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'zanowni Par'istwo! 

Drodzy Widzowie! 

Przyjacie l Teatru! 

Nadchodz< cy ro k 2000 budzi rado • ć, 

nadzieje i refleksje . Pozwała zarówno 

· pojrzeć w tecz, jak i wybi ga w przyszłość . 

Ola Tealru Polski go w Poznaniu nowy rok 

jest wyjątkowy. 

25 września 2000 roku obchodzić 

będziemy Jubileusz 125-lecia powstania 

naszej sceny. 

Chcemy, aby ten ostatni rok XX wieku był 

dla Teatru Polski go i jego Widzów cza ·em 

wspaniałych wzruszeń artystycznych . 

Wierzymy, że tak plany repertuarowe, jak 

i trwaj~ce intensywne prace remontowe, 

które przywróq pierwotną urod i bla k 

temu najstarszemu budynkowi teatralne mu 

w Polsce , urzeczywistnią te pragnienia. 

Dyrekcja i Zespól 

Teatru Polskiego 

w Poznaniu 

Robin Hawdon 

WI ECZÓR 
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" (502. premiera w powojennej historii Teatru Polskiego) 

Przekład Elżbieta Woźniak 

Reżyseria 

Paweł Pitera 

Scenografia 
Wojciech Stefaniak 

Premiera 31 grudnia 1999. 

Premiera prasowa 8 stycznia 2000. 

Asystent reżysera Iwona Kotzur 

Inspicjent Elżbieta Bednarczyk 

TEATR POLSKI W POZNANIU 
sezon 1999 /2000 

O lradjc;i' wieczorów ka.walershich ipanieńshich w ?ofsce. 

'Po prze!Jfądzie fderalury elno!Jra/iczne;; polwierclzify 
. r . 

/ 1 
11 • „ r „. 11 

się ooawy, ze na ema wieczoru Rawa1ersR1e90 są 

l_yffo bardzo !a.koniczne wzmianhi ?odhresf ano zazwyczaj 

;edynie, że pan miody zobowiązany b_yf do zapewnienia 

affo.hofu ipoczęslunhu, a brali w l_ym udziaf hawaferowie. 

" 'Jyf i'o w ;ednym lekście wspomniano o 9ofeniu pana 

mfode90 lępą !ub drewnianą brzy/wą ku uciesze 

z9romadzonycb. J/ednah w wielu re91onach nie znana 

Jesl lradycja urządzania 11wieczoru hawafershie:;o 11
, 

podczas, :;dy zawsze Cyf 11wieczór pam'erisk~.n 

(Z listu Pani dr Małgorzaty Maj 

- pracownika Instytutu Etnologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie) 



- nieżonaty mężczyzna 
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/ 
"Wieczorem przed ślubem odbywał się tzw. 

przedweselek , czyli zwyczajowe żegnanie 
panieństwa i stanu kawalerskiego. W domu 
rodzinnym panny młodej gromadziły się druhny 

i rówieśniczki , które sporządzały różne 
plastyczne rekwizyty i dekorowały dom weselny. 

w domu " żenicha " zbierali się drużbowie i 

koledzy, aby zgodnie ze zwyczajem pożegnać -
"przepić 11 kawalerką młodego. 

Na Śląsku nie tylko na wsi, ale i w miastach 
powszechnie występował zwyczaj rozbijania 

skorup w domu panny młodej w wieczór 

przedślubny, czyli 11 poltowanie 11 
, 

11 trzaskanie 
skorup 11 

, 
11 trzaskany wieczór 11 

• W niektórych 
okolicach połączony był z humorystycznym 

widowiskiem . Grupa przebierańców 

naśladujących orszak weselny z wrzaskliwą 

orkiestrą i fałszywą panną młodą i panem 
młodym na czele przechodziła przez całą wieś 

I 

P anna 
- kobieta niezamężna, 
najczęściej młoda, 

dziewczyna 

I 
\ 
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do domu narzeczonej, gdzie figlując z hałasem 
rozbijała przyniesione w worku butelki i stare 

naczynia. Wręczano młodej fałszywe prezenty, 
które wysypywały się j ej pod nogi i rozbija1y. 

