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CARLO COLLODI 



STOLARZ 

PINOKIO 

A mnie prześladuje od dawna pech 
I sił mi już brak, by żyć w biedzie ... 

Jestem taki sam i biedny 
I widzę to najwyraźniej, 
Że przyjaciel mi potrzebny, 
Bo we dwójkę zawsze raźniej. 

Mógłby to być mały kotek 
Albo piesek zabłąkany, 
Lecz największą mam ochotę, 

By to pajac był drewniany. 

Ale co to ? Kłoda drewna ! 
Czy prawdziwa ? Niech pomacam ... 
Właśnie taka mi potrzebna 
Aby zrobić z niej pajaca ! 

Najprawdziwsza i niczyja 
Na pajaca wymarzona. 
Tutaj będzie głowa ... Szyja ... 
A tu nogi i ramiona 

Świetnie ! Dalej do roboty ! 
Szkoda tracić każdej chwilii 
Teraz skończą się kłopoty 
I będziemy lepiej żyli. 

Ciachu machu ! Cztery ciosy 
Z każdej strony 

O! Litości! 



OJCIEC 
(Stolarz) 

PINOKIO 

OJCIEC 

PINOKIO 

OJCIEC 

PINOKIO 

OJCIEC 

Kto tu drze się wniebogłosy? 
Ech, złudzenie ... 

Moje kości! 

Co u licha ! Sen czy jawa ? 

Mam łaskotki ! 

To rzecz pewna 
I choć dziwna to jest sprawa, 
Głos się wydobywa z drewna ... 

(Pinokio chwyta go za nos) 
Puść nos, bo narobię krzyku ! 
Dam ci w skórę ! - Głupie żarty ! 

Co za nochal ! 

Pajacyku ... 
Puść. No, nie bądź tak uparty ... 
A to ładna z ciebie sztuka ... 
Jednak się nie gniewam wcale. 
Teraz imię ci wyszukam ... 
„ Pinokio ! " - Brzmi doskonale ! 
Źle zrobiłeś, lecz nie szkodzi 
Nie umiem się długo gniewać. 

No zaczynaj ... Noga lewa, 
Teraz prawa, lewa znowu ... 
Lecz się prosto trzymać trzeba. 
Nie pochylaj się do przodu ! 
Coraz lepiej prosto, śmiało ... 

PIOSENKA PINOKIA Z MIESZCZANAMI 
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 ! 



DYREKTOR 

COLOMBINA 

ARLEKIN 

DYREKTOR 

PINOKIO 

DYREKTOR 

PINOKIO 

DYREKTOR 

Dzisiaj chcę upiec pieczeń z barana 
A brak mi właśnie dobrego drewna 
Ty jesteś suchy ... Tak, to rzecz pewna 
Będziesz się palił wprost znakomicie ! 

Och, co to będzie? Czy nie słyszeliście? 
Pinokio spłonie ! - Ach ! Arlekinie ! 
Zrób coś ! Pinokio w płomieniach zginie ! 
To nie są żarty, dyrektor srogi ... 

O, dyrektorze, wspaniały, drogi ! 
Z wielką prośbą się do ciebie zwracam: 
Spal mnie w ognisku zamiast pajaca ! 

Mnie wszystko jedno, kto odda życie, 
Byle się baran piekl znakomicie. 
Dobrze. Chodź tutaj ! 

Za pozwoleniem 
Ja protestuję! To poświęcenie 
Jest bardzo piękne, Lecz się nie zgadzam ! 
Niech pan Dyrektor mnie w ogień wsadza, 
Albo sam wskoczę ! - Gdzie ? Niech pan powie ! 

Chcesz go ratować ? Aaaaa pssik !! 

Na zdrowie! 

Widzę, że dzielnym jesteś pajacem 
I masz charakter ! Dobrze ... Niech stracę ! 
Nie zjem barana. Aaaaa aaa psiach !! 

PINOKIO 

DYREKTOR 

COLOMBINA 

DYREKTOR 

PINOKIO 

COLOMBINA 

DYREKTOR 

PINOKIO 

DYREKTOR 

PINOKIO 

DYREKTOR 

Sto lat! 

Dziś na kolację zjem ... pięć czekolad ! 

Gdy trzykroć kichnie ... 

Psssiik !! 

Pomyślności ! 

To już nie będzie się złościł! 

Więc innym razem zjem baraninę 
Teraz mi powiedz, czy masz rodzinę? 

Mam tylko ojca. 

A gdzie pracuje? 

O, jest stolarzem, ale głoduje. 
Mało zarabia ... A dzisiaj, wie pan ... 
Za kilka soldów sprzedał swój kaftan 
Na książkę dla mnie. Nie miał pieniędzy ... 

Znaczy ... Że ojciec twój żyje w nędzy ... 
Masz ! - Tu ci daję cztery dukaty 
Lecz wracaj z nimi prosto do taty ! 



