


OpOVlle•6 O drewntanYf" pa)aGUt 
kt6cego wvstrugal s1arv i bardzo samollW mistrz sztu~ 1a1kar>k"I Ożepet-

,to, powsta\a ponad 120 lat temu. Napisal ;ą Carlo Collod• - w\osk> boi••"'' 
, walczący o n„podteg\ośC swego kraiU- twOcca satyrycznego piSma 

.li campiooe", dziennikarz i htecat. autor wcelu ba<m ' opowieśCi dla na\mlod, 
szych. Na;pie<W w\oskie dzcecc czytaly o pczygodach dcewn\anego bonateca w 
dcukOwanych w gazecce „G1ocnale per I oambinc" odcinkach. ;ednak od czasu • 
wydania ksiązkoweoo w 1883 cokU ?i oo kia pozo al caly swcat. Ksiązeczke pcze-
11umaczono bOwcem na mnostwo ;ęzyków ?olSk> pczek\ad ukazal sce po caz 
p;ecwszY w 1912 cokU Oo dzc< wielką popuiamoscią cieszą Się te wydama. 

l<tore 1\ustruią znakomite rysunki Jana Marcina Szancera 
Carlo Collodi umarl w 1894 roku ale ;ego ?inok>o - uparty, niezbyt mą-

dry lekkomyślny, pelen \aotazi• bucattino (co po wlosku znaczy pa;acykl 

na\eiY do ulubionych m1eszkancow dz.iecięcel wyobrazn1. 
ocewmanY urwiS w 1940 cokU zoslal bOhaterem e1<canow slyoOY ame' rykańSk> tw6cca filmów arnmowanych Walt rnsneY pczygotowal o mm pel-

nometrażowv hlm rysunkowy W roku 2001 wybctny reżyser St„en spcelbe<g w swocm h\ciice .~I sztuczna Inteligenci•" również odwolui• się do Pinokia. ma\emu ao
dcoi<loWi oavcdow• czyta o przygodach meslomego lekkoducha .z1emska" , 
mama. oavcd ma tez swo1ego wiasoego Gadającego Swierszcza. \Yle 

ie w fi\m1e przv1mu1e on postać m1sia-cyb0rga Na motywach hiStorii Pinokia powstal• ta1<ze szeceg pczedslawii n„ 
realizowaovch zarowno w teatrach 1alkowvch iak' \ZW zywego p\anu 



Nasze teatralne spotkanie z Pinokiem 
jest pełną przygód opowieśc i ą o chlop

cu zam ienionym w paiaca. któremu - gdy 
kłam i e - wydłuża s i ę nos, a nieczu łe drew
niane se rce pod wpływem prawdziwi e oj
cowskie) m iłości starego Dżepetta przemi e
nia s i ę w k ochające serce synka. z powro
tem chłopca z krwi i kości . 

Nasz Pinokio wprowadza dziec i w zacza
rowany św iat teatru. Jego p rzyjaciółmi są 

bowiem aktorzy „Teatru Mari onetek" , któ
rzy noszą imiona swych s łyn nych poprzed
ników - bohaterów włoskiego teatru - ko
med ii delf'arte. Oto oni: 

ARLEKIN - wesołek . spryciarz, akrobata, we
dłu tradycji odziany w obcisły pstry ubiór 
pozsz yw any z o lo rowy ch tr ójką t ów 

i uzbrojony w d rewnia ną szab l ę ; kocha 
Co l ombinę , w i ęc jest rywalem Pierrota 

COLOMBINA - to d bająca o urod ę i stróJ po
kojówk , ma zawsze mnóstwo pomysłów, 
bywa z łoś l iwa i przekorna. a jej i mię zna
czy po włosku go łąbka 

PIERROT - młodzie ni ec występ ujący z po
malowaną na b i ało twarzą. lagodny ma
rzyciel nieszczęśliw ie zakochany i wzdy
chający n i eśmiało do pięknej Colombiny 

PULCINELLA - komiczny stuga, zawadiaka 
z wojowniczą naturą, przyodziany zwykłe 
w czapkę z kogucimi piórami ; Jego im ię 
wywo dzi s i ę od włoski ego pulcino, co 
oznacza k u rczę, pisklę . 

Nad tą gromadką czuwa Muza Teatralna, 
która dla naszego Pinokia bywa także Do
brą Wróżką: pojawia się w chwilach trwogi, 
dba o to , by chociaż w świecie teatralnej fan
tazji panowały ład i sprawiedliwość. 