Trzaskających skorupy częstowano kołaczem. 
Skorupy zbierała młoda, która 11 musiała sprzątać 

ostatni dzień panieństwa 11 
• Miało to świadczyć o 

jej pracowitości i gospodarności , uważano że 
zabieg ten przynosi szczęście. Wierzono także, że 

im więcej będzie rozbitych skorup, tym lepsze 

będzie pożycie małżonków, że będzie im się 

wszystko mnożyło. 
Tradycja tłuczenia skorup utrzymuje się nadal, 

często jednak już tylko w uproszczonej formie. W 

dniu wesela, przed wyruszeniem do ślubu, 
starosta lub starsza druhna rozbijają 

przygotowane wcześniej naczynie 11 na szczęście 11 
• 

(Kultlll'a. ludowa śle,skiej ludności rodzimej, 
pod red. D. Simonldes, Wrocła.w 1991 .) 
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(502. premiera w powojennej historii Teatru Polskiego) 

Przekład Elżbieta Woźniak 

Reżyseria· 

Paweł Pitera 

Scenografio 

Wojciech Stefaniak 

Premiera 31 grudnia 1999. 

Premiera prasowa 8 stycznia 2000. 

Asystent reżysera Iwona Kotzur 

Inspicjent Elżbieta Bednarczyk 

Osoby: 

Rachel - panna młoda - Katarzyna Węglicka 

Bill - pon młody 

Tom - drużba 

Judy - dziewczyna 

Juli@ - pokojówko 

Daphne 
matka panny młodej 

Dupont 
kierownik hotelu 

- Kuba Ulewicz 

- Andrzej Szczytko 

- Monika Zalewska 

- Lucyna Winkel 

- Iwona Kotzur 

- Edward Warzecha 

TEATR POLSKI W POZNANIU 
sezon 1999 /2000 



Małżeństwo 
- (socjolog .) związek kobiety i 

mężczyzny będący podstawą 

rodziny; jedna z instytucji społecznych 
'-... występujących u wszystkich ludów i 
'---wl i eniająca się wraz z Ich 

· torycznym rozwojem. 

Do najczęśc i ej spotykanych 
typo log ii małżeństwa na l eżą 

podziały : 

a) ze względu na strukturę 

małżeństwa rozróżnia się małżeństwa 

monogamiczne. małżeństwa poliga-

\ 

miczne oraz małżeństwa grupowe 
(zwi ązek ki lku mężczyzn z kilkoma 
kobietami) 

\ 
b) ze względu na dobór 

współmałżonków w obrębie tej samej 
grupy społecznej bądź spoza niej 

~,_,. wyróżn i a się małżeństwa endo
gamiczne i egzogamiczne 

c) ze względu na miejsce 
zamieszkania współmałżonków z 
rodziną żony - małżeństwa matry
k a I n e lub męża - małżeństwa 

patrykalne 

Midrasz o mołzeństw ie : 

małżeństwa kojarzą się 

w niebie 

Wieczór kawalerski Polonii amerykańskiej. 

Nie mogąc znaleźć materiałów na temat 
wieczoru kawalerskiego w Polsce przytoczmy opis 
takiego zdarzenia wśród Polonii amerykańskiej 
powiatu Portage. 

"Wieczór kawalerski odbył się pierwszy raz w 
1958 roku i występował sporadycznie do czasów 
obecnych. Wcześniejsze wieczory kawalerskie 
(1958, 1963) były bardziej zorganizowane niż 
późniejsze. Jeden z kolegów pana młodego 
zorganizował ten wieczór w miejscowej karczmie. 
Zaprosił sąsiadów, znajomych i szwagrów pana 
młodego (około 20 osób 1 958 r. , około 50 osób 

· w 1963 r.) , którzy kupili bilety na wstęp za pare 
dolarów. Pieniądze z biletów pokryły koszty 
trunków na cały wieczór i małego posiłku dla 
wszystkich uczestników. Pieniądze, które 
uzyskano wręczono panu młodemu jako dar. 
Przyjęcia odbywały się od godziny 20-24, po czym 
wszyscy rozeszli się do domów. W trakcie 
wieczoru uczestnicy rozmawiali, pili, jedli, a w 
1958 r. również grali w karty Od 196 7 r. wieczory 
te miały podobny charakter, ale były zorgamzo-

11Nie żeń sie 11 

I 

- rada Blasa z Prieny dana 
pewnemu człowiekowi, który pytał. 
czy ma się żenić. czy żyć samotnie. 
Bias powiedział: " Na pewno 
wybierzesz sobie żonę ładną albo 
brzydką; jeś li ładną. będziesz się nią 

dzielić z innymi, jeś l i brzydką. życie 
twoje stanie się nie do zniesienia; nie 
żeń się zatem." 

