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Nie iestem 
złym chłopcem ... 

(rozmowa z Pinokiem) 

Ja : Jaką przygodę, którą przeżyłeś, 
uważasz za najciekawszą? 
Pinokio: Moją najciekawszą przygo
dą był pobyt w krainie zabawek. 
Tam właściwie wszystko się może 

zdarzyć. Kraina zabawek to raj na 
ziemi, tam każdy jest tym, kim chce 
być naprawdę. Czasem byłem żoł
nierzykiem, innym razem straża

kiem, kowbojem, Indianinem, 
miałem strzelbę, łuk i wszystko, 
co chciałem. 

Ja: Czy nie znudziłeś się ciągłą zabawą, me 
zatęskniłeś do szkoły? 
Pinokio: Każda zabawa kiedyś się w końcu znudzi i wtedy tę
skni się do szkoły. Bo w szko'le jest przyjemnie, kiedy ma się 
przyjaciół, z którymi można porozmawiać. Źle jest, kiedy 
w szkole spotykają nas same trudności, nie możemy się zrozu
mieć z kolegami, a dodatkowo jeszcze nauczyciel nas gnębi . „ 

Ja: „.ale ty nie byłeś gnębiony przez nauczyciela. 
Pinokio: Nie, od kiedy zrozumiałem, że w szkole można się 
nauczyć wielu nowych, ciekawych rzeczy, a potem można tę 
wiedzę dobrze wykorzystać . Dostawałem piątki z plusem, bo 
nauka sprawiała mi frajdę . 

Ja: Co było dla ciebie najtrudniejsze do osiągnięcia? 
Pionokio: Oczywiście mówienie prawdy. Kiedy coś zbroiłem, 
nie chciałem się do tego przyznać. Mówiłem: „To nie ja stłu

kłem dzbanek. On sam się rozbił". I coraz częściej kłamałem. 
Mój przyjaciel Świerszcz chciał mnie tego oduczyć i cały czas 
pokazywał mi, jak mam postępować. Traktowałem go jak nie
proszonego gościa i mówiłem: „A idźże stąd! Nie chcę cię, bo 



mi tylko przeszkadzasz". A Świerszcz jak sumienie gdzieś tam 
sobie zgrzytał na skrzypeczkach. W końcu wyrzeźbił we mnie 
taką nutkę, która jak zagrała to nagle zastanawiałem się: 

„A może trzeba tak postępo-
wać?". Zrozumiałem, że PRAW
DA, DOBROĆ, SERCE są naj
ważniejsze. Żeby być dobeym 
człowiekiem, trzeba kochać 

innych, wtedy i oni będq nas 
kochali. 

Ja: W którym momencie 
czułeś się najbardziej sa
motny? 
Pinokio: Najbardziej sa
motny byłem w lesie i na 
„polu cudów", kiedy stra
ciłem wszystkie cekiny, za 
które miałem kupić swo
jemu ojcu nowy kaftan. 
Czułem się oszukany 
przez Lisa i Kota, którzy 

l:::::::::~~:::::::::~=~!; podawali się za moich przyjaciół, a potem mnie 
okradli. Przez chwilę zostałem sam. Utrata 

cekinów, samotność, to, że zostałem przez przyjaciół oszuka-
ny i okradziony, bardzo mnie bolało. 
Później moim przyjacielem był Knot, bo on mi pokazywał „ży
cie na gorąco", wyprowadził mnie na ulicę. Byłem zafascyno
wany tym szalonym życiem, że tu można wejść, tam można 
coś zbroić, ukraść, na lekcje nie chodzić. Potem okazało się, 
że to jest złe. Raz ukradniesz jabłko, będziesz to robił zawsze. 
Ktoś przez ciebie będzie cierpiał. 

Ja: Kto jest więc twoim prawdziwym przyjacielem? 
Pinokio: Prawdziwy przyjaciel to nie jest ten, który zawsze 
pięknie się do ciebie uśmiecha, wiele cudów ci obiecuje, lecz 
ten, który powie czasem gorzkie słowa, ale prawdziwe. Jest 
zawsze przy tobie i pomoże wyjść z trudnych sytuacji i kłopo
tów. Taki właśnie jest Świerszcz. 

Ja: Czego nauczyły cię twoje przygody? 
Pinokio: Najpierw niczego nie szanowałem. Ważny byłem tyl
ko ja. Przez swoje przygody zrozumiołem, że tak nie wolno. 

