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Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 



Piosenka 
o imieniu Pinokio 

Znalem raz rodz inę ca łą 

I tak coś mi się zdawało, 
Że rodzina choć niema ła , 
Tylko jedno imię miała. 

Ojciec się Pinokio zwa ł , 

A, że szczęście w życiu miał , 

Wziął za żonę cud dzi ewczynę, 
Ś li czną pannę - Pinokinę. 

Pan Pinokio z Pinokiną 
Wkrótce stali się rodziną, 
Chyba było to na święta, 
Sam już dobrze nie pamiętam , 

Urodz iły się dziewczynki, 
Trzy malut kie Pinokinki, 
Po nich w brzuszku mamy kopie 
Pinokino, mały chłopię. 

Cieszył się Pinokio tata, 
Że siostrzyczki mają brata, 
Bardzo dumny stwierdził w pi11tek: 
Mamy czworo Pinoki.ątekl 

Lecz się na tym nie skoilczylo, 
Ach jak patrzeć było miło, 
Kiedy to pod koniec lata , 
Bra t Pinokio, miał też brata. 
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Piosenka 
o dobrym wychowaniu 

Tonąc w lalek bałaganie, 
Zapytałem siebie sam, 
Czy ma dobre wychowanie? 
CWopiec co go dobrze znam. 

Nasz właściciel, „ bardzo miły" 
Co tak postępuje ładnie, 
By go lalki nie lubiły, 

W domu nieżle nabroiłeś , 

Mamie bardzo przykro jest, 
Czy już mamę przeprosiłeś? 
Czy cię stać na taki gest? 
Czy cię stać na taki gest? 

-------•••i.Bo nas rzuca gdzie popadnie. 

Gdy spożywasz płatki z mlekiem, 
Ulubione na śniadanie, 
Wychowanym jesteś człekiem 
Jeśli słychać twe mlaskanie? 
Jeśli słychać twe mlaskanie? 

Polem jeszcze braci czworo, 
Jedną siostrę, dziesięcioro 

Raptem dzieci się zrobiło , 

Wzdycha! ojciec 
ach jak miło 

Pinokiową mieć rodzinę , 

Żona też szczęSliwą minę 
Miała karmiąc swe dzieciątka , 

Ukochane Pinokiątka. 

Tak rodzina dorastała 
I m:zęśliwa była cała, 

Bo zamężna czy żonaty, 
Swoim dzieciom imię laty, 
Przekazało każde z dzieci, 
I tak jest już od stuleci, 
Więc polowa ludzi Swiata, 
Pewnie ma Pinokia - brata. 

Że i ja Pinokia znam, 
Więc ci takie imię dam, 
Bo tak mówiąc, między nami, 
To jest imię z tradycjami! 

Że i ja Pinokia znam, 
Więc ci takie imię dam, 
Bo tak mówiąc, między nami, 
To jest imię z tradycjami! 

Kopie, niszczy, nie szanuje, 
Czasem czyni to zawzięcie , 

Bo zabawek nie kupuje, 
Lecz dost je nas w prezencie. 

Może przyjmie nas życzliwie, 
Inne dziecko wychowane, 
Co odpowie nam właściwie 
Na pytania tak zadane. 

Kiedy kładąc się do łóżka , 

Porozrzucasz swe ubranie, 
To poskładać ma je wróżka? 
Czy twe dobre wychowanie? 
Czy twe dobre wychowanie? 

Wczesnym rankiem, dnia każdego, 
Mija cię znajomy dobry, 
Milcząc przejdziesz obok niego? 
Czy odpowiesz mu dzie11 dobry? 
Czy odpowiesz mu dzieli dobry? 

Ktoś cukierkiem cię częstuje 
Proszę, mówiąc w miłym geście , 

Czy wypada rzec dziękuję? 
Czy pód nosem mruknąć? Wreszcie! 
Czy pod nosem mruknąć? Wreszcie! 

Albo pyszny dżem próbując, 
Do słoika, palce wkładasz? 
Czy łyżeczką go wyjmując, 
Na talerzyk dżem nakładasz? 