Adaptacja poetycka 
teksty piosenek MACIEJ STAROPOLSKI 

Muzyka IRENEUSZ WIKAREK 

Reżyseria 
i choreografia JACEK MEDWECKI 

Scenografia ALICJA KURYŁO 

Asystent reżysera Leszek Perłowski 
Przygotowanie wokalne Andrzej Beń 
Inspicjent Ewa Lichodziejewska 
Sufler Iwona Hauba 

Spektakl z 15-m.inutową przerwą 
po pierwszym obrazie trwa 11 O minut 
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Fryzjer, Zając, Chłopiec 
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MAREK PUDEŁKO 
BOŻENA PERŁOWSKA 
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CEZARY ŻOŁYŃSKI 
LESZEK PERŁOWSKI 
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EDYTA MILCZAREK * . 
ANNA ŁANIEWSKA * 
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RENATA STADNIK * 
WOJCIECH DENEKA 

* -adepci 



CARLO COLLODI właśc. Carlo Lorenzini, ur. 24.XI 1826 we Floren
cji, zm. 26 X 1890 we Florencji. Początkowo kształcił się w seminarium du
chownym, ale porzucił je i znalazł pracę w księgarni. Brał udział w walce o 
zjednoczenie Włoch jako żołnierz i publicysta. W 1848 założył pismo saty
ryczne „li Lampione", w którym ogłaszał satyry i artykuły polityczne. Działal
ność ściśle literacką rozpoczął od przekładów z franc. literatury dla dzieci. 
Rozgłos przyniosły mu książki o wychowaniu i powieści dla dzieci. Napisał 
m.in. cykl opowieści o przygodach chłopca Giannettino (1876~81) i Storie alle
gre (1887, Wesołe historie) . W I. 1881 -83 na łamach gazetki dziecięcej „Gior
nale per i bam bi ni" wydał w odcinkach historię drewnianego pajacyka pt. Pino
kio. Książka tłum. była na wiele języków, zdobyła szeroką popularność, miała 
liczne adaptacje. Najbardziej znaną jest Złoty kluczyk, czyli niezwykłe przygo
dy Buratina Aleksego Tołstoja . 

PINOKIO (Le avventure di Pinocchio, storia diun burattino, 1883). Książ
ka jest typowym przykładem osadzenia fantastycznej postaci w relacjach rze
czywistego świata. Ów świat - to surowo osądzony przez autora ustrój Włoch 
końca XIX w„ gdzie ubogim dzieje się krzywda, a niesprawiedliwe trybunały i 
grnźni karabinierzy są po to, aby prześladować, gnębić i niesprawiedliwie ka
rać niewinnych, prostych ludzi. Ubogi Dżeppetto z dziwnej kłody , jęczącej pod 
heblem, wystrugał zabawną kukiełkę z długim spiczastym noskiem i pokochał 
ją jak własnego syna. Ale Pinokio nie miał w swym drewnianym ciele serca i 
nie umiał odpłacić staruszkowi za jego przywiązanie i poświęcenie. Kukiełka 
wybiera ustawicznie złą drogę i złe towarzystwo, popada w przygody i niebez
pieczeństwa, które mogą przerazić co wrażliwszych małych czytelników. Jed
nak wszystko kończy się szczęśliwie. Dzięki stałej opiece i pomocy dobrej 
wróżki odnajduje i ratuje z niebezpieczeństwa poczciwego Dżeppetta i w na
grodę za ten uczynek z drewnianej kukiełki bez serca przekształca się w chłopca 
o dobrym charakterze. Jest to klasyczna poezja literatury dziecięcej, tłum . na 

wiele języków. Na tle ówczesnej moralizatorskiej twórczości dla naj1młodszych 
książka ta stała się wydarzeniem przełomowym dzięki swym wartościom lite
rackim i dyskrecji w przekazywaniu tendencji pedagogicznych. 

Pinokio przywędrował do Polski w latach dwudziestych . Wersję skróco
ną dał nam Józef Wittlin (1926) , a na scenę książkę przerobił Aleksander 
Maliszewski (1929) . Pełny przekład Pinokia zawdzięczamy Zofii Jachimec
kiej (1954). ( .. . ) 

Czas powiedzieć, co w Pinokiu podoba się dzieciom. Oczywiście , wspa
niałe i bujne przygody. Nie tylko to . Dzieci wiedzą , co Pinokio „mówiąc w du
chu" pomyślał przy tym naprawdę . Trochę się wstydzę, ale jednak powiem . 
Pinokio pomyślał : "Skończyły się dobre czasy i pyszne przygody. Stałem się 
porządnym chłopcem i od tej chwili będzie mi bardzo nudno. Tak nudno jak 
dorosłym ". 

Moim zdaniem to właśnie musiało przyjść mu na myśl. 



DYREKTOR( ... ) 

OSŁY 

DYREKTOR 

SIŁACZ 

DYREKTOR 

A teraz trening, nikt nie próżnuje, 
Każdy z nas tutaj ciężko pracuje. 
Hopla! Dokoła areny biegiem! 
Szybciej! Tak. Wyżej! Równym szeregiem. 
A teraz stępa ! A teraz bym chciał 
Pełnym galopem ! Tak. A teraz cwał 
Szybciej w koło i większe kroki ! 
A teraz stójcie! - Spróbujemy skoki. 
Podajcie obręcz, proszę o ciszę. 
Kto skoczyć zdoła, to z nim podpiszę 
Kontrakt do cyrku. No, orkiestra ... Tusz ! 
Dalej osiołki, zaczynajcie już ! 
No!! - Skaczcie szybciej! 

laaa ! 