Gdy wyrządzi się komuś krzywdę to 
tak, jakby się gdzieś we wszech
świecie strąciło jakąś gwiazdkę. 
Oczywiście można iść przez życie 
rozpychając się łokciami, kopiąc 
dookoła wszystkich, tylko że po 
pewnym czasie odsuną się od 
nas wszyscy. 

Ja: Co poradziłbyś „łobu

zom", którzy chcą być dobry
mi, ale nie bardzo potrafią? 
Pinokio: Najtrudniej jest 
zmienić samego siebie. Ża-
den chłopiec nie może spo- ~;::-----. ...... :::~.._~__:j 
kojnie usiedzieć na miejscu. Jeżeli moje 
wybryki nikogo nie ranią, to wszystko jest w porządku. 
Najważniejsze, żeby zrozumieć, że się coś źle zrobiło, 

znać się do błędu i starać się być po prostu lepszym. 
przy-

Pinokio: Grzegorz Pawłowski 
Ja: Agnieszka Tworek 
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CEZARY DOMAGAŁA 
• rezyser 

Czym zajmuje się reżyser? 
Praca reżysera zaczyna się w domu, 
gdzie rodzi się pomysł, potem w te
atrze następuje jego realizacja. Re
żyser wybiera sztukę, wyobraża so
bie, co chce przedstawić i za pomo
cą jakich środków. Rozdziela role 
a przed przystąpieniem do prób 
opowiada aktorom o swojej kon
cepcji. Na pierwszej próbie czyta 
się tekst, na kdejnych dodaje 
ruch, muzykę, kostiumy. Premie
ra to pierwszy spektakl przed 
publicznością. 

Czy pracę reżysera można porównać do 
pracy dyrygenta w orkiestrze? 
Tak, ale jest to praca bardziej skomplikowana i o wiele trud
niejsza. Nad jedną sztuką pracuje się kilka tygodni. Dyrygent 
ma nuty, zapis, którego się trzyma. Reżyser musi stworzyć 

wszystko sam. Ale obaj czuwają, aby wszystko było zgrane, 
brzmiało j,ak najlepiej. 

Jaką szkołę trzeba skończyć, aby zostać reżyserem? 
Oczywiście teartralną lub filmową. Fantastyczną rzeczą jest to, 
żeby móc realizować swoje marzenia. Zawód reżysera daje tę 
możliwość. 

Czy Pinokio jest Pana ulubionym bohaterem z dzieciństwa? 
Tak. Ta postać jest doskonale znana dorosłym i dzieciom. 
Dzięki temu mogę stworzyć spektakl rodzinny, na który wszy
scy z radością przychodzą do teatru. Dorośli, by wrócić w świat 
dzieciństwa, a dzieci, by przeżyć wspaniałą przygodę. Podob
ną sympatią darzę Króla Maciusia I i Małego Księcia. 

A. T. 
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Cezary Domagała Tomasz Bajerski 

. czyli muzyczna opowieść o dobrym wychowaniu 
na podstawie „Pinokio - przygody drewnianego pajaca" 

C. Collodiego w przekładzie Zofii Jachimeckiej 

Muzyka 
TOMASZ 
BAJERSKI 

Scenografia 
JERZY 

RUDZKI 

Reżyseria 
CEZARY 

DOMAGAŁA 

Choreografia 
TOMASZ 

TWORKOWSKI 

Przygotowanie muzyczne - BOŻENA MARTOWICZ 
Asystent reżysera - WOJCIECH KWIATKOWSKI 

Inspicjent - ANDRZEJ SIEDLECKI 

Sufler - RAFAŁ SENDYKA 

Rekwizytor - ELŻBIETA GAWLICKA 

Premiera: Rzeszów 24 kwietnia 1999 r. 
Krosno 28 kwietnia 1999 r. 

Producent spektaklu 
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OBSADA RÓL: 

Kot 
Głos Wróżki 

Świerszcz 
Sowa 

Kruk, Gospodarz, Clown 
Dyrektor Teatru Ma~ionetek, 
Wieśniak, Dżandżo, Zandarm 

Dżepetto, Nauczyciel 
Pinokio 
Tuńczyk 

Knot 
Lis, Dyrektor Cyrku 

- Mariola Łabno - Flaumenhaft 
- Małgorzata Machowska 
- Barbara Napieraj 
- Katarzyna Słomska 
- Robert Chodur 

- Wojciech Kwiatkowski 
- Mariusz Luszowski 
- Grzegorz Pawłowski 
- Maciej Szrenica 
- Przemysław Tejkowski 
- Paweł Wiśniewski 

