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PRZEZ ROZWÓJ SZTUK I NAUK ORAZ PRZEMYSŁU 
PANUJĄCY PODNOSI DOBROBYT NARODU 

I DOPROWADZA DO POTĘGI EKONOMICZNEJ 
PAŃSTWA. A PRZEZ EKONOMICZNĄ I DO POTĘGI 

POLITYCZNEJ 

Okładko: Inicjały 

Stor>isłowo Augusto: 
znak Apollina - lira ze słońcem, 

symbol poezji. 
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„był mlodz:ieńcem wyjątkowo oczytanym i 1inteligentnym, rozum

nym, tylko dalekim od ty.pu przeciętnego Poloka. Był tym, co 
wówczas określono pogardliwym mianem „paniczyk" lub ,,piesek 

z francuskiej mąki" . Podczas gdy u nos panowało powszechne 

pifoństwo, oo dal słowo matce, że n·ie będzie .pil . 

DNIA 7 WRZESNIA 176~ ROKU 
HUKNEŁV DZIAŁA: 

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI 
ZOSTAŁ OBRANY NA KROlA POLSKI 

„.byl typowym demokratą, czyli czlowieki em -który uważa, że pa1i

shvo powinno być rządzone przez opin ię publ icmą, o opinia 

publ iczna kształtowano roru.mnymi orgumc:itomi. Za czasów Sta

nisław" Aug usto tylko dwa państwo posiadały formę rządów 

opartą no opinii publicznej: Polska i Angl io. 
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SPRAWAMI ARCHITEKTURY, RZEZBY I MALAR· 
STWA, KIERG>WAl Z REGUlY KROL OSOBISCIE 
I SlUSZNIE MOWIMY O ,,RZĄDACH ARTY· 

STYCZNYCH" STANISlAWA AUGUSTA 

Bemofdo Bellotto, 'lYtany Canaletto 
„\Midok ogólny Warszawy od strony Pragi" 

Na praslctim bra:egu na piecwszym planie scena rodzajowa. Król 
Sta,nisław August rozmawia z artystą, kł<Kfącym ostaMie plamy 

faroy na swym obraz.ie. Bellottowi towCNzyszą jego syn i zięć. 
Zabudowania Pragi 111ają na poły wie-jsk·i - chClfo'ltter. 
Po drugiej str'oofl·ie Wisły ~anjała panOf'oma Warszawy. 

,, 
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Stanisław August chętnie uol~al od zgiełku obc-ad sejmowyr,h, 
<k!tbat 1nad s·prawami wielkiej wagi państwowej oroz łntryg dwor
skich do„. lazieflek. 
„.t>u przyjmował makomitych uczonych 4 f·itecatów na prywatinycn 
przyjęciach. Gościł też pnedstawkieli dyplomacji i kultury ~ą

s.iednich rnocors.tw. Pałac służył równ:ież lk>rólowi 1Za miejsce intym
nych spotlkań z damami serca. 
„A dooieś mi czy posągi i pop·iersiia są już umieszczone, czy 
wnęki odnowione? Czy rusztowania zdjęte? Czy obrazy zawie
szone? Czy drzewa prędko obiecują 4iście w lo21ienkach?" 

Petenburg, 1797 
' 1 listu Stanisława Augusta 

do Bacciarellego ---

1765 

STANISlAW AUGUST . PRAWDZIWY OPIEKUN 
LUBOWNIK TALENTOW, 2:YCZYl ABY UTWO· 

RZYl SIĘ TEATR NARODOWY 

Dnia wczorajszego reprezentowana była na zwyczajnym publicz
nym teatrze pi&WSza komedyja polska pod tytulem „Natcęci" 
bardzo dobrym pr:zez <1:ktorów udoniem, z powszechną od przy
tomnych spektatOC"ÓW pochwalą. 

1791 

(Wiadomości Warszawskie) 
20/11 

Dnlia 15 . stycznia grano pief'NSzy raz „Pow.rót posła" komedyją 
wierszem przez J. Niemcewicza u.łożoną i pnyjętą z nadzwyczaj
nym zapałem. 

1794 
Wystawienie w stolicy szłUlki teołf'alnej pod tytułem „Krakowia
cy" wyr.vołało niesłychany e:ntuzja.z.m. Jest to utwór o tematyce 
narodowej .przedstawiający z wiełkim talentem lkłótn:ię w.ieśnia
ków pochodzących z Krakowa. Autor pan Bogusławskj dal dowód 
swego mrwzostwa w samej szt\Jce I je-j wystawi«iiu. 

