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Sezon 1973/74 

PRAPREMIERA POLSKA 

SŁAWOMIR MROŻEK 

SZCZĘŚLIWE 
WYDARZENIE 

SZTUKA W TRZEOI AKTACH 

M iµ - - - - - - - - - - - - WITOLD SCHEJBAL 

żona - - - - - - - - - - - EW A SUZlN 

Przybysz - - - - - - - - - - - - JERZY JAROSZ 

Starza: - - - - - - - - - - ROMAN RA TSCHKA 

Niemowlę 

Rzecz dzieje się współcześnie 

„SZCZ{lśLIWE WYDARZENIE" było grane w tłwnaczeniach 

w Diisseldorfue, Sztokholmie, Kopenhadze, Hels.ink:ach, Rzymie 

i w Wiedniu. 

Scenografia: 

FELIKS FAB IAN i 

JAN SMOSARSKI 

'") Adept 

Organizacja: 

OLGA LISIEWICZOW A 

Reżyseria: 

LEOPOLD KIELANOWSKI 



SZTUKI SŁAWOMIRA MROŻKA NA 'CENlE TEATRU POLSKIEG 
ZA P W LONDYNIE 

' :: - • ":__:~I 
POLICJA ~ i· .. :.:. .· ,;...„~\ ·~' ~E• 
Kiersnowski, Ruszała, • l · · \ 1 

. ,? § , 1· I 'l'.b 
Malicz i Rat chka w , • ·. , ;· , . 1 

, " • '' I ~b g roteskowYch . mund1_1- J/11 , \,. • . ~~.;/ \ ·re'''./ ~ 
durach w trzecim akcie 1" t · ··• ' ·"7.:/ ; 
kon~row~rsyjnej szt1_1ki ,L,;1!;. -· ! 
kra1owe1 ławom1ra ~-
frożka Policja" wy- « 

s tawione{' w „O~nisku ~· 
Polskim" w Londynie ·· 
w inscenizacji Leopolda 
Pobóg· Kielanowsk1 •go. 
W dekoracji Tadeusza 
Orłowicza zwraca uwa
gę sugestywna perspek
tywa korytarza więzien
nego. 

fot. W. Bednarski 

T.\ GO 

\laryna Buchwaldowa, Tcodozya Lj s iewicz, 
Bogdan l1 rbanowicz, w dramatycznej scen ic 
reżyse rii l\ielanow kiego, na ! le dekoracji 
Orłowicza . 

fot. W . Bednarski 

Laboratori um T eatra lne ZA P pod kiero" nictwem Barbary Reó ki j. 
Maryny Buchwaldowej, Janinv Jakóbó"·ny przegotowuj e kandydatów do 
do egzaminu akitor kiego ZASP. 

Informacje: ZA P, 55 Exhibiti 11 Roa I, London SW.7. 

R f'dakcja pro~ra111ów: O. T,isiC'wiczowa kład grafiezny : Tadeusz Filipowicz 

I 

OSOBISTE 

APELUJEMY o składki ua Towa· 
rzystwo Opieki nad dniem Matki. 

POSK dziękuje Towarzystwu Opieki 
nad Druem Matki za zdeklarowanie 
.f:500. Wpłacono J:50. 

FUNDUSZ Opieki nad Sztandarami 
dziękuje POSKow1 za zdeklarowa. 
nie ..E50. Wpłacono .1:25. 

MIESZKANIA 

Pokój słoneczny, samodziel
ny z widokiem na jezioro i 
Mont .Ulane, łazienka stylowa 
(marmur) wynajmę nat.ych
mLast na dogodnych warun
kach. Box 54a8 

DO sprzedania willa z kalumniami 

PRACA 

POSK i Fundusz niespodzianek dzic;- ZATRUDNIĘ małżeństwo bez na
kują anonimowemu ofiarodawcy za logów przy hodowli trzody chlew-
przekazanie im majątku ciotki. nej . 

SIOSTRA ANNA zgub i ła jedno oko. 
Laskawy znalazca zechce je zatrzy. 
mać bo zezowate. ' 

PRZYJMĘ rzein ika, k ucharza J 
mężczyznt;i (z zakwaterowaniem) na 
sezon letni. 

FARMA drobiu zatrudni zaraz ko· 
biety do produkcji drobiarskiej. 

SZCZĘśLIWE WYDARZENIE NOWOCZESNA fabryka po zukuje 
pracowniczek. Urlopy macierzyń. 

PRZYJMĘ wsp61nika z atrakcyjnym skiet 
wzorem tworzyw sztucznych. 

ZAWIADAMIAMY, ie otrzymaliśmy 
świeży transport Edzio a la four· 
chett w whisky. 

DZIEWCZĘTA na zawołanie {Call. 
girl) tajenrni ce państwowe zapew
nione. 

PISARZ emigracyjny, który dotąd 
je zcze nie otrzymal nagrody lite· 
rackiej, pilnie poszukiwany. Zgłosze. 

nia pod adresem „Komitet niezna
nego autora". 

