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Kazimierz Czapla 
(Richard Willey) 

Ciało 

Oerzy Dziedzic) 

Aleksander Pestyk 
(Kierownik) 

Grzegorz Sikora 
(George Pigden) 

Cezariusz Chrapkiewicz 
(Kelner) 

Włodzimierz Pohl 
(Ron nie) 

Jadwiga Grygierczyk 
(Pokojówka) 

Grażyna Bułkowa 

(Pamela) 
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Magdalena Nieć 
Oane Worthington) 

Bożena Germańska 

(Gladys) 



Historia podobno powtarza się jako farsa. 

Niekiedy jednak wydaje się, że polityka - treść historii - jako farsa się realizuje. 

Jako farsa, czyli nieprawdopodobne spiętrzenie groteskowych sytuacji, pustych lub absurdalnych gestów 

i słów. „Rząd rżnie głupa" - pamiętacie Państwo tę wypowiedź nie całkiem parlamentarną„. 

Polityk narażony jest na wiele pokus. Pokusy to tym bardziej podniecające, że przeciwnicy i żądne 

sensacji środki przekazu czyhają tylko na jakiekolwiek potknięcie. Dla prasy brukowej owe potknię

cia, skoki w bok itp. są ważniejsze niż ustawy i parlamentarne koalicje. Treść polityki staje się treścią 

brukowca. Kiedy najbardziej gadatliwa putana Ili Rzeczypospolitej wchodzi do Sejmu, sądzi, że wszyscy 

na nią czekają: „Tam jest taka atmosfera, że właściwie wszystko, co nie jest mężczyzną, jest do przewale

nia. (. .. ) Taka bomba erotyczna tam panuje. Kiedy pierwszy raz wchodziłam z Iwoną do Sejmu, spojrzałyś

my na siebie juk wryte. Każdy facet miał to w oczach„." VVynurzenia tej pani, zamiast trafić do lekarza

specjalisty, stały się elementem brudnej kampanii politycznej. 

Dla teatralnej farsy treść brukowca to tylko pretekst do zabawy. Igranie sytuacjami, piramidalne zbie

gi okoliczności, oszałamiające tempo - to wszystko służyć ma beztroskiej rozrywce, której „straszli

wą potrzebę" wszyscy odczuwamy, bez względu na wykształcenie. 

A jeśli czasem pomyślimy, całkiem poważnie i aktualnie, o odpowiedzialności polityków? 

Pamiętajmy o tym podczas kolejnych wyborów. Dziś na ten temat „ani me, ani be, ani kukuryku". 

Dobrej zabawy. 

P.S. Marzenie Domaros, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, Karolowi Marksowi i Lechowi Wałęsie za 

pomoc w napisaniu tej notatki, Januszowi Korwin-Mikke za impuls - serdecznie dziękuję - J.L. 

SPONSORZY: 

Bank 
Inicjatyw 
Gospodarczych 
Bielsko-Biała, ut: Browarna 2 

Firma WIENA 
Władysław Wala 
Kęty, ul. Fabryczna 86 

ZA WSPARCIE 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

Teatr Polski Bielsko-Biała 
ul. I Maja I • tel. 284-5 I, 52 • Rezerwacja biletów tel. 284-53 

Kasa biletowa czynna w dni powszednie oprócz poniedziałków w godz. 12.00-18.00 
oraz na godzinę przed każdym spektaklem. Tel. do kasy 284-5 I, 52 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Marek Gaj 

Zastępca Dyrektora Sabina Muras 
Asystent dyrektora . . . .. . . .. .. . . .. . . ... . ......... .. . ... . .. . . ... . .. . ... . . .. . .. . . . .. . . .. . .. ...... Maria Schejbal 
Organizacja widowni ....... ..... ... ........ .... ................. . Grażyna Cholewka • Beata Król 
Zespół techniczny: 

~:=~~:~:~ ~~~~~~~ia ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.~~.~~.;;r~::~ 
Akustyk .......................... „ ........... ........... ..... „ .......... .... ......... „ .. ... Przemysław Pestyk 
Garderobiane ...... ........... „ ...... .. .............................. Czesława Gluza • Halina Bargiel 
Rekwizytor ... „ .... ........................ .. .................... ... ...... .. ..... . . ........... Andrzej Gilowski 
Kierownik prac. perukarskiej i charakteryzacji ........ „ ....... .............. .. Ryszard Paluch 
Prac. stolarska ........ ..... ....... .. ........................ ............ „„ ...........•......... Czesław Łaciak 
Prac. malarsko-butaforska ........ „ ...... „ ..... ......... „ .... .. „ .. „ ......... „ .. „ ...... Jerzy Golenia 
Prac. ślusarska ............................................ ............. .... .......................... Rudolf Bizoń 
Prac. tapicerska ........................ „. „ ............• ......•.. .... „ ...... „ ..... „ .. „ . „ ...•. Roman Byrdy 
Prac. krawiecka damska. „ ......•.. „ ............. . ........ Małgorzata Sowińska • Anna Wajda 
męska .... . „ ............ ...... ......... ........ ........... ..... ...... Józef Wadowski • Zbigniew Kajzer 

Program opracował i zredagowilł Janusz Legoń, kierownik literacki 


