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Dyrektor i kierownik artystyczny 

PIOTR SOWINSKI 

Z-ca dyrektora 

ERNEST LEPPEK 

Kierownik literacki 

MAREK WARUSZYŃSKI 

(j 1c.aneiJ2.e.k <La.lJ„Ć().eki 
1750 - 18-1 

Jeden z najwybitniejszych pisarzy epo
ki oświecenia. Swoją karierę rozpocząl ja
ko sekretarz księcia Adama Czartory
skiego. 
Następnie stal się protegowanym króla 

Stanisława Augusta i uczestnikiem jego 
słynnych obiadów czwartkowych. 

Jako komediopisarz zadebiutowal ,,Fir
cykiem w zalotach", którego prapremiera 
odbyła się w 1781 r. na Scenie Narodowej. 
Od tego czasu związany z Teatrem Naro
dowym jemu powierzał wystawianie na
stępnych swoich komedii: „Zabobonnika", 
„Sarmatyzmu", „Żóltej szlafmycy" i in
nych. 
Jednocześnie uprawial satyrę politycz 

ną. Spod jego pióra wychodziły zjadliwe 
paszkwile, ośmieszające przedstawicieli 
stronnictwa konserwatywnego w czasach 
Sejmu Czteroletniego. Związany ze stron
nictwem demokratycznym krytykował ła
pownictwo, krętactwo i matactwo prze
ciwników politycznych. 

Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej 
mianowany został sekretarzem W ydzialu 
Rady Najwyższej Narodowej. W chwili 
zagrożenia stolicy wstąpił do wojska 
i wziąl udział w obronie Pragi. 

Po upadku Polski wycofał się z życia 
publicznego i literackiego. Przywdział sza
ty duchowne. Dzięki pomocy i opiece księ
cia Adama Czartoryskiego ostatnie lata 
życia spędził na probostwie w Końskowoli. 
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Fircyk w zalotach 

OBSADA: 

FIRCYK EUGENIUSZ RZYSKI 
PODSTOLINA WANDA RZYSKA 
ARYST ANDRZEJ KRUK 
KLARYSA LIDIA SAWCZYŃSKA 
ŚWISTAK BOGDAN GORCZYCA 
PUSTAK MAREK PYŚ 

REŻYSERIA MAREK PYŚ 
SCENOGRAFIA MAREK DURCZEWSKI 
MUZYKA EUGENIUSZ RZYSKI 
OPIEKA ARTYSTYCZNA PIOTR SOWIŃSKI 
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Kierownik techniczny 

WOJCIECH GÓRNY 

Kierownik administracyjno-gospodarczy 

TADEUSZ KRZYŻELEWSKI 

Kierownik organizacji widowni 

ROMUALD BUCZKOWSKI 

REDAKCJA PROGRAMU: 
KATARZYNA KAROW 

OPRACOWANIE GRAFICZNE: 
TERESA BUCHWALD 

Kasa teatru czynna od czwartku do niedzieli w 
godz. od 10.00-12.00 i od godz. 17.00- 19.00 
(tel. 234-76) zamówienia na bilety przyjmuje 
Dział Organizacji Widowni tel. 234-77 codzien
nie od 7.00 do 15.00 cena 5 zł 
ZGT-3 - 1358 - 18.4.80 - !OOO - R-. 