Co się dzieje ? 
Bo was publiczność zaraz wyśmieje ! -
Widzę, że na nic moje wysiłki. 
Padłem ofiarą wielkiej pomyłki 
Ci nie wystąpią na mej arenie ... 
To nie artyści. To zwykle lenie ! 
To miał być numer całkiem odrębny 
Ale nic z tego ... - Zrobię z nich bębny ! 
Najlepsze bębny są z oślej skóry ! 
Zdjąć z nich ją trzeba ... - Hej !. Jest tam który ? 

Jestem. 

To dobrze. Kto ci pomoże 
zdjąć z osłów skórę ? 

SIŁACZ 

DYREKTOR 

PINOKIO 

CHŁOPIEC 

PINOKIO 

CHŁOPIEC 

PINOKIO 

Klaun. 

Przynieś noże ! 
A ja przyniosę bębny dziurawe. (wychodzą) 

Czy zdajesz sobie ... 

Co? 

Z tego sprawę 
Że to godzina wybiła ? !! ... 

A więc zginiemy? 

O, wróżko miła!! 
Wróżko !! Tatulu !!! Czy nas słyszycie?! 
Jak nie przyjdziecie, stracimy życie ! 



Dyrektor naczelny i artystyczny Stanisław Kuźnik 
Zastępca dyrektora Emil Czepulonis 
Koordynator pracy artystycznej Roma Kobus 
Kierownik techniczny p.o. Wojciech Bandkowski 
Kierownicy pracowni: 
plastycznej Aleksander Kowalczyk 
elektrycznej Bogdan Giżycki 
akustycznej Jan Szołomicki 
fryzjersko - perukarskiej Alfreda Nowak 
brygadier sceny Ryszard Jarek 
garderobiana Maria Murawska 
prac. krawiecka Anna Żurawska 
stolarnia Ireneusz Ługowski 

Biuro Obsługi Widzów prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów indywidual
nych i zbiorowych, oferuje organizację uroczystości, akademii , koncertów, itd. 
Czynne od, poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17, w soboty w godz. 11 - 15 
oraz godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia. 
Telefon 20-25-16. Kierownik Biura Lidia Paukszto 

Wydawca program!J : Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie 
Redakcja: J. Sikora 
Opracowanie graficzne: Bogumił Jagiełło 
Druk: Z.U.P. „Druk" ul. Wal Okrężny 36, tel. 255 - 82; 244 - 27 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 

TOJK 
Krystyna Olbromska 

66 - 400 GORZÓW WLKP. UL. FABRYCZNA 64 I 2 

si/mana 
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO 

66 - 400 GORZÓW WLKP. UL. WALCZAKA 45 

TELEFONY: 32 50 18 
32 oo 23 
32 50 80 

FAX 32 07 60 
TELEX 0442564 

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 

Adres : 
66 - 400 Gorzów Wlkp. 
ul. Bierzarina 5 

ZRB~Alł 
HURT-DETAL 

tel. (095) 320 - 485 

OLEJE OPAŁOWE 
Zapewniamy dowóz własnym transportem 
Wynajem transportu do przewozu paliw 

66 - 400 Gorzów Wlkp. ul. Małorolnych 1 
tel. (095) 234-87, 203-021 w. 337, 338 

fax (095) 247-67, tlx 445540 

JERZY PLATTA 

66 - 400 GORZÓW WLKP., UL. SIKORSKIEGO 11 O, TEL/FAX (095) 275 - 26 



W repertuarze: 
Leon Moszczyński, Jan Wilkowski: Guignol w tarapatach, 
realizacja zbiorowa 
Hanna Januszewska: Tygrysek i piraci, reż. Wojciech Deneka 
Wg A.A.Milne'a 
Puchatek, Prosiaczek, Kłapouchy, Królik i inni, 
reż. Stanisław Kuźnik 

Alfred Jarry: Ubu król, reż. Ryszard Major 
Edward Redliński: Konopielka, reż. Jerzy Nowacki 
Sławomir Mrożek: Tango, reż. Ryszard Major 
Marek Hłasko: Ósmy dzień tygodnia, reż. Robert Boczkowski 
Murray Schisgal: Sie kochamy, reż. Stanisław Kuźnik 
Friedrich DOrrenmatt: Przypowieści kryminalne 
(Nocna rozmowa, Jesienny wieczór) reż. Przemysław Basiński 

Programy edukacyjne: 
Interpretacje, real. Teresa Lisowska, Beata Chorążykiewicz 
Zabawa w słówka, real. Teresa Lisowska 

W przygotowaniu: 
Życie jest świętem wg Co/as Breugnon Romain Rollanda 
Stanisław Ignacy Witkiewicz Juwenilia 


