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BEATA RAKOWSKA 
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TOMASZ KRAJEWSKI 
Szewc, Jeż, Dyrektor cyrku 
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Fryzjer, Królik II, Clown IV 
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Mleczarz, Pierrot, Zając I, Iluzjonista 
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Womy, Arlekin, Królik I, Clown III 

DARIUSZ LEMIESZEK 
Kot, Clown II 

MAREK LIS ORLOWSKI 
Lis, Clown I 

ARTUR ŁODYGA 
Żandarm I, Kuglarz I, Zając II, Chłopiec 

JACEK DELEŻYŃSKI 
Żandarm Il, Kuglarz Il, Puchacz II 
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Dyrektor teatru, Niedźwiedź, Siłacz 

ELŻBIETA GOLIŃSKA 
Mieszczanka, Wróżka 

TADEUSZ TRYGUBOWICZ 
Mieszczanin, Kuglarz III, Kruk, Lew 

KAROLINA JÓŻWIAK 
Mieszczka I, Colombina, Wiewiórka I, Tancerka I 

AGNIESZKA POPKIEWICZ 
Mieszczka II, Wiewiórka II, Tancerka Il 
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Mieszczka III, Wiewórka III, Tancerka III 

BOGDA SZTENCEL 
Mieszczka IV, Wiewiórka IV, Tancerka IV 

PIOSENKA PINOKIA 
I MIESZCZAN 

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 -
Przekonacie się. 

Ale głowę masz drewnianą, 
Stuku puku, stuku puku, 
A w tej głowie pewnie siano. 
O nie, nie, o nie, o nie! 

O tak! O nie! 
Któż to teraz wie? 
O tak! O nie! 
Wnet dowiemy się. 

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

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



SŁÓWKO O AUTORZE 
I PINOKIU 

Drogie Dzieci, 

w sezonie jubileuszowym Teatr 
Współczesny szczególnie ciepło pragnie 
powitać właśnie Was, ponieważ 50 lat 
temu rozpoczynaliśmy naszą działalność 
jako scena specjalizująca się w wystawia
niu sztuk dla dzieci i młodzieży. 

Tym razem proponujemy Wam 
spotkanie z najsławniejszym i najbardziej 
niezwykłym z pajaców, jakim jest Pinokio. 
Na pewno znacie go już z książkowej 
opowieści, z kina, radia, telewizji czy ga
zet, bo chociaż Pinokio to urwis mały, 
liczy sobie aż 116 lat i zdążył osiągnąć 
wielką popularność. We wszystkich nie
mal krajach świata stał się ulubieńcem nie 
tylko dzieci, ale i dorosłych. Dowody? 
Otóż kiedy sławny amerykański poeta 
Ezra Pound przebywał w zakładzie lecz
niczym we włoskiej miejscowości Merano, 
prosił swoją siostrzenicę, aby codziennie 
czytała mu po kilka stronic „Pinokia". 
Z kolei burmistrz i rajcy włoskiego miasta 
Pescia swoją sympatię dla słynnego paja
ca objawili fundując mieszkańcom Park 
Pinokia, w którym następnie znany rzeź-

biarz Emilio Greco na cześć Pinokia 
i Wróżki wystawił pomnik. Zakochany 
zaś w drewnianym chłopczyku wielki 
Walt Disney uczynił go bohaterem pełno
metrażowego filmu rysunkowego ... 

Swoje literackie życie rozpoczął Pi
nokio w Rzymie 7 lipca 1881 r. Tego dnia 
na łamach tygodnika „Gazeta dla Dzieci" 
(„Giornale per i bambini") pojawił się 
pierwszy odcinek „Historii pewnej mario
netki" („Storia di un burattino") podpisa
ny przez Carla Collodiego. W dwa lata 
później, w wersji nieco poszerzonej, dzieje 
Pinokia ukazały się jako wielka książka 
(„Le avventure di Pinocchio"), którą we 
Włoszech wszyscy - duzi i mali - czytali 
z wypiekami na twarzy, a którą w Polsce 
opublikowano w 1912 r. 

Pisarz, który wymyślił przygody 
chłopca wystruganego z czarodziejskiego 
kawałka drewna przez starego, ubogiego 
Dżepetta, wydał je drukiem pod pseudo
nimem Carlo Collodi. Naprawdę nazywał 
się Carlo (Lorenzo Filippo Giovanni) Lo
renzini. Przyszedł na świat we Florencji 
i żył w latach 1826-1890. Były to czasy, 
kiedy jego ojczyznę - podzieloną na małe 
królestwa i księstewka zależne od Austrii 
i hiszpańskich Burbonów - wyzwalali 
i jednoczyli Camillo Cavour i Giuseppe 



Był raz na świecie Kot 
Z tysiąca znany psot. 
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I był na świecie też 
Lis - bardzo chytry zwierz. 



Garibaldi. Carlo Lorenzini, literat i dzien
nikarz, bardzo kochał swój kraj, więc 
włączył się do walki o jego wolność jako 
żołnierz. Rozgłos i międzynarodową sławę 
przyniosły mu jednak książki dla dzieci 
i młodzieży, zwłaszcza cykl powieściowy 
o małym chłopcu Gianettino oraz „Przy
gody Pinokia". 

W naszym teatrze fantastyczne 
przygody i niebezpieczne tarapaty Pino
kia przedstawiamy w wersji muzycznej. 
Nie odtwarza ona wiernie zdarzeń, jakie 
znacie z kart książki. Jej autor bowiem 
wykorzystał pewne wątki dzieła Collodie
go, by stworzyć własną wizję przygód pół 
pajaca, pół chłopca. Przygód, jakie nau
czyły go zdrowego rozsądku, wytrwałości 
i otworzyły jego serce na innych. W swym 
opracowaniu autor naszej sztuki zachował 
też pewnych bohaterów „Pinokia" - lu
dzi, zwierzęta i lalki. 

Mamy nadzieję, że wierszowany 
tekst, wpadające w ucho melodie, malow
nicze dekoracje i pyszne kostiumy, zgrab
ne układy taneczne i pełne wyrazu scenki 
pantomimiczne spodobają się Wam tak 
samo, jak wszystkie prawdziwie artystycz
ne przekazy, które pozwoliły Wam poznać 
i pokochać Pinokia. 

PIOSENKA LISA I KOTA 

Był raz na świecie Kot 
Z tysiąca znany psot. 
I był na świecie też 
Lis - bardzo chytry zwierz. 

W ciąż razem chodzili 
I ciągle psocili 
I z innych się śmiali, 
Tak byli zuchwali. 
A ludzie mówili, 
Że gdy się zjawili, 
To wszyscy się bali, 
Bo do brze ich znali. O hej! 

Pierwszy do wszystkich hec 
Był Kot - w tych rzeczach spec. 
Lecz Lis na każdą noc 
Miał też pomysłów moc. 

W ciąż razem chodzili 
I ciągle psocili 
I z innych się śmiali, 
Tak byli zuchwali. 
A ludzie mówili, 
Że gdy się zjawili, 
To wszyscy się bali, 
Bo dobrze ich znali. O hej! 
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