


l'rog1am \\\da1r 

D\ rekrla 
B, li\ li<lCt,, Teatru Dr;1m t. e ne:," 

l(crzaHn - Slup · 

im .. Tuhus7.<1 Sio\\ nck1e_ o 

Sl kretarz literac'<ti 

F.l7Jiieta Kisi le'.\ ·a 

l!e>d, keja programu: 

Elżbi ta Ki~.eie·, -ka 

A R ~ 't K u L t 
u :t ż E J 

s p I s j, 1l ł; 
Dr zy:J 'Ni ad c zruny i przek.:izuje:1ny : 

NAPRZÓD TEGO DOZ.'/ALA.MY, ADY BIALOGLO• 

1JlY i'tlOGŁY HA KONIACH JEŻDZIĆ '.'IE ZBROJACH 

I KARACENACH ••• 

A R T Y K U J, '.'I T Ó R Y: 

ABY TAKŻE i.lIAŁY ł.IÓC Z SI.ri:BIE URZĘDNIKI, 

HETL1ANY ."IYBIERAĆ, SĄDY ODFBA~'/O.'/AĆ, RZĄ
DY STANO;/IĆ ••• 

ART Y K UŁ T R Z E C I: 
KAŻ~Y !.Ui,Ż PO.I/Im ĘN żornn S\/EJ '.'TE 'HS zy_ 

ST1:Hl SŁUCHAĆ I BEZ JEJ .IIADO~.iO~CI NIE 

I:i\. DO IlBZYCH CHODZIĆ, CHOĆBY DO HAJ

',·fIĘKSZ.::CO PRZYJACIELA.,. 

A R T Y K U Ł S Z Ó .:> T Y:) 

RAtTO KAżDY :.:ri;l. i'01IE'IEN R.,NI '.'/STAĆ d

ŻLI ~Olili. ' ','/ PI.C:CU l\A.PALIĆ' AilY P.d.i.iI' 

Ja.KO MDŁA, DO CiiPŁEJ IZBY '.'/STALA; ~ 

:.:.IEĆ ,/ FOGOTOJIU FI '/O .il.BO ./!HO GRZANE, 

1l ~iIE D.11.Ć JEJ LiDA PI:/::lli PIĆ DLA 

ZDRO:IIA PODŁEGO ••• A J.tiŚLIBY C.:.Ąż SŁU

CHAĆ :rrE Ci:ICIA.Ł r.::.A BYĆ GLODEl.1 r.:ORW

NY, POKUTłt NA ŁA .'/If. ABO GOŁEJ ZIE:.LI 

PRZEZ CALA, HOC ODPRA . /O.'!AĆ .'IJ!!DŁUG .!O-

LEJ ?OHY S '.'/EJ ~.1A LlYĆ KiL.11.AllY ••• 

"Sejm bialogło ·1.'Ski" 

A.non im 

GH'ALTVI 
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PRZEDSTAWIENIE REALIZUJĄ.„ 

BfALY 1 POLEH.OWANY .JES1' MAR 1UR 

Z K„\RARY 

lll!\1.8 MLEKO. PRZYSŁA01E 

W SITOWIU Z KOSZAP..Y 

BI. 1_ Y ł./\.LH;D% J Bf AŁE J OD ZIEW\ 

SIĘ P10RELVL 

L11.\I,. \ jJ~f~LA l 1 [E CZF;STYM 

ZAŻYWANA SZNURE I 

liL\.l.Y S1\JIEG, SWIEŻO PADŁY, 

NOG1\ NIEDEPT f\ N\' 

f1IALY KWIAT LILIOWY 

NA ŚWIEŻO ZERWANY; 

BIELSZA r-.rn.r PANNY PLEĆ TWARZY 

1 SZY.I 8 

NI% MARMLJH, MLEKO, ŁABĘDŹ, 

PEIU.A, S IEGI. LJL!.JE . 

• n<lrtl'i J\ln1 szly11 

CO? 

PRZEDSTAWIENIE REALIZUJĄ: 

Kim powoduje głos kobiety 

ten chce niewykonalne czynić 

len po nieosiągalne .sięga 

tei1 najdałs7.e zdobyć gotów 

lndyJqkit-



KRYSTYNA HUSARSKA 

W. Gom.ilicki 

„.Czemu Bóg ci dal 
1t.fo1iedt tak !ll'u<".- !J 

DZIE E 

Kobiet-a s)ę przymila, uśmiecha 

dopóki nie przylgnąłeś, milośnifrn 

--

Lecz gdy uwikłasz się w miło!>ne pęta 

Podetnie cię, jak i·ybę na haczyku. 

'CENOGRAF 

... • tak <111iP1skq tirn1' .Z 

lak .~zala 11sk.ie oczy„ .„ 

AtTU!! 

