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WIECZÓR KAWALERSKI 

Przelożyla 

Elżbieta Woźnial~ 

Występują: 

RACHEL - panna młoda 

BILL - pan młody 

TOM - drużba 

Angelil~a Bryl~czyńsl~a 

Grzegorz Kwas 

Artur Słaboń 

JUDY - dziewczyna Ewa Pałusl~a 

JULIE - poL~ojówba Viola Arlal~ 

DAPHNE - matba panny młodej Teresa Bielińsl~a 

DUPO NT - bierownil~ hotelu Mirosław Bieliński 

Reżyseria: 

Piotr S zczersl~i 

Scenografia: 

Marlena Sl<oneczl<o 

Robert Haw(lon 

l 1 rodził się w ; ewcastle-on-Tyne, studiował aktorstwo w I.Z.A.O.A. 

Jego ponad d1vudziestoletnia dzialalność artystyczna to wyslępy na 

West Endzie, w telewizji i gra w filmie. 

Od 1982 koncentruje się głównie na pisaniu i reżyserii. W tycl1 

latach jego sztul".i były wystawiane w Ilampstead Tbcatre, 

Salzburgu, King's Lynn i na fesliwalu w Edynburgu. Odbywał 

liczne lffajowe i zagraniczne LOLLrne artystyczne. Sztuba 

Tfw Nlatin~ Gamc byla ~rana t>siemnaście miesięcy w Apollo 

Tbeatre w Londynie i wystawiana na całym świecie. Pierwsza 

powieść A l.Zustfe in Tfw Grass opublilwwana w 1985 roku 

osi.ągnęła nakład sześciu tysięcy egzemplarzy. W latacl1 l 983-1986 

by! dyrektorem Theatre l.(oyal w Badl. Jest żonaty, ma dwie córbi, 

mieszka w Batk 

Polska pre1n1era WTECZOl.(l KA\VALERSKlEGO 

PERFECT \'(IEDDlNG odbyła się w 1998 rolw w Tcalrze Syrena 

w Warszawie i do dzi5iaj grana jest przy !wn1pletach. Znajduje si9 

też w repertuarze Teatru Ludowego w Krakowie. 

Elżbieta W<>źniał~ tłumacz 

Anglistka z wylxsztalcenia. ~1ieszka od wiciu lat w Londynie. Naj

cbętniej przekłada farsy i lwmedie, nie unika dreszczowców i sztuk 

u poważnej tematyce. Tlumaczyla sztuki angielskicb i ameryl~ań

sbich dramaturgów. Między innymi: Mayday, Ratuj się kto może, 

Okno na parlament - Raya Cooney, \Yl ieczór Ka1Vafcrsbi 

- l.Zobina Hawdona. 

Sama mówi o swoi_m tlumaczeoju tab: 

W/ moim dorobku tłumacza sztuk teatralnych znalazło się Jo tej 

pory siedem fars. Bardzo lubię tłumaczyć farsy, ponieważ sama 

świetnie się przy tym zajęciu bawię. 1'.'ozpoczynając pracę nad Llu

maczeniem farsy stawiam sobie zadanie: muszę przetłumaczyć far

sę tab, aby śmieszyła polską publiczność tak samo jak śmies7.y pu

bliczność angielską . Od tego między innymi będzie zależało, czy 

farsa zdobędzie uznanie publi :mości. Tak więc celem nadrzędnym 

jest dobi-a zabawa. Największą tnidność sprawia przełożenie dowci

pów i balamburc'Jw. Lzasami ryzybuję odcl10dząc od oryginału, ale 

nigdy nie osiągnęłabym komizmu języlwwego, gdybym trzymała sie 

wiernie tekslu. \Xlbrcw po zorom o,;iągnięcie zamierzonego efektu 

jest trudne i wymaga wielu godzin ciężbcj pracy. Moją nagrodą jest 

spontaniczny i głośny śmiecb publiczności. 



... i jal< tu się 
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nie przespac 
z dylematem 

Grzegorz Kwas pan mlody 



Inspicjent 
Światło 
Realizacja akustyczna 
Brygadier sceny 
Rekwizytor 
Garderoba damska 
Garderoba męska 
Prace perukarskie 

Barbara Sobczyk 
Ryszard Zając, Marek Dudkiewicz 

Marek Kiniorski 
Ignacy Abram 

Zofia Zając 
Monika Chachulska 

Helena Stawiarska 

Kierownik pracowni krawieckiej-damskiej 
Kierownik pracowni krawieckiej-męskiej 
Kierownik pracowni stolarskiej 

Idalia Lang 
Maria Szyksznia 

Krzysztof Ślusarczyk 
Leszek Macias 

Antoni Kaniowski 
Henryk Dubowik 

Tomasz Smolarczyk 
Halina Łabędzka 

Jadwiga N adgrodkiewicz 

Prace tapicerskie 
Kierownik teclrniczny 
Reklama 
Kierownik Biura Organizacji Widowni 
Koordynator Pracy Artystycznej 

Spel<takl zrealizowany przy wsparciu: 

U rzędu Miasta Kielc 

n 
WANIU 

Licencj on oda wca : 

-- 'ł9 t!.\ IQ) o li 'ł9 V'V Agencja Dramatu i Teatru 

Teatr im. Stefana Żeromskiego Kielce 
u l. Sienkiewicza 32, telefony: 
34 460 48 centrala 
tel./fax. 34 447 65, 34 475 OO 
- l~asa i organizacja widowni 
internet: www.teatr-zeromskiego.com.pl 
e-mail: biuro@teatr-zeromskiego.com. pl 

Dyrektor aczelny i Artystyczny - Piotr Szczerski 
Kierownik Literacki - Jerzy Sitarz 
Sekretarz Literacki - Halina Łabędzka 
Kierownik Muzyczny - Konstanty Wileński 

Spektakl promują: 
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