Marionetki 
Małgorzata Machowska, Grażyna Nestorowicz, Katarzyna 

Słomska, Robert Chodur, Mariusz Luszowski, Maciej Szrenica 

Cyrkowcy 
Mariola Łabno - Flaumenhaft, Małgorzata Machowska, Grażyna 

Nestorowicz, Katarzyna Słomska, Robert Chodur, Mariusz 
Luszowski, Maciej Szrenica, Przemysław Tejkowski 

M 
s orowicz, K 

Uczniowie (li akt) 

Machow k Grażyn 
ob rt Chodur, 

Mariola Łabno - Flaumenhaft, Małgorzata Machowska, Grażyna 
Nestorowicz, Katarzyna Słomska, Robert Chodur, Maciej 

Szrenica, Paweł Wiśniewski 

Szprotki 
Mariola Łabno - Flaumenhaft, Małgorzata Machowska, Grażyna 

Nestorowicz, Katarzyna Słomska 

Kuny 
Mariola Łabno - Flaumenhaft, Małgorzata Machowska, Grażyna 

Nestorowicz, Katarzyna Słomska 

Włóczykije 
Rob rt Chodur, Maciej Szr nica, Prz my ł w 14 jkow ki 

P wet Wi niew ki 

Króliki 
Mariusz Luszowski, Maciej Szrenica, Przemysław Tejkowski 



JERZY RUDZKI 
scenograf 
Czy scenograf to taki człowiek, 

który dba o wygląd sceny? 
Tak. Projektuje scenografię . Sce
nografia to są dekoracje, które 
stoją na scenie i pokazują, jak 
wygląda świat, w którym się 
dzieje przedstawienie np. bajka 
o Pinokiu . Scenografia to też 

kostiumy, czyli ubrania dla ak
torów, które zakłada [ą na sie
bie grając postacie z bajki. 

Czy scenograf wymyśla 

i wykonuje dekoracje, ko
stiumy? 
Nie. Scenograf je wymyśla 
i rysuje swój projekt na papie
rze. Zo ich wykonanie odpowiedzialne są pra-
cownie teatralne: stolarska, modelatorska. One wykonują re
kwizyty, czyli przedmioty, którymi się posługują aktorzy na sce
nie. Są to dzbanki, kielichy, nawet hulajnoga. W pracowni 
malarskiej maluje się dekoracje, a w krawieckiej szyj,e się ko
stiumy. 

Jak długo powstaje kostium dla jednego aktora? 
Bardzo różnie . Kostiumy bardziej skomplikowane wykonuje się 
przez ki .lka dni, a nawet tygodni. W jeden dzień można wyko
nać prosty ubiór. 

Jakie umiejętności musi posiadać scenograf? 
Trzeba um ieć rysować, malować i mieć bujną wyobraźnię . Po
tem wystarczy ukończyć Akademię Sztuk Pięknych. 

Czy robienie scenografii to ciężka praca? 
Tak, ale za to bardzo przyjemna . 

A. T. 



„Wieczorami nie próżnował, 
tylko siadał do czytania, 
pismo swoje też szlifował, 
w zeszyciku do pisania, 
tam wpisywał mądre wnioski 
oraz własne spostrzeżenia, 
jak to kiedyś był beztroski 
i roik zwalczył w sobie lenia". 

PAMIĘTN IK PINOKIA 
„Kto nut słucha, jest szczęśliwy, 

kto szczęśliwy ten się , śmieje". 
Swierszcz 

„Pieniądze nie są w życiu najważniejsze" . 
Świerszcz 

„Głód to jeszcze nie powód, 
by przywłaszczać sobie cudzą własność". 

„Kto gardzi nauką wcześniej czy później 
zostanie osłem". 

Świerszcz 

Wieśniak 

„Prawdziwych przyjaciół poznajesz w biedzie, 
pamiętaj syneczku to warto wiedzieć, 

dlatego tą myślą z tobą się dzielę, 
byś zawsze prawdziwym był przyjacielem". 

„Choć często dola Twoja niepewna, 
czyś jest tuńczykiem, czy chłopcem z drewna 
w życiu możesz wygrać tak wiele 
będąc prawdziwym przyjacielem." 

Piosenka „Prawdziwy przyjaciel" 

Dżepetto 

„Kto jak pszczoły wciąż pracuje, 
nie narzeka i nie gdera, 

kto jak pszczoły nie próżnuje, 
ten na pewno miód uzbiera". 

Piosenka „Mądre wnioski" 

„Kto jak mrówka pracowita, 
w pocie czoła wciąż się trudzi, 
to nagroda go sowita 
czeka i szacunek ludzi". 