J(•1hict.Y nic przckon;:i~z nic.,,,,·111 

c':oi:h.d .icj 11ni(1~ ł drąg naci karkir1n 

clwc: ażh.Y~ ją porąbał mieczem 

· Ni clobr,nn sło"·em, ni podarkiem. 

indy,i:skic 



l\i\ZlMIERi\ S'fi\RZYCKi\-1 UBi\LSl\.i\ 

Czemu Bóg ci dał 
powiedz moja luba „ „ 

co 
SIĘ.„ 

- jako · Z UL i\ burmi ·trz O ·i k<ł 

--~--"""""""""""""------

.. . tygrysicy krew n cwło lieruba „. 

DZIEJE? • 
T LIA 

(du mę_żczyz.n): 

- Idźcie do waszych slużebn.vch zt-ijęć 
i podzielcie między siebie cięż<ir.\· i tros;J.;,i 

.T edni będą zajęci przy ska lach, 
Inni przy głogach, przy robotach 

ogrodem• ·r·h 
Albo też przy kuchni 
Słowern tam, dokąd was przeznacza 

nasz rozkaz 

CJRACIOSINO: 

- Tak, najdroższa, lJc;dę \\'sz.vstkn robll 
Będę pokojówką, 

Będę kucharką 

Będę s~ełniał roboty najniższe 

Carlo Goldoni 

• 

'( 



MAGDA SZKOPÓWNA-BARTO!::iZEF --------"--
.„„.Czasem z cudnych usL 

dajesz pić slodycze.„. 

GWAŁTU!!' 

CO??? 

Glu11iec sądził w wśl •pieuiu 

że za:,zedl milej za skbr<; 

wpa<ll w jej moc i musi skakać 

niczym przyuczony ptaszek 

indyjskie 

_, ---------------

... nclprzemiany: czart 
· albo Beatrycze . 

SIĘ ... 

Co'\' sercu, to' j„ 11:.i .iG'.' lq1 

co 11n j1;z,vl.u to nic ". lllO\\ ił' 

co w n10" ie to nie w ucz.rnku 

przedziwne są sprawy kobiet 

W.G. 

rODII-:TY Sl\ Slil\A.JNE, ZNACZ. ·rn Lb'SJ<:E LUB 

ZNACZNIE GORSZE OD MĘŻCZYZN 

!l 
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l\l H J /\ J E~'E 

HAZ BYŁEM U NIEJ; 

Z KOTKIEM NA RĘCE 

SIEDZIALA W OKNIE 

W BIAŁE.J S 1-< rn N CJ~. 

I PALUSZKA!\II DRAŻNIŁA KOTKA: 

PIESZCZOTKA 

I WKOLO T\VARZY 

DZIEWCZĘCL~ BlAŁ8.J 

7, RUMIEN IONEJ, 

LOCZKI SIĘ CH\VIAł,Y 

I UŚMIECHAŁY SIĘ OCZKI CZARNE 

FIGLARNE 

StEDZĘ l CZEK A I GODZINĘ CAŁĄ 

!3Y DZIEWCZĘ Z KOTKIEM 

IGRAC PRZESTALO 
I POGADAŁO KILKA SŁÓvV ZE MN1\ 

DAREMNO 

ANI MNJE WIDZ f, A r Ir JE SŁYSZY 

KOTEK .TE.T RĄCZKĘ CHWYTA 

JAK MYSZY 

CZASEM ZADRAPIE. ONA TO WOLI 

CHOC BOLI 

J\1i ch ::i l ll alm·ki 

- jako K A S I A 

DZIEJE?! 

lfobicty zakochanych mężczyz.n 

jak płaszcz szargają na wsze strony 

Kto 1·az za,visł na ich biodrze 

Ten z ha11bą w błocie jest włóczony 

GWAŁTU!!!! 

11 
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E W /\ N i\ W r O .C l ' i\ - -

co •• 
f [,AJVI lN'T'A 
- - I chcę okazać mędrków kliczce clu żej 

co siebie tylko widzie ć chcą 
wiedzy k olu mn:' 

~- '' i J;o bi< Inni roh ta nieźle przysta ln 
i :·-~, rc)\\" nir• ż uc1.on<: mogi1 t\Y1 ~·zyć cia lc1 
(.„) .Ja zn()\\' \V cibs trcikc juc h cen ię 

platońską metodę 

J\lil\T !\\JDA 
- Dla mn ie wśród nich Epilrnr 

to najtęższa głowa 
I\[~ f. l Z !\. 

T or iL; cl rn l>J1 ) l' li L" i ri łek 

jam przy.i qt· g ntow;1 

1<' 11 . /\ 1\ 11 '' l'A 

• 1 ;1 \\ nC't \ \ ' ;.1:rn.v 111 ll(lkryciPn1 

m~sk i świu t podraź 11 i c ; 

130 ludzi na księżycu spostrzegłam 
wyraźnie 

Molier 

- jako A G A T A , bakałarz i dowódca straży 

- -
l{to poddaje się władzy żony, nie osiągnie nigdy 

wielkości, kto ma ambicję, by wielkich dokonać 

rzt•t''l.y, nic 1>01hlaje się p;rnowa11i,1 tohicty. 

