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<P)13{ 'l(aTOWS'l(I 
('fytu{ aooina(ny utworu zagranicznego - , :Pan '](ot<}vski"J 

'Tfumaczenie - 9dafgorzata 'K.;A9dl!ŃSJ()t-SOOCZ'Yl( 
<R.§żyseria - Jurij :MIJ{J{flLJOW{Estonia) 
Scenografia - Jurij :Mr.HJ()UJO<W, 'Tamara !M,ftrrl;4!J{I:N.ft 
LaOij - 'Tamara :Mflrrl;4!J{I:N.ft ('Estonia) 
:Muzyf?.g -.ftnatoCiJ <R.fll'T(P.stonia) 
flsystent reżysera - Przemysfaw .{JlS'l(O'WS'l(J 

fuygotowanie woR..alne -Jo fan ta OPW.l:NO'f.-tlSJ(Jl 

O<BSJI <D }l: 

<Pan 'l(otowslij - Joanna Stoi~-Stempk9ws{a 
<Pani r.Emifia - V rszufa SzyaEi~Zi.efun{a 

<Pan :J{auk.gwsR,J - Przemysław Las{owsfj 

I nspiqent - <Przemysfaw LaszywslJ 
ŚWiatfo i tli:więR., - ~6ert OcfzocińsRj 

06sfuga tecńnic.zna- <PWtr fjrutfzień, !Mieczysfaw <Pierecli.od; 'l(ftro[ Szary 

<Def..f,rage wyf..9nano w pracowni pfastycznej teatru 
w s{fatlzie: 'fa ttana SR.,umia~ aJar6ara Wojtaniec, 

<Paweł 5łfoufa, Jarosfaw Cl'ofane{ 

7(J<E.1WWJfl1( PF.OfMCz:N'l - <PJt·WU W7VID.ft 
'l(O'.NsVL'l)f:Jn<P<R.JXJ<R.fl9d<YW'l- SJł<IWNJt SaBO:Ń 

DYREKTOR NACZELNY l ARTYSTYCZNY 
MAŁGORZATA KAMIŃSKA-SOBCZYK 

Ucencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów WKS 

<Drogie <Dzieci! 

Jeśfi. {u6iae zwim:ęta, na pe:wno spolo6a 1Vam się spe~liJ pt. „I.Pan 

'l(ptur.vsfi.J". 'To napwwsza prrrporycja 'teatm La{ij ,,'Tęcza " w Sfups~, Rjóra 

opowiatfa o moj9 przygotfz1e z sąsuufem - psem :J{auligwsfi.Jm 1 miesz/(sljącq w parzy, 

fuicq - <Pantq 'Emtfzq. )l Wsrystf{p zaczęfo SŹf oa tClJO, i,e przyszfa Zima i spatfl śnieg. 

Wteóy 1fauJi..pwslJ ufepif ze śnie9u 6afwana, Rjóry ta{6anko 6yf tlo rrmie potliJ6ny, 

ie zafożyf mu mo1e 6uty i c.zapec.zR.ę. !No i 6uty porwały się! (JJyfem 6artko 

nieszczęśfrwy, 60 przecież {ai.óy ~t w 6ajce musi mieć 6utyl <Dfal:efJo ze6rafem 

wszystfi.Je oszczętlnośo i wyrusryfam tlo s{Cepu. W tlroóze po za{upy spot~fem w 

pa~ fuią - pantę 'Emifię. (}Jyfa 6artfzo uprzejma i zaproponuwafa, że sprzeda mi 

najptęi.JiieJSze 6uty na fwtecie. Co z tego wymlifo, tlowzecie się ze spe~a~u. )l liJedy 

już o6ejrr:yci.e przetlstawienie zapraszam Io wzięcia utfzia(u w f..f,nl(,ume 

pfastycznym na portret ~ta {u6 w ~~me na wiersz o f{pC18. qwarantU]ę 

wspanuife naoroóy. 

Życzę 'Wam tfo6rej za6awy i pamiętajcie o tym, że6y tlóać o zwierzęta zimq. 

