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dyrektor naczelny: Zenon Butkiewicz 
dyrektor artystyczny: Anna August~1nowicz 

Moja kochana 
Bronisiul 

Pamiętasz na pewno ten dzień, kiedy oglądal iśmy razem 
Pinokia w teatrze. Mialaś wtedy cztery albo pięć lat. Później, 

po przedstawieniu, oboje odwiedziliśmy w garderobie Aktora, 
a właściwie Aktorkę. grającą rolę Pinokia. Było to wielkie prze
życie dla mnie: Twoja buzia nabrała jeszcze więcej wypieków 
niż w czasie przedstawienia. Wtedy wydawalo mi się. że Ty 
dalej widzisz Pinokia, że to nie jest tylko ro I a. tylko teatr. 
Ty z ogromnymi oczami słuchałaś, kiedy Agata - tak w tym 
przedstawieniu mia! na imię Pinokio - zadawala Ci pytania. 



Wtedy zrozumialem jak ważne dla aktora 
musi być przeżycie dziecka. Może to jest 
najważniejsze - żeby dziecku pokazać świat. za 
którym tęskni, o którym marzy. Wtedy obu
dziła się we mnie chęć stworzenia takiego 
świata dla Ciebie i dla Mateuszka - moich 
dzieci . 

Mateusz mia ł już swoje przedstawienie -
to był „Królewicz i żebrak ' ' w tym pięknym 

i mądrym Teatrze Wspólczesnym w Szczecinie. 
Teraz przyszła kolej na Ciebie. Jesteś starsza 
o co najmniej sześć lat. To strasznie dużo i stra
sznie mało . Wyobraźnia i marzenie nie mają 
lat. One się nie s tarzeją. Wiem, że Twój ś wiat. 

o którym marzysz składa się z Tajemnic i Nie
spodzianek. 



Kiedy przyniosłaś do dornu „Pinokia" jako swoją szkolną 
l ekturę. poprosilern Cię. abyś napi$ala mi o czym to jest. A ja 
po s tanowiłem na pis a ć. o czym to jes t dla mnie. 

I. To jest też o mnie . O Ta tusiu. Takim. który wymarzył 

sobie . jaki będzie jego ch łopiec z drewna. Że będzie 
grzeczny. posłu s zny i będzie rob ił to. co tatuś zechce. To 
są ukryte pragnienia wszystkich Tatusiów. 

2. Zdziwienie - ch łopiec jest kimś ca ł kowici e innym niż 

wyobraże nie Tatusia. 
3. Chlopiec bardzo chce być tak i. jak chce Tatuś. ale świa t. 

ludzie. których spotyka 
są bardzo ciekawi. Im ~ 

bardziej chce się być 

poslusznym. tym trud-
niej ternu sprostać gdy 
się jest rnalym c h łop

cem. 

4. Tatuś zaczyna dostrzegać tę właściwość małych chłopców 
- że wszystko. co ich spotyka jest ciekawe. 
Za sł ugą niektórych rodziców jest. że wiedzą to dużo 

wcześniej i pozwalają swoim dzieciom poznawać świat. 

ustanawiając w nim czytelne dla dzieci granice. 



5. I to jest może moje największe odkrycie. W „Pinokiu" 
chodzi również o Tatusiów, żeby oni do roś I i do roli oj
ców. Pod wplywem pracy z aktorami. rozmów z nimi 
o dojrzałym ojcost wie za uważyłem . że lepiej WJs. moje 
dzieci rozumiem. na więcej się zgadz,1 111. 

6. ajtrudniej mi jest z 0odzić się . że możec i e się za g ubić . ż e 

możecie ni wyb rać tak. jak bym chc i ał i że macie do tego 
prawo. 

7. Mamy zatem przygody. niedole. schodzenie na manowce . 
ponawiane próby poprawy i przez c a ły czas stopniowe 

narod ziny sum ienia 
I· S Kochana Broniu. życ zę ci wzrusze1i 
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i dedykuję Ci moje Pl OKIOWE 
OJCOSTWO. 

Twój Ta tuś 
Marek Pasieczny 



Carlo Collodi 

PINOKIO 
(Le auuenture di Pinocchio) 

przek ład: Zofia Jachimecka 

adaptacja: Waldemar Zawodzir1ski 

reżyseria: Marek Pasieczny 

dekoracje : Ryszard Warcholiń ski 

kostiumy: Zuzanna Korwin 

muzyka : Jacek Gałuszka 

reżyse ria światla: Krzysztof Sendke 

ruch sceniczny: Arkadiusz Buszko 

pr-e111iera: 6 marc,1 I 999 
sto trzydziesta picrwsz,1 premiera T\Xi 

Arkadiusz Buszko - PINOKIO 
Grażyna Madej - DZIEWCZYNKA O NIEBIESKICH WŁOSACH 
Tadeusz Zapaśnik - DŻEPETTO 
Krystyna Maksymowicz - ŚWIERSZCZ 
Ewa Sobiech - PRZEKUPKA. KUNA . STARUSZKA 
Beata Zygarlicka - KUNA. SOWA. PULCINELLA 
Mateusz Bejger - GENIO, ŻANDARM. KRÓLIK 
Grzegorz Falkowski - ARLEKIN. CHUDZIELEC 
Jakub Kornacki - KRUK. PTAK 
Grzegorz Mludzik - DYREKTOR TEATRU MARIONETEK 

I CYRKU 
Paweł Niczewski - KOT. CHŁOPIEC W SZKOLE 
Wiesław Orlowski - LIS. WOŹNICA 
Konrad Pawicki - ŚWISTAK. KRÓLIK. ZANDARM 
Jacek Piąt kowski - HANDLARZ. KARCZMARZ, Ś LIMAK 
Zbi gniew Witkowski - GOSPODARZ. NAUCZYCIEL 

Przedstawienie prowadzi: Krystyna Zgud-Bikart 



Co to? Co to7 
Co się tutaj dzieje7 
Kto to? Kto to7 
Kto jest dobrodziejem? 