UPODOBANIE DO MUZYKI BYlO POWSZECH· 
NE. GRĄNO, A TAK2E UCZĘSZCZANO NA 
KONCERTY ODBYWAJĄCE SIĘ NA PRZYJĘ

CIACH PRYWATNYCH. NALE2Al0 TO DO DO· 
BREGO TONU, CHOC NIEWĄTPLIWIE ZNAJDO· 

WANO W TYM R0WNIE2 PRZYJEMNOSC 

Dzień wczorajszy imiel'l!ia J. K. Me.i P. N. M. wspaniałą był na 
dwOfze obchodzony galą. Podczas obiadu muzyka wyborna przy 
śpiiewa.n4u włoskim ipnytonmych ~eselala. O godzrn·ie zaś 
6 wieczornej J. K. Me udał się na nową włoską operę. 

' (Wiadomości Warszawskie) 
1766, 10 maja 
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„Tirzebo talentom wsparcia, cnocie przewodnHc:o 
Ale gdzież takie o·ko, któ.re wskroś przen~ko 
Które, mogąc, chce widzieć, czego nie dostawo? 
Z.nać, czuć, zdobić, wspomagać - przymiot 5tonislowo". 

(I, Krasicki) 

Słynne -są obiady czwor.tkowe Stan-is/owa Augusto. W porówna· 
nj.u z obżarstwem czasów saskich są to obiady spartańskie, 

Podawano jest zawsze bo-ronina, bo król popiera hodowlę boro· 
11ów w ·Polsce i chce, oby Polacy w •rriej zasmakowali, Król wypija 
tylko jeden lub dwa kieliszki wino, prawdo, że jakiegoś hiper· 
-nadzwyczajnego i drogiego tokaju. No obiady te są zapraszani 
poeci, literaci, historycy, uczeni, .publicyści i wynalazcy - wszy
stko, co można było wypompować i·ntelektuo·lnego z ówczesnego 
społeczeństwo polskiego. 

„„.Alboż to przychodzą 
tlojki no roz;koz - Gdy zechcą, to się rodzą. 
A 'kiedy n·ie chcą wo/oj, wrzeszcz jak czajka 
Nie 1przyjdzie bojko". 

CL Krasicki) 

Stanisław August znoi język francuski, angielski, ·nf·emiecki, a ta\
że wioski, Był może jedynym wówczas w Europie człowiekiem, 

który czytał całą prasę i literaturę europejską. Nie tylko czytał, 

ale sam sięgnął po pióro, by próbować swych sił w tłumacze

niach Szekspira, Zawsze też górował wiedzą tak nad rodakami 
jak nad przyjczdpymi cudzoz.i emcami. 
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MODA CZYLI CO NOSZONO W XVIII-WIECZ
NEJ WARSZAWIE 

Rokokowe stroje warszawskiego dworu: pudrowane peruki, haf
towa-rie fraki i komizellci, obcisłe pJu<ler.ki, białe pończochy i trze
wkm ze s.prząCZ'korrri, 4c:wiee'i:ste f"Obrony rozpięte na rozłożystych 

rogówkach, wysokie fryZ'Uly, wieJ.kie dekolty, molowcme wachlarze. 

Moik•jaż: jego uwpe/nieniem były „muszcli" rófoych hrtottów, 
czyli czarne rlosterlc:i 11olepione no tworzy. Ich miejsce i kształt 

rdrodza/ humor domy i jej uczucia wobec kochanka. 

Modzie zachodnioeurope[sk!iej hołdowały przede wszystkim ko
biety. Znaczna część mężczym nosiło dłuższy i poważniejszy 

ubór polski złożony z kontusza, żupana, pasa, portek, butów 
z cholewami i wy1kończonej futrem czopiki. 
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„Takie będa Rzeczypospolite 
jakie ich młodzieży chowanie" 

IGrółewską nomtnocją powołano do żyoio zostaje Szkoło Rycel"Sko. 
Jej wychowontlcomi byli między rnnymi: T. Kośe'iusd<o, J. Jasiński, 

J. Sowiński, J: U. Niemcewicz. 

1773 

Uchwalą Sejmu powstaje Komisjo EdU'kocii Narodowej, pierwsza 
<>Ś'Wiotowa władzo świecko, pierwsze ministeriwn w Polsce. 