Na talerzyk dżem nakładasz? 

Ktoś ci służy mądrą radą, 
Czy wysłuchać go wypada? 
Czy ziewając, z miną bladą , 

Myśleć, ale długo gadal 
Myśleć, ale długo gadal 

Jeś li mały przyjacielu 
Odpowiedzi wszystkie znasz, 
Będziesz mia! przyjaciół wielu, 
Innym dobry przyklad dasz. 

Wszyscy będą cię lubili, 
Życie się piękniejszym stanie, 
Więc śpiewajcie z nami mili, 
Grunt to dobre wychowanie! 
Grunt to dobre wychowanie! 
Grunt to dobre wychowanie! Wychowanie! 

PINOKIO, wł. Pinocchio, bohater tytułowy powieści dla dzieci 
Carla Collodiego Pinokio, przygody drewnianego pajacyka, opubli
kowanej w odcinkach w „Giornale per i bambini" (wioski „Dzien
nik dla dzieci") w 1878, a w książce w 1883 (tłumaczenie polskie 
w 1912), który jest na wpół marionetką , a na wpół urwisem, na pół 
drogi między bajką i rzeczywistością, trapionym nieustannie przez 
wszelkiego rodzaju zie przygody, niepowodzenia , prześladowanym 
przez morderców, żandarmów, sędziów, oszustów, chlebodawców 
o zatwardziałych sercach, którzy przybierają postacie zwierzęce: 
gadający Świerszcz, zaziębiony Rak, Biały Kruk, pokojówka Ślimak, 
Papuga, itd. Pełen życia i fantazji Pinokio nagrodzony zostaje wresz
cie za wytrwałość, z jaką znosi swe nieszczęścia, i, w zgodzie z XIX
wieczną dydaktyką, cieszy się, że przestał być istotą bajeczną, a stal 
się normalnym chłopcem . 

Władysław Kopaliński, Slownik mitów i tradycji kultury, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987. 
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Musical Cezarego Domagaly i Toma 
na podstawie utworu Carla Collodieg 
„Pinokio. Przygody drewnianego p 
(Le avventure di Pinocchio. Storia 

Przekład Zofia Jachimecka 

Reżyseria 

Cezary Domagała 

Scenografia 
Jerzy Rudzki 

Muzyka 
Tomasz Bajerski 

Choreografia 
Tomasz Tworkowski 

Kompozycja świateł 
Grzegorz Cwalina 
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Pinokio/Syn - MIROSŁAW BEDMREK 

Dżepeuo/Ojcicc - WAJ.DEMAR KOTAS 

Gadający Świerszcz - JUDYl'A PARADZIKSKĄ 

Kot - EWA WYSZOMIRSKA 

Lis - ANDRZEJ CZERNIK 

Dyrektor Teatru Marionelek- JACEK DZISIEWlCZ 

Dyrekłor Cyrku - MICHAŁ ŚWITAIA 

Knot - PIOTR KONDR>IT 

Sowa - ELŻBIETA PIWEK 

Nauczyciel - G RZ MINKIEWICZ 

GRZEGORZ MINKIEWlCZ 
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Kruk - BOGDAN ZIELl~SKI 
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Tuf1czyk - LESZEK MAU:C 

Rodzina Pinokiów, Uczniowie, Mario1 
Kuny, Cyrkowcy, Biesiad 

ARlETA LOS-PtAWSZEWSKA, GRAŻY1 
MAŁGORZATA SZCZERBOWSKA, BEAT 
ALEKSANDRA CWEN (adeptka) , MIROS 

JACEK DZISIEWICZ, ANDRZEJ JAKUBCZ 
GRZEGORZ Ml 'KIEWICZ, MACIEJ NAMYSŁ 

Asystent reżysera - Leszek Malec 

Operator świateł - Witold Prokopowicz • 
B1ygadier sceny - Jerzy Kowalew~ki 

Premiera 23 IX 2000 

1ent - eresa Zieli11ska 

Duża Scena 
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