:M.iauuuuuuuuuuuuu.... <Pan 'l(ptuwslJ 

PATRONAT HONOROWY: 

PARTNERZY: Sklep zoologiczny REX S.C., Słupsk. ul. Starzyńskiego 6 

Nagranie speldalclu w ramach umowy partnenk.iej 

z TV SWPSIC w SIECI VECTRA 
V TVSŁUPS~ 



'Towarzystwo Opieij ruuf Zwierz(tam1 w <Polsce wstafo zafotone 

1 tuttlpaaa 1864 ro~ <Byfa to aruga na świecie te90 typu oryanizacja - po 
powstałym ij~ Cat wueśniej <Brytyjsijm - 'J(rófewsijm Towarzystwie 
i pierwsze w <Polsce stowarryuenie spofec.zne tlr.iafajqce w spos66 ciąoły 
i z;o111aniz:.owany. 
'Towarrystwo Opieij ruuf Zwierzętami w <Polsce Odikiaf w Sfups~ istnieje aa 
1963 ro~ IP1trwadZi wyfącznie tkiafa[nośt nieoapfat114 Jest oryaniz:.acjq 

pożyt~ pu6Ciczneoo. W mia71 posiatfanycft ~. uzys~nycft z cfarowizn, aro.z tlzifij cfa6rowofne1 
pracy swoicft czfoni.frw przeprowailza a%,je interwencyjne ( ot 120 rocznie) ao.tywianie psów i 
~tów, atfopcje z;wierząt ( ot 60 rocznie) aro.z finansuje sterytiz.acje ( ot 100 rocznie) i feczenie. 
Vtnu!nieniem w pracy sfupsije90 Odikia fu jest 6ra{ wfasne90 scftronis~ !u6 pr:r:ytutis~ ifa 
zwierząt porzuconycft, otfe6ranycli. wfaściciewm oro.z pr:r:y9otowywanycli. cfa acfapcft. 
<R./aftzując swoje cefe statutowe Towarzystwo Opieij ruuf Zwierzętami zajmuje się: 
J.<Promowaniem przestrzeoania praw zwierząt 1 li.umanitarne90 icft trnR.Jowania, zwa!czania 
przejawtfw znęcania się natf zwierzętami, tkiafania w icft o6ronie i niesienU im pomocy. 
2. <Po6utlz.aniem iwimfomości spofecznej aotyc.zącej praw Z'Wlerzqt, ~taftowaniem wśr6a 
spofecuństwa wfafciwe90 stosu~ cfa zwierząt, pozysRjwaniem wofontan'uszy. 
J. <D6aniem o fiumanitarne traRjowanie zwierząt, icfi poszanowanie, o6jecie oclironą i otoczenie 
tlpiekfl, 
4. <Prowtulzeniem ea~ liumanitamej wśroa tlzieci i mfotkiei;y. 
5.<Dziafaniami na rz.ecz oclirony śrrxlowisf(p. 
6.<Prowtulzeniem tkiafań r.mierzającycli cfa zmnie]Szenia pupulacji 6edomnycli. zwierząt. 
7. IJ(ępruentowaniem interes6w zwierząt wo6ec wfatfz; państ-wowycli, termowycli 
i samorzqaowycli oroan6w atlministracji. 
8. <Prouxufzeniem szeroijej tlziafa[ności ea~jnej spofeczeństwa w z4ftsie ac/irony zwierząt 
ptlpt'Zez m. iTL oroanizowanie sz~feń, impru artystycznycli, uroczystości Światowe90 <Dnia Zwierząt. 
9. 'Wspófpracą z instytucjami oświatuwo - wycliowawayrm w ~ wycliowania tlzieci i 
mfotlzieży. 

'Towa~ Opu~ nlllf Zwret%ftanu Otflfua{ w Sfups~ 
uL Włodkowica 17 w/i. S 

76-100 Słupsk 
lł'WH'. IO,. \/llp>J..p/ 

Wszelkich informacj i udziela oraz i.amówienia przyjmuje organizator widownj 
Janusz Wolicki, tel. kom. 601 962 305od poniedziałku do piątku w godz. 800

- 1400 

76 - 200 Slupsk, ul. Waryńskiego 2, 
tel. 59/842 87 94, 842 39 35 fax 59/842 77 24 

e-mail: teatrlalki@bicom.pl http:// w\\ " .tccza.,lu p~ k. net 

Jako dodatkową, bezpłatną atrakcję proponujemy udział w lekcjl teatralnej. Jest to 
spotkanie 
z aktorem na temat powstawania widowiska teatralnego oraz różnych rodzajów lalek 
teatralnych: kukła, jawajko, marionetko, pacynka. 

W Państwowym Tealrze Lalki „ Tęcza" znajduje się system elektronit:zn.y W$pamagając:y slysunie osobom 
posiadającym indywidualne aparaJy słuchowe .RealilfJcja programu pn . „PiJagoras-ponwc osobom z 
uszkodzeniami słuchu" w bardzo duzym stopniu ZOSJa/a sfinansowana d.zięki l rodltom Państwowego 

Funduszu Re/1abili1ac}i Osób Niepełnosprawnych ". 