W raku 1790 przybył do Warszawy Blonchord z żoną. Po oglo · 
ueniu rano bic·iem z ormot nastąpić mającego widowisko wsiadł 
do swej łódki z żoną. Podnieśli się w górę pr.zy powszechnych 
o\loskoch. Lecieli przez colą Warszawę i przeleciawszy przez 
Wisłę w lesie BiololędZiloim w przeciąg.u 49 minut spuścili się . 

Tok1ejż wyprawy podjął się Jon Potocki. A dokonawszy swego 
zamysłu spuścił się bez szkody pod wsią Górcomi. 
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Pnez rozwoi sztuk i nauk („.) pon.ujący dopro
wadza do POTĘGI EKONOMICZNEJ PAŃSTWA 

Paemysl manufakturowy 
W Warszawie z ;,nicjoty.wy Stonislowo Augusto odbudowano 
mennicę państwową. 

W Bel.wederze otwarto zostało wytwórnio fajansu. 
W ł<ozienicoch ipowstoly manufoiktu;ry bron:i. 

WieHcopolsko poszczycić się mogło manufakturami włó'kienniczymi 
i dobrze rozwiniętym przemysłem włókien.niczym. 

~ól wystąpił z poparciem dla spółek O'kcy}nyoh, które ułatwić 

m.ioły skoncentrowanie kapitału zakładowego potrzebnego przy 
organizowaniu manufaktur. 
Ja-ko pierwsza powstało w 1767 r. Kompanio Manufaktur Weł
nianych. 

Górnictwo 
W Wiel-iczce wzrosło produkcjo soli. 
P<owodzone były badania nad możU.wością odbudowy kopalń 

ol1k<Us1cich. 
W 1782 r. decyzją loróleWSiką powstaje Komisjo Gooniczo spro
wuijąco opiekę nad produ·kcją miedzi w okolicooh Kielc. 
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„.Parady": komedia dell' arte, rokokowy żart sce· 
mczny dla roN'f'Nk'i Z!nudzonego towa-rzystwa księ· 

żnej marszałkowej, a może„. 

Il 
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HRABIA JAN POTOCKI 
(1761-1815) -

POLITYK 

PODROtNIK 

PISARZ 

tOlNIERZ 

l!ięć księilnej marszałkowej Izabeli Lu
bomiirskiej, skoligacony z rodzi<1ą Po
niCJtowskich 

W czerwcu 1788 r. na sejmi·ku średz

kim z poręki ziwolenników refor.my wy
brano Potockiego posłem po.mańskim 

na Sefm Wiel·ki 

fira.ncja - Turcjo - Egipt - Hola11dia 
- His.zipan<ia - Maroko - Dolna Sa
ksonia - Kaukaz - Mongolio 
Z i.ronią wyrażał się o podróżnikach, 

4Qlórzy ni e pot;rafią patrzeć na świat 

właS<nymi oczyma i oglądają wszystko 
przez okula·ry p.rzesądów i uprzedzeń 

przywiezionych z ojczyzny. Umiał zbie
rać spostrzeżervia bystro i dociekl<iwfo. 
Umiał je interesująco zap i sać. 

Autor między ~nnymi „Rękopisu znale
zionego w SaTagossie" i „Parad"; pi
sał w językt.1 francuskim . 

Jeden z uczestnilców wojny polsko-ro
syjrtiej w 1792 r. ochotnik w randze 
kapitana sap!lfÓW. 

•. 
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tAŃCUT 
REZYDENCJI 
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JEDNA Z NAJWSPANIALSZYCH 
WSCHODNIEJ EUROPY - MAŁY 

PALAIS ROYAL 

KsięiJOo lzabelq z CZCJr·torysk>ich, marszałkowa Lubom'i.rska dbała 

o splendory swej letiniej rez)'Ciencji . Zaproszenie do Łańcuta 

uchodziło za niewątpliwy zaszczyt. 

Pnyjmowała w ~iedzielę: gokie zjeżdżali się z rana, oczelciwoły 
na n-ich rozma ite niespodzio·nki i wydecz<ki wodne na oryginal
nych gondolach weneckich z autemycrnymi włoskimi śp·iewa

komi, pr.zejażdżk·i i spacery. Potem oglądano widowislca teatral
ne, zaś wieczorem odbywał się bal w oka:zołej sat; balowej, 
U<rząd:zonej w stylu ludwrka XVI. 

