


dyrektor TO karol suszka 

kierownik artystyczny SP bogdan kokotek 

kierownik literacki SP joanna wania 

scenografia małgorzata komarowska 

kostiumy małgorzata komarowska i izabela dzidowska 

inspicjent i sufler iwona bajger 

spektakl zrealizowano przy wsparciu finan sowym ministerstwa kultury RC 

54. sezon sceny polskiej TO 
premiera dnia 29 stycznia 2005 r. 

o b s 

barbara markowska, fryzjerka 

micha{ tomasiak 

a 

antoni grzebiński (tonio), fryzjer, 

właściciel salonu „szalone nożyczki" 

edward wurzel, handlarz antykami 

dominik kowalewski 

pani dąbek, dama ze „sfer" 

świadkowie 

d a 

barbara szotek-stonawski 

dańusz waraksa 

klaudiusz szymiczek 

ryszard malinowski 

rudolf molillski 

anna paprzyca 

widzowie 



ego dnia w salonie fryzjer

skim o wdzięcznej nazwie 

Szalone nożyczki wszystko 

przebiegało jak zwykle. 

Pani Barbara czesała panią Dąbek, 

a właściciel salonu, piękny Tonio, 

wyłącznie panów. Nic nie zapowia

dało niecodziennych wydarzeń. 

Aż tu nagle zamieszanie, niespodzie

wany trup. Bez pomocy publiczności 

nie sposób prowadzić śledztwa. 

Po raz pierwszy w Scenie Polskiej 

w roli głównej wystąpi Publiczność, 

a o finale sztuki zadecydują właśnie 

widzowie. Dzisiaj będzie tak, a jutro 

wszystko może potoczyć się inaczej ... 



1976 roku amery
kańscy producenci 
teatralni Bruce 

Jordan i Marylin Abrams 
wykupili prawa autorskie 
do zapomnianej niemieckiej 
sztuki Paula Partnera 
z 1965 roku. 
W niedalekiej przyszłości 
dzięki tej inwestycji zostali 
milionerami. 
Paul Partner (1925-1984) 
urodził się w Wuppertalu, 
studiował germanistykę, 

romanistykę i filozofię. 
Od 1958 roku do śmierci 
mieszkał w Szwajcarii. 
Był pisarzem, badaczem zja
wisk kulturowych, reżyserem, 
kierował zespołem aktor
skim, był także tłumaczem 
i wydawcą. Interesował go 
od biorca literatury i jego 
stosunek do sztuki. Przygo
towywał sztuki telewizyjne 
i słuchowiska radiowe. 
We wszystkich dziedzinach, 
którymi się zajmował, 
poszukiwał nowych dróg, 
wolnych od starych wzorców 
i ograniczeń. Starał się do
ciec, jakie możliwości arty
styczne kryją się w różnych 
dziedzinach sztuk. 
Sztuka Partnera Scheren
schnitt była solidnym, nieco 
ponurym kryminałem, który 
w teatrze miał pełnić rolę 
psychodramy. Jednak wśród 

innych tego typu utworów, 
opartych na morderstwie 
i policyjnym dochodzeniu, 
wyróżniał się finałem 

- publiczność głosowała, 

kto jest zabójcą, i decydo
wała o losach bohaterów. 
Producenci Jordan i Abrams 
dokonali adaptacji, która 
zmieniła psychodramę 

w skrzyżowanie kryminału 
z komedią. Doszło do tego 
dzięki skonstruowaniu scen 
i dialogów, skłaniających 
publiczność teatralną do 
rozpoczęcia rozmowy z akto
rami. Kiedy ze sceny 
w stronę widzów pada kla
syczne pytanie: Kto zabił?, 
publiczność musi podjąć się 
roli świadków morderstwa. 
Sztuka, już pod tytułem 
Szalone nożyczki, ruszyła 
na podbój Ameryki, odno
sząc ogromny sukces. 
Od ponad dwudziestu lat 
grana jest bez przerwy, 
co odnotowane zostało 
w 1997 roku w Światowej 
Księdze Rekordów Guinnessa. 
Sztuka otrzymała także 
wiele znaczących nagród, 
m. i n. prestiżową nagrodę 
Charliego Chaplina, wyróż
niona została w Stanach 
Zjednoczonych tytułem Naj
lepsza sztuka roku i Najlep
sza komedia roku. 





