest imię z tradycjami. 
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na podstawie Carlo Collodiego . .Przygody Pinokia" (Le avveo cli Piooccluo, storia di uno buratino) Przekład: Zofia Jachimecka 

Pinoldo (syn) • Grzegorz Wi niewski 
Dżeppelto (ojciec) - Jaro ław Felczykow ki 
Świerszcz - Jolanta Te ka 
Majster Wisienka - Jerzy Gliński 
Lis - Marek Milczarczyk 
Kot - Kamila Michalska 
Dyrektor Teatru Marionetek - Włodzimierz Maciudziński 
Arlekin - Paweł Kowalski 
Colombina - Małgorzata Abramowicz 
Smerałda - Anna Magalska-Milczarczyk 
Pierrot - Dariusz Bereski 
Żołnierz drewniany - Michał Marek Ubysz 
Gospodarz karczmy - Mieczysław Banasik 
Żona Gospodarza - Marzena Tomaszewska-Glińska 
Dyrektor Cyrku - Niko Niakas 
Klaun - Michał Marek Ubysz 
Knot - Sławomir Maciejewski 
Wieśniak - Paweł Adamski 
Tuńczyk - Zbigniew Przybylski 
Dżandżo - Jerzy Gliński 
Sowa - Ewa Pietras 
Kmk - Dariusz Bereski 
Kuna 1 - Małgorzata Abramowicz 
Kuna 2 - Anna Magalska-Milczarczyk 
Kuna 3 - Angelika Brykczyńska 
Kuna 4 - Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska 
Króliki - Paweł Kowalski, Niko Niakas, Zbigniew Przybylski, 

Michał Marek Ubysz 
Karabinier - Paweł Tchórzelski 
Ciekawska - Agnieszka Wawrzkiewicz 
Gap 1 - Wanda Ślęzak 
Gap 2 - Maria Kierzkowska 

RtŻYStRlft: 
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SCtnOCiRftflft: 
tLŻ~ltTft TtRLIKOWSKft 

Ob. da: 

Grupa uliczna - Karina Krzywicka, Zofia Melechówna, Ewa Pietras, 
Anna Romanowicz-Kozanecka, Teresa Stępień-Nowicka, 
Marzena Tomaszewska-Glińska, Paweł Adamski, Niko Niakas, 
Zbigniew Przybylski 

Handlarz - Wojciech Szo tak 
Grupa Gapiów - Karina Krzywicka, Tatiana Pawłowska, Anna Romanowicz-Kozanecka, 

Marzena Tomaszew ka-Glińska, Ryszard Balcerek, Jerzy Gliński, 
Paweł Tchórze! ki 

Grupa Włóczęgów- Dariusz Bereski, Paweł Kowalski, Zbigniew Przybylski, Michał Marek Ubysz 
Grupa Uczniów - Małgorzata Abramowicz, Angelika Brykczyńska, 

Malgorzata Chojnowska-Wiśniewska, Maria Kierzkowska, 
Anna Magalska-Milczarczyk, Ewa Pietras, Teresa Stępień-Nowicka, Paweł Adamski, 
Dariu z Bereski, Paweł Kowal ki, Zbigniew Przybylski, Michał Marek Ubysz 

Grupa Biesiadników - Małgorzata Abramowicz. Angelika Brykczyńska, Karina Krzywicka, 
Anna Magalska-Milczarczyk. Zofia Mełechówna, Anna Romanowicz-Kozanecka, 
Teresa Stępień-Nowicka, Wanda Ślęzak, Ryszard Balcerek, Dariusz Bereski, 
Paweł Kowalski, Sławomir Maciejewski, Niko Niakas, Zbigniew Przybylski, 
Michał Marek Ubysz 

Kobieta, głos Wróżki - Anna Romanowicz-Kozanecka 
Nauczyciel - Ryszard Balcerek 
Rybak 1 - Mieczy law Banasik 
Rybak 2 - Paweł Tchórzelski 
Rybak 3 - Włodzimierz Maciudziń ki 
Żona Rybaka 1 - Wanda Śęzak 
Żona Rybaka 2- Karina Krzywicka 
żona Rybaka 3 - Tatiana Pawłowska 
Grupa Cyrkowa - MaJgorzata Abramowicz, Małgorzata Chojnowska-Wiśniew ka, 

Anna Magalska-Milczarczyk, Agnieszka Wawrzkiewicz. Dariu z Bere ki. 
Paweł Kowal ki, Sławomir Maciejewsk.i. Michal Marek Uby z 

Ryby-szprolld - Małgorzata Abramowicz, Angelika Brykczyńska, 
Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska, Maria Kierzkowska, 
Anna Magalska-Milczarczyk, Agnieszka Wawrzkiewicz 

f'IUZYKft: 
TO/'\ ftSZ MJrnSll.I 

C ttORtOCiRftflft: 
TO/'\ftSZ TWORKOWSKI 

korepetycje wokalne - Barbara Zadroga, Krzysztof Zaremba 
Nagranie muzyki - Studio HARD w Warszawie, realizacja - Andrzej Rewak 

A ystent reżysera - Marek Milczarczyk 
Inspicjent - Anna Popławska 

Sufler - Anna Kruziń ka 

Prapremiera 7 grudnia 1997 roku 



Pokoloruj rysunek! 