Pas cnoty 
wyście lany przybór metalowy, 

który mąż mógł umocować wokół 
bioder I pachwin żony i zamknąć 
tak. aby uniemożliwić jej zdradę 
małżeńską w czas ie- swej 
nieobecności . Ten średniowieczny 
przyrząd miał wejść w modę w 
czasach wypraw krzyżowych. W 
muzeach zachowało się zaledwie 
klika oryginalnych pasów cnoty. 

Rozp iąć pas 
(pannie młodej). 
U starożytnych Rzymian " rozpiął 

jej pas" znaczyło "ożenił się z nią " . 

Rzymska panna młoda nosiła pas z 
owczej wełny na b iodrach i 
wianuszek z kwiatów na głowie. 
Ceremoniał ślubny nakazywał 

panu młodemu rozluźnić jej pas. 

wane w o wiele luźniejszy sposób. Polegało to na 
tym, że pan młody z kilkoma kolegami udawali 
się pewnego wieczoru do karczmy i tam bawi.li 
się na własną rękę . Często j eździli od jednej 
karczmy do drugiej, racząc się w każdej 1 lub 2 
drinkami (1979 , 1982 r .). W 1982 r . pod koniec 
wieczoru, bawiący się kawalerowie z panem 
młodym udawali się do najbliższego lokalu 
rozrywkowego (strip-tease). Słyszy się w 
niektórych środowiskach, że koledzy pana 
młodego urządzają pljacką imprezę w domu 
jednego z nich, na której wyświetlają różne filmy 
pornograficzne, które mają " przygotować " pana 
młodego na noc poślubną. 

Informator z 1960 r. nazywał swój wieczór 
kawalerski "St.ag Party" . Obecnie ten termin odnosi 
się do jakiejkolwiek imprezy wyłącznie męskiej, 
na której wyświetla się filmy pornograficzne. 
Pozostali informatorzy nazywali wieczór 
kawalerski 11 Bachelor Party 11 

• 

(Denis Koliński, Obrzęd wesel ny w społeczeństwie 
polon.{jnym powiatu RJrta.ge, Wisconsin, USA, (niepublikowa.n,y 
maszynopi s) archiwum Insty tutu Etnologii Uniwel'Sytetu 
Jagtellońsk.ielfo nr 265, Kra.k6w 1984.) 



Pogoda 
- należy obserwować pogodę w weselny 

dzień - słońce wróży radość I trwałą miłość, 

Ciepły wilgotny dzień 
- dostatek, złym omenem jest burza. 

R. - aby małżeństwo było szczęś l iwe, 

należy zawrzeć je w miesiącu, w którego 
nazwie występuje litera "r" takle 
przekonanie przejęliśmy od Francuzów. Stąd 
tak wiele ś lubów jest zawieranych w sierpniu. 

Węzeł małżeński, 
węzły małżeńskie , 

związek małżeński. 

Zawiązywanie takiego węzła było częścią 
ceremoniału zaślubin w starożytnym Rzymie; 
pan młody rozwiązywał węzeł (łac. nodus 
Herculeus 'węzeł heraklyjski") paska panny 
młodej . 

Wolna miłość 
- pożycie kobiety i mężczyzny nie związa

nych węzłem małżeńskim. 

Zyć no1 w~arę 

- żyć w stosunkach małżeńskich bez ślubu. 

Władysław Kopaliński, 

Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 7987. 

Serdeczne podziękowania dla Pani d r Małgorzaty Maj 
i pana prof. dr hab. Czesława Robotyckiego pracowników 

Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
za pomoc w zdobyciu informacji o obyczajach 

kawalerskich i panieńskich . 