a język polski komedię przettumaczyta Elżbieta Woźniak i od 1999 roku 
Szalone nożyczki święcą triumfy na scenach polskich. Wystawiane byty 
m.in. w warszawskim Teatrze Kwadrat, stynącym z najdroższych biletów 
w stolicy i najlepszych komedii, w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, 

klaudiusz szymiczek I dariusz waraksa 

w Teatrze Powszech
nym w Łodzi. 
Elżbieta Woźniak jest 
z wyksztatcenia an
glistką, od wielu lat 
mieszka w Londynie. 
Najchętniej ttumaczy 
komedie i farsy, nie 
unika jednak sztuk 
o poważniejszej te
matyce. Ma w swoim 
dorobku przektady 
angielskich i amery
kańskich dramatur
gów. Przettumaczyta 
m.in. Raya Cooneya 
Mayday i Okno 
na parlament (obie 
sztuki w reżyserii 
Rudolfa Molińskiego 
wystawita Scena 
Polska ku uciesze 
publiczności), 

Za rok o tej samej 
porze Bernarda 
Slade'a, Księżyc nad 
Buffalo Kena Ludwi
ga. Humaczyta także 
dramaty historyczne 
i psychologiczne: 

Rola żony Ronalda Haymana, Maria Callas Terrence'a McNally'ego, Tajemniczy 
Mr. Love Karoline Leach. O swoim ttumaczeniu mówi tak: „Bardzo lubię ttumaczyć 
farsy , ponieważ sama świetnie się przy tym zajęciu bawię. Rozpoczynając pracę 

nad ttumaczeniem farsy, stawiam sobie zadanie: muszę przettumaczyć farsę tak, aby 
śmieszyła polską publiczność tak samo, jak śmieszy publiczność angielską. 
Od tego między innymi będzie zależało, czy farsa zdobędzie uznanie publiczności. 
Tak więc celem nadrzędnym jest dobra zabawa. Największą trudność sprawia przeło
żenie dowcipów i kalamburów. Czasami ryzykuję, odchodząc od oryginału, ale wiem, 
że nigdy nie osiągnęłabym komizmu językowego, gdybym trzymała się wiernie 
tekstu. Wbrew pozorom osiągnięcie zamierzonego efektu jest trudne i wymaga wielu 
godzin ciężkiej pracy. Moją nagrodą jest spontaniczny i głośny śmiech publiczności." 

ryszard malinowski I anna paprzyca 

Dla Sceny Polskiej tekst opracował Rudolf Moliński, dzięki czemu akcja sztuki osa
dzona została w zaolziańskiej rzeczywistości, a bohaterowie pochodzą z Wędryni, 
Karwiny, Hawierzowa. Na próbach panowała rewelacyjna atmosfera, doskonałe 
i dowcipne dialogi doprowadzały aktorów do bólu brzucha, ze śmiechu rzecz jasna. 
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INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, 
OGtOSZENIA, SPORT. 

INFORMACJE O PRENUMERACIE: 

KANCELARIA KONGRESU POLAKÓW W CZ. CIESZYNIE, TEL. 558 711 453 

REDAKCJA „GL" W CZ. CIESZYNIE, TEL. 558 731 766, E·MAIL: SEKRETARIAT@GLOSLUDU.CZ 

. 
KLUB POLSKIEJ PRASY I KSIĄZKI 

KSIĘGARNIA 
D<muta Wirt11 

ul. C%apl~a 7 - 737 O 1 C%esb C ieszyn 

GoJziny otwarcia: 

Po-Pt 9.00-12.00 13.00-17.00 
w soboty księgarnia nieczynna 

ZAPRASZAMY 
Lei .: 558 7 40226 

bsiegarnia@ polon ica.cz 

Vófone dómy a pónove, 
dovoluji si Vós pozvat do rozsfi'ene prodejny kvetin na ulici Bezrueove 

a prodejny kvetin u mlyna na ulici Ostravske. 
V obou prodejnóch kvetin Vóm krome tradicnf vazby kvetin nabfzfme: 

<oil r;:... r.:::'.l!()l]o) ~?;· vazby kvetin z tropick.;ich a subtropick.;ich rostlin 1;1'l • ' • 

L5' ['> IJV\.:::;:,'0!.Jl..IU!..QJ \ij vazbu exkluzivnfch kytic @ smutecnf vazbu ® 
-le .. h -=-Ji-=) © vazbu ~vatebnf:h ~!c d~e. pfiprave_nych ~otologu ® . 
-!@- .;-i· ~~ dorucovani kvetm po cele CR ~~:i -c"l....,.r~ 

Dekujeme za dosavadnf pffzen a tesfme se na dalsi Vase nóvstevy 
- jmenem celeho kolektivu Silvie Petrósovó • 1 

Tel. 558 711 099 

PARTNER 
~ ~„ „ 

TESINSKEHO DIVADLA 

TRINECKE ZELEZARNY, A.S„ PR0MYSLOVA 1000, 739 70, TRINEC 
TEL.: 558 531 111, FAX: 558 331 831, WWW.TRZ.CZ 