Bo przecież zamiast drewnianego pJjJcyka 
mamy przed sobą ślicznego chłopczyka I 
I nie wiadomo kto jest tego sprawcą. 
kto jest naszego Pinokia wybawcą. 
Choć klamal bardzo i leniuchowal. 
to później się zmienił i ciężko pracował. 

To dobra wróżka go uratowała . 

bo mial dobre serce. a ona to wiedziala. 

Bronia Pasieczny 



Z clSt ~ pca dyrektora: Miroslaw Gawęd,1 

ZESró L TECHNICZNY 
kiC'f0\\"'11k \t>chniLzny: Wlodz11 n1i'rz Rv 1,1 ko\\-'Ski 

operatorzy św1 ::i1cL .bn u-s ~ Klyrn . Robert Skrzynia rz. Hubert Boc zkowski 
akusl)•C)f: Andrzej Ba n .:iś . A<l .1 rn Dz.id2.iS2:t' \\rski 

glówny brygJdicr scenv: Brunon Mclkis 

obs!uga sceny: Andr~e j Mi:;zku rk rt . Krzysztof Czc.::choli1isk i. Karol Stru5.1!s k.i 
pr.KO\\·n1a Slus.1 rs k(I . Józef Kazubsk1 

prncow111a ':) tC'lbrsl .:i : H'1l.1ry S t r6:ży 1 l s k i 

pracl1wni.1 kr.1w1cc k.:l d.1m s-ka: Irena B!oriska . BeJta Łukas zc v\ ska 

prarnwniJ kr.J \\i~C"k .'l nięs k 3 : J rzy Runnistrz.1k. zc.,k1 K.1 zi rni crc ~.1 k 

praco\vn i.i tapicerska: Sta 111slaw Falk1..1wski 
~, r.'lCO \\ll i J 11 l:'t styczn:i : Ad.i m \\r,f\·\ió rsk i 

11 r:iro\\11i.1 fryz1rrsk il : Rcn.i t.i SZ \\ Cd. Elzb1cta \. 1 ś 1 1 1e \vska 

~ardrrnb ia r 1e : Krys tyna S1oroz:y1isk.i . Ursz.ulJ .l.1strt \bowska 
rckwii yto rk.J : Barb.1 r:i Cidluk 

kiern wc.1 - zaop.1trz:e11iO\\ i0c : J.1 rosl.iw Piotrowski 

opr:icow.1nic progr.i mu: Jul i."'l K1crc-\Vicrzchowsk.1 
Scrdct.." z.n ie dzi ękuji...'lll ) Broni i \•1 ar~O\\ I Pasiecznym orJz. dziecK1m 

z Pr! eds: ko l-i Public:: nego N.- 27 .. Z:i gii:lek "" w Szczecinie. 
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A rll l)lnE' <le S.1int Exupl'ry 
Mal)• K 51~ż1° 

\Vit i...)ld Gombrowic z:. 

lwunJ . f.. Sl\'.!J JJcz.ka Bur~'Ulhl.1 

Zb i g nięw Hi...·rbert 
RcJ..t111;;1ruJ..cj.1 poety 

Werr wr St.."hw.1b 
1\tfoj.1 w~f1'tJb.1 jcsr be~ scn:-.·u 
.1/hu .;:1glad.1 ludu 

Eug\:'1112 lu1iest.."0 
Kr::e~l.1 

MA SCENA - MAL RNIA 

t\!1Jrck Kvtcrski 
Koch.Jm 

N. ii ll't1fl' 

S1i g L.1 rssvn 
P1) \\TU/ ska: .mca 

-
Alek sandcr Fredro 
0.Hny 1 hw:.1ry 

St.misia\-\' lgriciry \Vi tki i...·wi..: z 
\t! 111.1/ym dwtirJ..u 

Juliusz Sli" \\'J l'k1 

8.11/Jdcm 

Woody .-\lle11 
5e~ s J.. omcdi:i IKJ(T !ct11icj 

r rri...'Jrich Oii rręn111J tt 

Cry .~rn1 t:-•rtdni! 

Kii..'n.m 111k 81ur.1 Ohslugi \\fi dt ów: Rok·~ l ;1 w PyzdrU\\,ski 

Rl' zi...•n-vacj.1 i sprzcd:n bi let ów or.1z in fi...1 rn1,Kll' 

od 8.i...)O do IS.oo. w ~Ublity od IO. oo do 13 .lh.l 

K:is.1 c;:,ynn.1 z,1wszc na gi..1d : in~· przed ro zpoczę(icn1 spektaklu - tel. ,~8 '::1 2 3 1 3 



Mich;ił SzopJ. IJt 6 


