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KORNEL MAKUSZYNSKI 

Pomnik Kornela Makuszyńskiego przed willą Opolanka w Zakopanem. 
Fot. Andrzej Samardak 



Na podstawie ksi~eczek Kornela Makuszyńskiego 
i Mariana Walentynowicza stworzyliśmy nasz 

tarnowski spektakl 

Przygody Koziołka Matołka 
Sławomir Gaudyn - reżyseria 

Grzegorz Janiszewski - adaptacja i scenografia 
Adam Prucnal - muzyka 

Krystyna Wodnicka - teksty piosenek 
Elżbieta Kuzemko - Rausz - przygotowanie wokalne 
Aktorzy: Przemysław Sejmicki - Koziołek Matołek 

oraz Jolanta J anuszówna, Anna Lenczewska, 
Grzegorz Janiszewski i Robert Żurek 
Inspicjent, sufler - Krystyna Fudyma 

Za użyczenie głosu w piosence f inc:Kowe) 
dziękujemy Agacie Woźniak i Dawidowi Złobinskiemu 

Drodzy najmłodsi, trochę starsi i zupełnie dorośli widzowie 

J'akid 80 lat temu dwaj panowie, Makuszyński i Walentynowicz 
wpadli na pomysł napisania pierwszego polskiego komiksu. I zapewne 
ani oni ani im współcześni w najśmielszych snach nie przypuszczali, 
:.te ksiq;teczka o przygodach sympatycznego koziołka zrobi takq, 
furorę. A sam główny bohater zyska miłość swoich czytelników i to 
nie tylko małych. Oddajqc tarnowskim widzom najnowszy produkt 
teatralny, chcieliśmy wraz z artystami przypomnieć tego naiwnego, 
wesołego i psotnego koziołka z nadziejct, że i dzisiaj spodoba się 

zarówno najmłodszym jak i ich rodzicom. Serdecznie zapraszamy na 
kilkanaście wybranych przygód, przyjaciela wszystkich dzieci, 
Koziołka Matołka. 
Dobrej zabawy. 
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Pomnik Koziołka Matołka w Pac.anowie. 

Z Wikipedii 
- wolnej encyklopedii 

Pacanów - wieś położona 
w województwie świętokrzyskim, 

w powiecie buskim, w gminie 
Pacanów , na południowo

wschodnim skraju Garbu 
Pińczowskiego . W latach 
1975 - 1998 miejscowość 

położona było w województwie 
kieleckim. Miejscowość jest 
siedzibct gminy Pacanów, 
stanowi ośrodek usługowy dla 
rolnictwa. Sławę zawdzięcza 

Przygodom Koziołka Matołka 

Kornela Makuszyńskiego . 

Od 2003 roku odbywa się tu 
ogólnopolski 11 festiwal Kultury 
Dziecięcej" . Głównq_ instytucjct 
kultury Pacanowa jest 
Europejskie Centrum Bajki 
im. Koziołka Matołka. 

Zdjęcie dzięki uprzejmości Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. 
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PIOSENKA FINAŁOWA 

Koziołeczki są tu przecież 
I z rogami im do twarzy. 
Każdy mały koziołeczek 

O podkowach złotych marzy. 

Każdy chce być wielkoludem 
I potrafi zmienić nudę 

W kolorowy marzeń świat (bis) 

Szerokiej drogi, koziołeczki, 
Niech w żagle marzeń wicher dmie, 

Przygoda warta jest ryzyka, 
Czy dobrze kończy się czy źle. 

Szerokiej drogi koziołeczki, 
Na pewno się spotkamy znów, 

Bo wszyscy wspólne mamy ścieżki 
Na wielobarwnej mapie snów! 
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łarnow.pl 

KARPACKA 
SPÓŁKA GAZOWNICTWA 

MECENAS TEATRU 

Media 

mm 5 HD 
sound& voices StarMedla 

~w a.,.. www.tarnow.pl 
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SEAT 

11AUTO - TAR" 
Sp. z o.o 

Zbylitowska Góra, ul. Krakowska 40 
tel./fax (014) 674 39 28, 674 39 29 

Zapraszamy: Pn.-Pt. 8 - 1 8, Sob. 1 O - 13 