POSZUKUJE się panny do wszyst· 
kiego. Wlasny pokój z łazienką i te
l ewizj ą . Do cięższych zadań - do· 
chodząca. 

MAMY na składzie duży wybór bu
telek do nabicia. 

ZĘBY na mostku pod mostkiem 
wykonuję. 

KSIĄŻKI - NAUKA 
- WYCHOWA IE 

ZAWIADAMIAMY, że mamy na 

POSZUKUJE się korektora ze zna
jomością ortografil krajowej, eml
gracyjnej i poszczególnych auto· 
rów, znajomością historii i polity
ki międzynarndowej, lr'Lech języków 
łac i ny i greki. Warunki: świadec· 
two lekarskie psychiatry, Początku

jącym zapewniamy szczcście w przy. 
szłym życiu. 

Róż E 

PPP w poszukiwaniu nowych talen
tów, które marynują się na pro· 
win ej i. 

PAN wysmukły na twar-Ly po zuku· 
j e partnerki! 

RADZIMY na przyjęciach podawać 

ozór ówierciakiewiczowej. 

KANARKI afrykańskie z powierzo
nych jaj wylęgam. 

ORKIESTRA seksofonist6w poleca 
swe usługi. 

POSZUKUJĘ uzupełnia n ia mego 
kamienia. Tadzio. 

sklad7je: „Moja osobista ortografia" PAN NA posiadająca domek jedno
W. Zbyszewski. Mord korektora" P. rodzinny pozna pana do lat 50 ze 
Cbęciak, „Syrena to ja" R. Kowa· znajomością rolniczo-ogrodniczą w 
lewska. „Damy w moim życiu", „As" celu matrymonialnym. 

ZASP poszukuje energicznego o 
sprężystej ręce, nle1.mordowanego 
organizatora, najch tniej weterana 
z wojny światowej . Egzamin wst P· 
ny u Agnieszki Murek. 

JEDNODNIOWY przelot nad Krem
lem. Pięcioletni pobyt na świeżym 
powietrzu i lekka praca przy kar
czowaniu, zapewnione. Zbiorowe 
wycieczki mile widziane . 

WYJEŻDŻAM do Polski na ciuchy. 
Szukam towarq za bez bagażu 

KAWALER bez namiętn ości nie po · 
szukuje żony. 

SPOSóB na piegi: całą noc przeleżeć 
na dachu cudzego samochodu, rano 
piegi znikną. Poleca Hestia. 

SĄD obywatelski poszukuje sprawy. 

PRZED Aż 

KANAPA tanio do sprzedania. Chęt
nle coś na niej stracę. 

DO sprzedania duze berety, włócz

kowe czapeczki albo kapelusze z du
żymi rondlami. 

SPRZEDAM żubra w dobrym stanie 

• • • 
Przepraszamy za liczne błędy. Korek· 
tor poważnie iachorowal. Zdaje mu 
się, że jest redaktorem. 

TEATR POLSKI ZASP 

SlAWOMIR MROZEK 

SZCZĘŚLIWE 
WYDARZENIE 
tylko 4 tygodnie! 

W próbach 

POWROT MAMY 

MARII PAWLIKOWSKIEJ 



WSTWUJEMY dzisiaij z prapremierą polską nowego utworu Sławomira 
Mrożka. 

SZCZ)JSLIWE WYDARZENIE napisał Mroiek już po ooiedleniu się na 
Zacho&ie. Temat S7.tuk.i wydaje się zbliWny do przewodniej myśli jego słynnego 
„Tanga" . Jak będą. wyglf!daly paystle pokolenia., gdy cywilizacja nasza pójdzie 
w tym kierunku co obecnie? I na czym polega współczesny „rozdźwięk" pokoleń, 
to ustaw.iaine nieporozwnien.ie między st~ a nową. generacj ą,? 

§wiatła i cienie rozkłada Mrożek rówoomiemie, nie krzywdząc starych, ale 
nit schlwiają.c mlodym. Ukazuje w jakie trafnym i pnekonywają.cym skrócie 
myślowym genealogię naszego pokolenia, trqmającego się rozpaczl.i:wie dawno 
zdartych i pozbawionych treśai haseł, które chcemy przekazać naszym dzieciom. 
One zaś chwytają instynktownie tyłku to, co było w nas najgorsze. 

Na scenie Teatru ZASP wystawili~my już szereg utworów Mrożka. „Policję" 
- „Męczeństlwo Piwa Oheya" (Tygrys) ~ „Tango" . Ta ostami a S1ltuka. kończy 
s ię klasycmą. sceną. tańca trywnfującegc „&łka" z „Wujkiem" . W nawiązaniu 
do „Tanga" oprarowują.c „Szczęśliwe wydarzenie" nazwałem je rałxno „Na
rodzinami Edka". Może w tej nazwie mieki się jedna warstwa wieloznacznej, 
niepokojącej , drapieżnej satyry znakomi ego autora. 

L.K. 

Sławomir Mrożek i Leopold Kielanowskl 