Ukończyła Wydział Reżyserii Teatru Lalek w Białymstoku, była również stypendystką Agenc11 
Scenariuszowej. Mieszka w Warszawie. Zajmuje się reżyserią spektakli adresowanych do 
młodych widzów, tworzy adaptac1e oraz autorskie scenanusze, w których wykorzystuje 
własne fascynacie literackie, muzyczne 1 plastyczne. . 
Od 1992 roku zrealizowałam . in . • Świniopasa· wg H. Ch. Andersena w adaptacji J. Zyliń
skiej .• Kopciuszka" E. Szwarca .• Sklep z zabawkami" A. Popescu, .Opowieść wigih1ną" 
K. Dickensa .• Chińskie opowieści" wg M. J. KOnstlera .• Urodziny Kubusia Puchatka" wg 
Milne'a i .Podróże Guliwera" wg J. Swifta. Do najwazniejszych autorskich realizac1i zalicza 
historyczny spektakl .Tajemnice Olsztyńskiego zamku" i .Bajkowy turnie,-. przygotowany 
w 1966 roku specjalnie dla Teatru Polskiego w Bydgoszczy. 
Twórczość dramaturgiczną i adaptatorską Krystyny Jakóbczyk kilkakrotnie uhonorowało 
1ury konkursowe Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. 
Na podstawie jej sztuki .Metamorfoza" reżyserka Teresa Kotlarczyk zrealizowała w telewi
zyjnym Teatrze Młodego Widza spektakl Kasztanek". 
. Pinokio" to jubileuszowe - dwudzieste przedstawienie w reżyserskim dorobku Kry
styny Jakóbczyk. 

Absolwen Akademn Muzycznej i kierownik muzyczny w latach 1994-2000 Teatru Polskie
go w Bydgoszczy. kompozytor i pianista. Jego muzyka towarzyszyła takim bydgoskim 
spektaklom, rak np.: .o. beri-beri" wg Witkacego, .Anioł na dworcu" J. Abramowa .• Dzia
dy" A. Mickiewicza .• Lot nad kukułczym gniazdem· D. Wassermana. czy .Makbet" 
W. Szekspira. Twórczość kompozytorska obejmuje zarówno muzykę poważną. jak 1 pio
senki, w tym m.in. cykl dla dzieci (widowisko i płyta .Stoi na stacji..."). oprawę muzyczną 
widowisk telewizyjnych. koncertów estradowych, filmów reklamowych i fabularnych. Piotr 
Salaber współpracuje z wieloma teatrami w Polsce. 



PINOKIO 
według powieśc i Carlo Collodiego w przekładzie Zofii Jachimeckiej 

adaptacja i reżyseria Krystyna Jakóbczyk 
scenografia Eva Farkaśova, Jan Zavarsky 

muzyka Piotr Salaber, choreografia Juliusz Stańda 
teksty piosenek Marcin Ehrlich, asystent reżysera Andrzej Stendel 

inspicjent/sufler Danuta Szczerbakowska 

O B SAD A : 

Pinokio - Wojciech Świeboda 
Dżepetto , Doktor sowa - Wojciech Kalwat 

Maestro Ogniojad, Mistrz Picollo, Rekwizytor Petrutio . Paweł L. Gilewski 
Rekwizytor 1 (Strażnik) - Andrzej Łachański 

Kot (ZbóJca I), Knot- Marek Tynda 
Lisica (Zbójca 11), Hak - Małgorzata Witkowska 

Doktor Dzięcioł, stangret - Andrzej Stendel 
Muza Teatralna, która występuje też jako Dobra Wróżka - Teresa Kwiatkowska 

Gadający świerszcz, Dusza Gadającego świerszcza - Karolina Liminowicz 

aktorzy „Teatru Marionetek" Maestra Ogniojada: 

co1omb1na - Karolina Liminowicz 
Arlekin -Adam Łoniewski 
Pierrot - Andrzej Stendel 

Pulcinella - Andrzej Łachań ski 



Sezon artystyczny 2000/2001 

Dyrektor Adam Orzechowski 

Bolesława Plewa 
Ewa Adamus-Szymborska 
Wojciech Kajak 

Zastępca dyrektora 
ds ekonomiczno-administracy1nych 

Kierownik literack i 
Kierownik dzialu promoqi 1 marketingu 

Koordyna tor pracy ar tystycznej - Krystyna Czaj ka-K rężałowska 

Kierownik dz1a lu 
techniczno-gospodarczego - Tomasz Każm ierczak 

Montaż ysci sceny - Roman Pietrzak (brygadzista) 
Artur Ekwiński , Jarosław Kubiński 