Księżno marszałkowa, osoba wykształca.no i żywo il\teresująca 

-się literntu.rq i sztu'ką lubiła teatr, przede wszystkim teatr fran
cuski. Wrcłowiska oglq<fono w specjomie do tego prze:znaczonej 
sali. W spekta.klach brali udziel domownicy ks'ięimej. 
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W którąś sierpniową niedzielę 1792 roku wystawiono w Łańcucie 
nowo powstałe utwory Potockiego: 
Git zakochany, Kalendarz sta·rych mężów, Miesrczanin aktorem. 
Podróż Kasandra do Indii, Kasander literatem, Kasandec . demo

kratą czyli ... PARADY 

PARADA 

- krótka scenka grana przed przedsta
wieniem dla przyciągnięcia widzów, 

i11aczej skecz: 
kilka takich skeczów tworzy samo
dz:ielny spektakl 

KOMEDIA DELL'ARTE 

- improwizowane skecze 'Nedle sche
matu o błahej i trywialnej tematy· 
ce; zdrada miłosna, hijatyka, oszu· 

kaństwo, kłótnia, 

bohaterowie: 
tchórzliwy, a chełpliwy Kapitan Spo
nente 
prostoduszny i zahukany mąż Pan· 

talone 
jego kochliwa c6r~a Izabelo 
jej najdrnższy Leander 

przebiegły sługa Arl<!kin 
jego ukochana. zalotna Kolombina 

I 
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Data .panowanfo ostatniego króla Polski Stani'Sławo Augusta Poniatow· 
S'kiego (1764~1795) obejmuje w zok-resie sztuki ostatnią fazę baroku 
czyli rokoko (1720-ok. 1770) oraz sztukę klasycyzmu (ok. 1760 aż po 
rdk 1830) 

ROKOKO 

•.. lubu1je 'Się w l<ameralności i łcomfon;ie, w lusllrach i pokojach z mnó· 
stwem świec w ży.randolach i kinkietach 
•.. cechuje go płyrcność i miękkość linil·i, elegancja, zamiłowanie do 
pastelowej gamy barw, bogactwo i fi.nezja 
.. ..najczęściej pojawiającym się motywem jes·t motyw muszli 
... w malarstwie: malarst:wo sztalugowe, miniotury, akwarele, pastele, 
tematyika rodza.jowa (sceny pasterskie), mitologiCllna i religijna 

KLASYCYZM 

... jest Zi'N.rotem do anty.ku, poszuik>iwa:niem jasnej, racjonalnej kompo· 
zycj~ 

.„jego forma wczesna jest bardziej le1cka i elegancka, z czasem do
piero staje się surowa i reprezentacyjna, ciężka i dostojna 
.„następuje rozwój rzemiosł artystycznych Z!Wiązanych z wyposażeniem 
wnętrz, w Polsce znone meble kołbuszowskie, a taicie manufaktury N 

Brodach wytwarzające kobierce 
.. „wczesny klasycyzm jest też w Polsce Olkreślony jako stył Stan~sławo 
Augusta łączył cechy pó:bnoba.rokowej sztuki włoskiej z elementami 
'Stylu LU<!wika XVI, była w rcim wysnrl<ana wytworność i l.łllliar. 

Wychodząc na·przeciw inscenizacji sztuki „Porady" J. hrabiego Potoc
ikiego na scenie BTD, Muzeum Okręgowe w KosŻa!i.n·ie zorganizowało 
równolegle w swych salach wystawowych pc;kaz mebli, drobnego sprzętu 
i precjozów z epoki stanisławowsk.iej. Muzeum Oręża Polslciego w Ko
łobrzegu wypożyczyło zestaw militcrriÓtw i mebti z epoki, a całość uzu· 
pełn'iają starodruki. 

J. Szwej 



Korzystając z tekuów p.p. 
Koryny Wierzbickiej-Michalskiej, Anny Ben:ledciej, Ireny Turnau, Władysława Totalfkiewieza, 
Stanislawa Madciewicza, Tadeusza Mańkowskiego, Lenica Kukulskiego, Ludwika Bier· 
nackiego 

Program opracowała Katarzyna Grajewska 

Druk: PZGraf. Kasz lin Z m. 0·9 P·15 



Za pozwoleniem Z wie rzchności 

AKTOROWIE . 