„Cyrkowy show" 

Już cichnie gwar, 
już światła na arenę, 
muzyka gra, 
tu za niewielką cenę, 
zobaczysz coś 
co zda się niemożliwe, 
zapyta ktoś 
czy wszystko jest prawdziwe? 
Za chwilę już 
was o tym przekonamy 
orkiestra tusz, 
uwaga, zaczynamy! 

Ref. 
Cyrkowy show, 
cyrkowy show, 
popisy Akrobatów, 
Klaun co ma pecha, znów się uśmiecha, 
wśród gwizdów i wiwatów. 
Tygrysa ryk. już słoni szyk 
paradujących żwawo, 
magiczny trick, zachwytu krzyk 
widownia bije brawo. 

Zręcznością rąk 
się Żongler popisuje, 
na linie wciąż 
ryzykant balansuje, 
tam jakiś gość 
na miejscu wym się wierci, 
bo w górze ktoś 
wykręcił salto śmierci. 
Płonący blask, 
to sztukmistrz ogniem zionie, 
gdy bata trzask 
na podest wlazł 
Treser - klasnął w dłonie. 

Ref. 
Cyrkowy show, 
cyrkowy show ... 



„Mądrość Tuńczyka" 

Każdy w zak tuńczyk pływa, 
pływa jak każda ryba, 
a każda ryba chyba, 
zupełnie nieźle pływa. 

A każdy pajac z drewna, 
to rzecz zupełnie pewna, 
wdzięczny jest tuńczykowi, 
gdy z wody go wyłowi. 

Znów każdy tuńczyk powie, 
że jego dobre zdrowie 
wynikiem je t, iż rozważny 
krok, zrobil pajac odważny. 

Ty mnie pomogłeś, więc ja, 
zawsze, gdy tylko się da, 
pomogę tobie, bo wszak, 
mój ojciec mówił mi tak: 

Prawdziwych przyfaciół 
poznajesz w biedzie, 
pamiętaj syneczku, 
to warto wiedzieć, 
dlatego myślą tą 
z tobą się dzielę, 
byś zawsze prawdziwym 
był przyjacielem. 
Choć często dola 
twoja niepewna, 
czyś jest tuńczykiem, 
czy chłopcem z drewna 
lecz w życiu możesz 
wygrać tak wiele, 
będąc prawdziwym 
zawsze przyjacielem. 

„Mój dziecinny, tajemniczy, 
mały świat" 

Moje lalki, mój dziecinny, 
tajemniczy mały świat, 
wpija we mnie wzrok niewinny, 
patrząc dziwnie jakoś tak. 

To nie sen był, lecz prawdziwe 
wszystko było, co we śnie, 
w tej iluzji lalki żywe 
były, chciały zmienić mnie. 

Wiem, że bardzo was krzywdziłem 
moi mali przyjaciele, 
rozrzucałem i niszczyłem 
was, przykrości czyniąc wiele. 

I rodziców nie słuchałeś, 
w szkole nie uczyłeś się, 
czy już błąd swój zrozumiałeś? 
Tak, naprawić wszystko chcę. 

Teraz znam już odpowiedzi 
na pytania, które wy, 
zadajecie w nocy wszystkim, 
kiedy w łóżku każdy śni. 

Bo czyś duży jest czy mały, 
dobre wychowanie wszak, 
winno wszystkim nam przyświecać 
bo go często w życiu brak. 

Jeśli mały przyjacielu, 
odpowiedzi wszystkie znasz, 
będziesz miał przyjaciół wielu, 
innym dobry przykład dasz. 

Wszyscy będą cię lubili, 
życie się piękniejszym stanie, 
więc śpiewajcie z nami mili, 
grunt to dobre wychowanie. 



Wyszukaj na rysunku 4 postaci ze spektaklu 
"Pinokio, czyli Muzyczna Opowieść o Dobrym Wychowaniu". 

TU DEN , , 
C %YSTOSC I HIGIENA 

Pełen zakres usług porządkowo-czystościowych: 
- mycie okien. 
- czyszczenie wykładzln. 
- czyszczenie żaluzji pionowych. 
- mechaniczne czyszczenie i konserwacja 
każdego rodzaju podlóg. 

Oferujemy ponadto: 
- odkurzacze przemysłowe. 
- zestawy ręczne dla sprzątaczek, 
- zmywarki I zamiatarki do podłóg, 
- myjnie wysokociśnieniowe. 
- dozowniki do mydła I ręczników papierowych. 