Piosenka „Mądre wnioski" 

„Kieruj się sercem i zdrowym rozsądkiem 
a będziesz szczęśliwy". 

TWOJA rada dla Pinokia: 

„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 piękniejsze stanie, 
więc śpiewajcie z nami mili 

grunt to dobre wychowanie." 

Dobra Wróżka 

ZADANIE „PRAWDA - FAŁSZ11 

Jeżeli uważnie oglądałeś sztukę i dokładnie przeczytałeś program, bez 
problemu znajdziesz właściwą odpowiedź. Zaznacz krzyżykiem odpowied
nią kratkę . 

PRAWDA FAŁSZ 

Najlepszymi przyjaciółmi Pinokia są Kot i Lis . O O 
Za cekiny chciał Pinokio kupić ojcu kapelusz. O O 
Swojego tatusia odnalazł Pinokio w paszczy wieloryba. O O 
Cekiny zakopał Pinokio na „polu cudów". O O 
Scenograf rozdziela role aktorom. O O 
Premiera to pierwsze przedstawienie sztuki przed publicznością. 0 1 10 

A. T. 



STALI SPONSORZY TEATRU 

A Elektrom~ 
Rzeszów 35-959 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel. 8539851, fax. 8536760 

IGNI 
35-959 Rzeszów, ul. Przemysłowa 2 
tel. +48 17 622 599, fax +48 17 624 618 

ICN Polfa Rzesz6w S.A. 

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. 
38-460 Jedlicze, ul. Trzeciewskiego 1 
tel. +48 13 4384 511 

Rzeszowski Zakład Energetyczny SA 
ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów 
tel. 853-90-00 

POLSK I S KLEP 
• 35-309 Rzeszów, 

ul. Podwisłocze 30 

Rzeszów, ul. Słowackiego 5 
tel. 8521-201 8521-308 
fax. 8521-930 

grupa multifarb 
35-103 Rzeszów, ul. Handlowa 4, INFOLINIA 0800 35003 

„ ~~ !!.~ ~:!~~ 
~„ Oddział1 w Rzeszowie, ul. Targowa 3, 35-959 Rzeszów 
~,.. Telefony: sekretariat 85 322 65, kredyty 85 320 60 

~!!9-•Jr.!!• ~- Rzeszów, ul. Lisa Kul1i 3, 
(!!rt:t '':!'i~ tel. (0-17) 852 01 35, fax (0-17) 852 01 38, 

C i!i!f-=1 www.optimus-comfort.com.pl 

~ BANK PEKAO S.A. 

c~ m 
CPN S.A ZELMER 
Oddział w Rzeszowie 35-016 Rzeszów 
35-959 Rzeszów ul. Hoffmanowej 19 
ul. Ujejskiego 3 

Radio Rzeszów S.A. 
35-032 Rzeszów 
ul. Zamkowa 
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-italmat --llnporter tkanin włoskich 
Przedstawiciel Fabryk Tekstylnych 
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Hurtownia: Rzeszów, ul. Wspólna 3, tel./fax 86-33-242; 86-33-372 

Sklepy: Rzeszów, ul. Jagiellonska 16; ul. Pifsudskiego 36, tel. 85-20-071 

Kierownik techniczny - JERZY LUBAS; Kierownicy pracowni krawieckich - IZA
BELA WOJCIECHOWSKA, JÓZEF PODYMA; Pracownia fryzjersko-perukarska -

BARBARA NABOŻNY, ZOFIA TARKOWSKA; Pracownia stolarska - STANI
SŁAW BIELENDA, LESŁAW DWORAK; Pracownia malarska - ALICJA GO
DEK; Brygadier sceny - MIECZVSŁAW OSETEK; Prace modelatorskie - WŁA

DYSŁAWA MAJEWSKA; Główny rekwizytor - ELŻBIETA GAWLICKA; Głów
ny elektryk - PIOTR TOMAKA; Światło - DARIUSZ LEWICKI; Akustyk - MA
RIAN KORNAGA; Prace ślusarskie- ZENON SALWIAK 

Biuro Obsługi Widzów tel. 853-22-52, Kierownik - BOŻENA CZECH 
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ZAKUPY TO KONIECDIOSC • W JEDYNCE TO PllYIENNOSC 

Jesteśmy także: 

- ul. Pelczara 6, tel. 857 67 65 
- ul. Lwowska 12, tel. kom. O 604 234 749 
- ul. Kwiatkowskiego 38 A, tel. 854 93 15 

ZAPRASZAMY! 

Godz. otwarcia 
pon.-sob. 600-2200 

niedziela 8°0-2000 