Bałtyckiego Teatru Dramatyczn~go 
imienia Juliusza Słowackiego 

pod Antrepryzą pana Krzysztofa Rolnickiego 

maiq Honor dać Reprezentacyq pod tytułem 

Recueil de Pcirades 

czyli 

PARADY 
Jana hr. Potockiego 

z Francuzkiego na Polski lęzyk udatnie wyłożone 

przez Józefa Modrzejewskiego 

a przez p. Bernarda Forda Hanaokę na Scenę 

przysposobione 



Za lntrodukcn nast11pi 

GIL ZAKOCHA.NY 
Osoby: 

Gil . . . • . . p . Jan Grzesiak Zerzabella . . . . p. Bożena Borek 

KaSander 

Leander, 

11• czym 

KASANDER LITERATĄ 
Zerzabella . p. Ewa Nawrocka _ • , . p, Jerzy Borek 

. p, Krzysztof Biliczak Doktor . . . p, Zbigniew Grabski 

pa czym nastąpi Pauza, którą z.apalenie 

iiwiateł oznaczy, zasię potem 

KALENDARZ : STARYCH. MĘŻÓW 
Osoby: 

Gil • . . „ , . p. Jan Grzesiak Zerzabella 

Głos Męski 

p, Elżbieta Olcupska 

Kasander „ 

Gil 

Leander . 

Kasander .. 

.. xxx 

po czym 

PODRÓŻ KASANDRA DO INDII 
Osoby: 

. . p, Jan Grzesiak Kasander . . . ..p. Jerzy .Borek 

. p. Krzysztof Biliczak ~ Zerzabella • p, Elżbieta Okupska 

i na sam Koniec 

KA.SANDER DEMOKRATĄ 
. J A~~.łąrelc Zerzabella 

Leander . • . p, Krzysztof Biliczak Gil ..• 

. p, Ewa Nawrocka 

. p, Jan Grzesiak 

a Rzecz całą zakończy wielki FINAŁ, w którym iak zarówno 

w Intermedyach wszyscy Aktorowie widzieć się dadzą 

Nowe Dekoracye w Tey Komedyi prdjektu p. Ryszarda Grajewskiego 

Muzyka Kapelmaystra p. Czesława Niemena 

Prześwietna Publiczności 

Reprezentacya ta iako jest z Rz~du pierwszych Dzieł - na wszystkicll. 

Teatrach Polskich Aplauz ziednała zaletą swoią, przeto i na tuteyszym Teatrze 

spodziewać się należy, że sprawi zupełną dogodność :mawcom tych Dzieł. 

Przy tym uw'iadamia się P r ze ś w i et n ą P ub 1.ii cz n o ś ć, że zachowuiąo 

Tryb Dzieł walnych Polskich dla ciągłey Intrygi pomiędzy Paradami z.a.słona 

nie zakrywa się aż do końca. 

Zacznie się o godzinie 6. Wieczór 

!ad.na Osoba bez dkaz.an!ia Biletu wpuS%czoną nie będzie. 

Cena Mleysc z~czayna . 

Nadto Prześwietney Publiczności wiadomym czynimy, iż
0

w ka

mieniczce przy ul. Bogusława II się znaidllijącey a we władaniu Muzeum 

Okręgowego pozostającey wielce udaną Wystawę Pięlmości wszelakich CUISJ' 

JKM Stanisława Augusta Pomatowskieg.o obrazuiącą otwarto, do Admiracyj 

którey zachęcić pragniemy. 



Xierównik działu technicmo-administracyjnetio - Sz.cz.epa.n Sledziński 

Kierownik pracowni elektrotechnicznej - Stanisław Jeziorskii 

Kierownik pracowni krawieckiej - Jan Marciniak 

Kierownik pracowni stolarskiej - Jan ''Widerski 

Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Tadeusz Gościniak 

Elektroakustyk - Jan Laskowski 

Główny brygadier sceny - Stanisław Kawalec 

Tapicer - Władysław Teodorowicz 

W repertuarze: 

,,Poza rzeczywistością" wg Witkacego 

Istvan Orkeny - „Zabawa w koty" 

Lewis Carroll - „Alicja w krainie czarów" 

Ireneusz Iredyński - „Dacza" 

W przygotowaniu: 

Wiliam Szekspir - „Poskromienie złośnicy" ' 

,,Pasty rząd" wg scenariusza A. Strzeleckiego 

Stefan Żeromski - „Sułkowski" 

Biuro Qbsługi widzów czynne codziennie w godz. 8.00-15.00, tel. 233-35. Kasa 

łeatru C"Lynna na godzinę przed spektaklem. 

Kierownik działu - Nadzieja Kosacka. 

Adres teatru.: 75-729 Koszalin, ul. Pawła Findera 12, tel. 222-67, telefon 

centrali: 220-58(9). 

:ratropol Koszalin zam. HS-U 3000 P-15 