87-100 Toruń, ul. Gen. Sowińskiego 4/10 
tel/fax (56) 6598433, 6553391-92 w. 33 

"POZKAL" DRUKARNIA KUJAWSKA 

88-100 INOWROClAW, UL. CEGIELNA 10/12, TELJFAX 57-50-41 

SKŁAD KOMPUTEROWY, NAŚWIETLANE 
DRUK KSIĄżEK, CZASOPISM, FOLDERÓW, 
ETYKIET, OPAKOWAŃ 
NA PElNOFORMATOWYCH MASZYNACH ZWOJOWYCH 
I ARKUSZOWYCH 

OPRAWA ZESZVTOWA, BEZSZYOOWA I TWARDA 

SPRZEDAŻ 
ĆWICZEŃ DO NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO, 
KALENDARZY I NOTATNIKÓW 

JESTEŚMY CZŁONKIEM POLSKIEJ IZBY DRUKU 

71l'4't';I. AGENCJA 
PROMOCYJNO REKLAMOWA 

• WIELKOFORMATOWE REKlAMY WIZUALNE 
•POLIGRAFIA 
• PROJEKTOWANIE KOMPUTEROWE 
• SITODRUK, DRUK TRANSFEROWY 
• NADRUKI TERMOWGRZEWALNE 
• UPOMINKI REKlAMOWE 
• REKlAMY NA POJAZDACH 
• FLAGI, BANERY 

Pracownia Reklamy: 
Toruń ul.Wielki Rów 40b tel. 330~1 w.19 

BIG BANK 
pó łka Ak cyjna 

ODDZI L OPERACY JN Y W TORUNIU 

BIG Bank Spółka Akcyjna. będący sponsorem 
Teatru oreruje klientom wysoko oprocento ane 

lokaty ziołowe I walutowe. 

Przykładowo: 

- oprocentowanie lokaty rocmej w złotych wyno i 21,25"'. 
- oprocentowanie lokaty rocmej w dolarach amerykańskich 
(U Dl wynosi 5.00llo. 

- oprocentowanie lokaty rocznej w marlcach niemieckich 
CDEM) wynosi 3,8011Jii . 

• oprocentowanie lokaty rocmcj w flintach brytyjskich 
!GBP) wynosi 5,9011Jii. 

tel. 6S4-92-72 
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Teatr serdecznie dziękuje za wydrukowa nie programu 
panu Jerzemu Polkowskiemu, p rezesowi zarządu 

Toru ńs k ich Zakładów Graficznych 

(ul. Gen. Sowińskiego 2/4 Tel. 6598464, 6598957) 

Dyrektor 
Jadwiga Oleradzka 
Dyrektor Arty tyczny 
Andrzej Bubieó 

Teatr im_ Wilama Horzycy 
Plac Teatralny I 
87 -1 OO Toruń 
Telefony:(48-56) 252-22,212-45 
fax:(48-56) 237-17 

Ze pól techniczny: 
l(jerownik techniczny - Marek Mierzejew ki 
Z-ca kierownika technicznego - Krzysztof Garstecki 
brygadier sceny - Janu z Czarnecki 
wiatło - Sławomir Słowikowski 
dtwięk - Tomasz Baranowski, Dariusz Rutkowski 
garderobiane - Irena Baumgart, Danuta Chojnacka, 
Teresa Kończykow ka, Krystyna Tadajewska 
fryzjerka - Elżbieta Gnutek 
rekwizytor - Bogdan Górny 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej - Krystyna Gajewska 
krawieckiej mę kiej - Janu z Małek 
elektrycznej - Waldemar Boruń 
akustycznej - Tomasz Baranowski 
plastycznej - Lech Zakrzewski 
stolarskiej • Józef Cendrowski 
rekwizytorni - Maria Górna 
fryzjerskiej - Krystyna Stankowska 
prace farbiarskie - Maria Brozdowska 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne codziennie od 8.00 do 16.00. 
Telefony: 255-97, 654-90-74 
Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 

w godzinach 10.00 - 14.00 i 15.00 - 19.00. 
Telefon: 250-21 

W programie wykorzystano teksty piosenek 
Cezarego Domagały. 

Redakcja programu - Beata Banasik 
Rysunki, opracowanie graficzne i skład -
Agnieszka Ciesielska S. 



UWAGA DZIECI ! 

Teatr ogłasza konkurs rysunkowy związany z przedstawieniem „Pinokio, czyli 
Muzyczna opowieść o Dobrym Wychowaniu". Prace w dowolnej technice i ilości, 
opatrzone imieniem, nawiskiem i z podanym miejscem zamieszkania oraz numerem 
telefonu prosimy przysyłać do dnia 10 czerwca 1998 roku pod adres: 
Teatr im. Wilama Horzycy, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń. 

Rozstrzygnięcie konkursu, uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy 
nagrodzonych prac nastapi w listopadzie 1998 roku w Teatrze im. Wilama Horzycy 
w Toruniu, o czym zostaniecie powiadomione. 