Mariusz Pawlikowski 
Pracownia elektra-akustyczna - Robert Łosick i (k ierownik) 

Pracownia krawiecka 

Rekwizytor 
Stolarze -

Plastyk-modela or -
Szewc -

Slusarz -
Garqerobiane -

Biuro Orgamzac1i Widowni 

S p ecialiśc i ds. marketingu 

Rafał Heinrich. Piotr Rakowicz 
Eugeniusz Wiśniewsk i 

Ewa Strzępek (k ierownik) 
Iwona Lewandowska , Alina Tadych 
Eugeniusz Baranowski 
Grzegorz Luty, Krzyszto f Pawlak 
Arleta Kopczyńska 
Ferdynand Roguszka 
J a ros ław Andrysiak 
Olga Betariska, Jadwiga Kamińska 

Bogdan Grzelak 
Zofia Rezmer-Górn1k 
Bernadeta Fedder, Anna Włoda rska 

P rzeds p rze d aż b i l etów 

- codz1 enn 1e z wy1 ątk1 em sobót 1 dn i świąteczn ych w godz. 7.30-1 5. 30 . 
we w tork i w godz . 7 .30-17 .30 

tel . (052) 321 15 98 , 32 1 05 30 , f X (052) 32 1 11 68 
Kasa teat ru otwarta na godzinę prz d rozpoczęc i em spektakli 

te l. (052) 321 12 38 

Wid ow ni 1est przystos owa na dla osób niepelnosprawnych 

Teatr Polski w Internecie www. psi. com .pl/TP/ teatr.htm 
w·ww. teatrpolski .pl 

pro1ekt graficzny - Jan Kaja i Jacek Soliński 
w program ie wykorzystano pro jekty ~o s tiumów 

Evy Farkasovej i Jana Zavarskyego 

wydawca: 
Teatr Polsk i im. Hieronima Konieczki 

85-071 Bydgoszcz. al. Mick iewicza 2 
e-mail: tp@psi.com.p l 

pomorska 

Salon Fl rmowy Plus GSM 
Bydgoszcz:, u l. Gdańska 65 
tel. 052/ 325 48 30 



Opowle66 o drewnianym pajacu, 
którego wystrugał stary i bardzo samotny mistrz sztuki lalkarskiej Dżepet

to , powstała ponad 120 lat temu. Napisał ją Carlo Collodi - włosk i bojownik 
walczący o niepodległość swego kraju , twórca satyrycznego pisma 
„11 Lampione ", dziennikarz i literat, autor wielu baśni i opowieści dla najmłod
szych. Najpierw włoskie dzieci czytały o przygodach drewnianego bohatera w 
drukowanych w gazecie „Giornale per i bambini " odcinkach, jednak od czasu 
wydania książkowego w 1883 roku Pinokia poznał cały świat Książeczkę prze
tłumaczono bowiem na mnóstwo języków Polski przekład ukazał się po raz 
pierwszy w 1912 roku. Do dziś wielką popularnością cieszą s i ę te wydania, 
które ilustrują znakomite rysunki Jana Marcina Szancera. 

Carlo Collodi umarł w 1894 roku , ale jego Pinokio - uparty, niezbyt mą

dry, lekkomyślny, pełen fantazji burattino (co po włosku znaczy pajacyk) 
należy do ulubionych mieszkariców dziecięcej wyobraźn i . 

Drewniany urwis w 1940 roku został bohaterem ekranów s łynny ame
rykariski twórca filmów animowanych Walt Disney przygotował o nim peł
nometrażowy film rysunkowy. 

W roku 2001 wybitny reżyser Steven Spielberg w swoim fi lmie 
„AJ Sztuczna Inteligencja" również odwołuje się do Pinokia: małemu an
droidowi Davidowi czyta o przygodach niesfornego lekkoducha „ziemska" 
mama. David ma też swojego własnego Gadającego Świerszcza , tyle 
że w filmie przyjmuje on postać misia-cyborga .. 

Na motywach historii Pinokia powstało także szereg przedstawień , 

realizowanych zarówno w teatrach lalkowych, jak i tzw. żywego planu . 