SIĘ • Lil 

DZIEJE ?l?l 
• • • • • 

- Ojciec łatwo zazwycza j na wszystko 
s ię zgad~a 

(„ .) Dobroć zby tnia, przez niebo 
w sercu m u złożona 

Spra\via, że wszystkim w domu 
trzęsie jego żona . 

Ona rządzi i ona tu stanowczym tonem 
Oznajmia to, co święcie 

ma byc wypełnionym. 

Moli er 

1
,, 
" 



ora%„. oraz„. ora.z„. oraz„. oraz„. oraz .. oraz... oraz ... 

„Polowanie na muchy" głosi myśl: 

w dzisiejszym świecie gwałtownej eman

cypacji kobiet i ich - ,przepraszam -

rozwydrzenia mężczyznn staje si': hczwol-

11y ni<·zym mu ha . 

KTT 

Zali jest ktoś, kto by uwierzył, iż potrafi spętać 
kohietę jaką hąd;ł: J> ·zemy.'lno~cią'! 

on t :ii .. ne 

„Polowanie na muchy" to być może 

najbardziej bezwzględny donos na pano

szenie się kobiet („.) jest ich galeria, 

w różnych fukcjach (.„) despotyczne (.„) 

meC'haniczne („.). Kto wie, czy nie dojdzie

my do wniosku, że warto zastanowić sif!, 

ro się stało z naszymi kobietami. 

Z. Kah1iyń"lkł 

ALEKSANDER FREDRO - autot• 
. fACIE.J PRl.'S - reży~er 

ZBIGNIEW BARTOSZEK - Tohinsz 
EUGENIUSZ NOWAKOWSKI - Kasper 
MIECZYSLA W BLOCHOWI K - Błażej 

WŁODZIMIERZ KŁOPOCKI - Filip Grzegotl a 
KRZYSZTOF KURSA - Jan Kanly Doręba 
STANISŁAW MASŁO WSK[ - Makary 
,\NDRZEJ PSTRĄG - Dyzma Bekiesz 
i\NDRZE.T PSTRĄG - inspicjent 



Nie nia n1<- hnrdzi(l'.i i1·~·

lu;aee0·0 1 bzdurne~:o niż ·' ... ~ ,, 

te wszystkie dyskusje oko-

biec-ie .iak.o tak~ iej'I a 
o .iaki(l'.iś l)oli„ l\1a1·ioli 
l~a i· burze„ z\vłaszcza 

c·zy 
. Z(l' 

Je.i }loli„ i\la
rioli„ c-zy l~a1·harze„ też nt-. 

. 
p1·zeetez o 

czeg·o ko11k1·etne~·o po,vie-
dzieć nic n1ożna. 

Han1illo11 

Główny elektryk 

F.l ekt roa ku st.'·l· 

F:lel·tryk sceny 

Kier. prac. krawiecki(lj 

l\ier. prac . . tolar kiej 

K tt-:. pral'. malarsldt-'j 

I łc·Lttor 

Józef Karbowiak 

Stan: law Jeziorski 

.Jan Laskow-ki 

Stanisław Indrusyna 

.Jan l\larciniak 

.r..n Swiderski 

Frant·i,;zek Pi:1t •k 

Wlatl.1-·<.;law T<"<Jdorowit'l. 

Apolonia Ku;r.m;c·ka „ 

STALE DSI GKASIA W KOSZALINIE I SŁUPSKU 
PL\TEK, SOBOTA, SIEDZIELA 

iodr;. Hl 

PHZIWSl'HZF.DAZ nIU!TOW 

KOSZALL 1 : Dt.ial Organizaeji Wido;vni codziennie (z. \\ ~·
.iqtkiC>m niedziel i poniedżiałków) w godz. 13-H; ka. a tP
atru w dniach przedstawień na godzrnę przęd -=:pf."ktn lt·m 

uraz. kasy „Orbi. u" w ~odz.. 10-li, ll"l. 37-57. 24-tH 

SLUPSK: Kasa Teatru codzienni~ z wyjąt.!·icrn niedziel 
i ponie-dz.ialków godl. 11-18 oraz w dniach przed tawieft 

· na g(}(ji!in~ przed .·pe ·taklem 

" ZA:\TÓWlF.1 "JA , 'A BILETY 

ł'OSZ,\LI 1 : Dział Organizacji Widowni ~Pl. 20-:iS 
• KierO\\ ni.k dz.ialu - Ditta Lokuciew Jta 

Organizator widowni - Henryk Ko,ka 

SLUJ'SK: Ka ·a teatru tel. 52-85 
Organizator widowni - .Jadwiga Spbocz 

Druk programu: Kosz.aliń~kie Zakłady Graficzne 

Sklad: J. Natusiewicz. Łamanie: B. Jankowski 

Klisz"· H. Stankiewicz. Druk St. Bralewski.t 

·. 