Dyrekcja Teatru Polskiego w Poznaniu 

Dyrekcjo Teatru Polskiego oraz twórcy przedstawienia serdecznie 

dziękują fundatorowi sukni ślubnej firmie Suknie ślubne I wizytowe 

HADAHE 2ARĘgA 
Solon: 60-518 Poznań . ul. Dąbrowskiego 105. tel. 8489 825 

Pracownio: 60 - 438 Poznań. ul. Nowokromsko 11 , tel. I fox 8489 444 

TEATR POLSKI 
w Poznaniu 

Zespól artystyczny 
w sezonie 1999/2000 

Agnieszka Brzezińska 

Gizela Bortel 

Magdalena Dąbrowska 

Irena Grzonka 

Karolina J óźwiak 

Iwona Kot.zur 

Helena Krauze 

Lidia Michaluszek 

Małgorzata Neumann 

Małgorzata Peczyńska 

Maria Skowrońska-Ferl.ik 

Katarzyna Węglicka 

Lucyna Winkel 

Monika Zalewska 

S •bastian Grek 

Grzegorz Emanuel 

Mieczysław Franaszek 

Mieczysław Hryniewicz 

Józci Jachowicz 

Janusz Kulik 

Pawel Ławrynowicz 

Artur Pier~c1rlski 

Marian Pogasz 

Arnold Pujsza 

Wojciech Siedlecki 

Andrzej Szczytko 

Witold Szu lc 

Kuba Ulewicz 

Edward Warzecha 

Sy lwest r Woroniecki 

Piotr Wypart 

Maciej Zabielski 

Dyrektor naczelny i artystyczny 

Waldemar Matuszewski 
Sekretarz li teracki 

Sławomir Animucki 

Koordynator pracy artystycznej 
Małgorzata Misztal 
Kierownik Biura Obslugi Widzów 
Mariola Michalak 
Glówny księgowy 
Krystyna Hałuszczak 
Sekretariat 
Renata Stolarska 
Kierownik techniczny 
Andrzej Biskup 
Elektrycy 
Janusz Dratwa 
Adam Łukasiewicz 
Akustycy 
Wiesław Janicki, 
Barbara Ol ztyn 
Brygadier sceny 
Marek Jawc;ir ki 
Garderoby 
Izabela Witek 
Aleksandra Nowicka, 
Ewa Sambor, 
Elżbieta Rochowiak 
Pracownia krawiecka damska 
Marzena Adamska 
Beata Rembow ka 

Pracownia krawiecka męska 
Wojciech Januchowski 
Sio lamia 
Marian Kowal 
Pracownia obuwnicza 
Henryk Lein 
Charakteryzatornia 
Małgorzata Stawicka 
1'vlodystka 
Aleksandra Turguła 
Pracownia plastyclna 
Antoni Pawlak 
Pracownia dekoracyjno-tapice1'3ka 
Eugeniusz Marszał 
Pracownia ~lusa1'3ka 
Antoni Michalak 
Rekwizytom 1a 
Czesław Wasiriski 

Klub ZASP-u .u Stula" 
Barbara i Marek Ornochowie 

}t•:ili pm91ril!~ poclnć 11m11 pot11orną d/mi i wspo111cic fi11rn1suwo 
pm11iętnj o ist1til!11i11 /i111clm'ji 

NAR.0D · SoBIE 
111-::y Tl!nlr~I.' JJu/sl?i111 1c 1Jo:z.11r111i11 

nr konta: WBK SA VI o/P-ń l 0901-362-9377-128-00-0 

p<Hronat medialny: 

Licencjodawca tekstu sztuki „WI ECZÓR KAWALERSKI" 
A1,rcncja Dramatu i Teatru ADIT 

05-071 Sulejówek, ul. Czynu Spolcczncgo 500, 
tel. (022) 783 98 71, fax (022) 783 49 65 

c-mail AgcnCJaADIT@qdclt.pl 

Rodokcp pn>gromu: Opracowanie gr.iiicznc I druk . No$wle1fame: 
Sławomir An1muck1 lomln• F tulska S1udio Pre-Press iil!lli!I 
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Działu Dokumentacji 
ZG ZASP 

TEATR POLSKI w Poznaniu 
61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 8 / 10 

tel. centrala 0-61 / 852 56 27, fax 0-61 852-64-95 
Biuro Obsługi Widzów tel 852 05 41 

Adres internetowy: http://www.quest.pl/teatr _polski/ 
e-mail: teatr.polski@quest.pl 

dyrektor naczelny i artystyczny 
Waldemar Matuszewski 

sekretarz literacki Sławomir Animucki 

Kasa biletowa teatru czynna od wtorku do soboty 
w godz. 13.00 - 19.00, w niedzielę w godz. 16.00 - 19.00 

Telefoniczna rezerwacja biletów w Biurze Obsługi Widzów 
i kasie biletowej teatru tel. 852 05 41, 852 56 27 


