
TEATR POLSKI w Bydgoszczy 

ma zaszczyt przedstawić ... 
Ze zbiorów 9 ~ 

Działu Dokumentacji 
0 

ZG ZASP EATR 

••• TEATRZYK ZIELONA GĘŚ 
ktory Oak l1gło do przewidzenia) 
ma zaszczyt przedstawić 

.. Wietrz1111 Sy1nfonię·· ~ .. Pa1ut Ta1te11sza ·· 

.. Pożyczkę potrl«( \'~___;> _zamarzającego c/1topczyl«t„ 

.. Pożegnanie z fJroniq ·· 

.. 8 ani stworzenia„ 

.. Oy1niqcy piecyll ·· 

.. Trzy1111Stg naJwię/1szy wyt·zyn Herkulesa „ 

.. H(}Jni11ell. ltUJry zgasi·· 

.. Strasz114 roz1nowę Gżegż(Jf/ti z dtteńe~·n „ .. żarłoczną Etvę-

# .. Gay się bierze fJ!J/{,{t za rogi„ .. Nit~s1niałego petenta „ 

.. Bat tt prof es or a Bqczy1isltiego ·· .. S1niert w 11awiarnr 

.. Wesołg fJanltiet wiethanocny·· .. Złoty zegarelt ·· 

.. Gd:gfJg Ada1n fJgł Potakie1n ·· .. Slmrgę Jttt/11t"· 



Judytę & Hotof ernesa. 
MtmUt i Laurę i dobrze poillf(JftTWIJJanego faceta. 
oraz 
Cztery piosenki o przea1niotaclz codziennego użytku. 

sprawy ... Czyli 
narodowe. ludzkie w ogol noś ci • wentylacyjne że/Jg nie powtedziet 
lwminowe • ostateczne. angelologiczne i piekielne • klimatyczne • 
alkoholowe • damsko-męskie z odrofJin4 zalmrzeń Oednak fJez 
speqalnycll skłonnlJści dewiacyjnych) • poetychlJ-amfJi(jonalne. 
/Jgcze. kllwiarniane- goralskie· bankietowe. sielankowezzakłoce
niami i muzyczne codziennego • tutelokrotnego lufJ zupełnie wyją
tkowego użytku ... 

... razem wzięte i ujęte w dramat. 
który 

tugreżyserou;ał RYSZARD MAJOR 
upiększyła scenograficznie EWA KRECHOWICZ 

umuzycznił JANUSZ STALMIERSKI 
reżyserOl/Ji asystOllJał ANDRZEJ STENDEL 

wokalnie artystól/J przygotmvał PIOTR SALABER 
o /Jgcie tvszystkicń na właścitugcń miejscach. 

l/Je uJłaścitU!Jm czasie dbała DANUTA SZCZERBAKOWSKA 
a podpOl/Jitlttała MARIA WALDEN 

l\ltut zatiiowaniem 1nitu o u1iecznie żJJtJJe} zietmwskrzydłej czuu1ati i pracou1ati: 
Oyrekt(!f • Wiesław Gór.sili 

Zastępca • Hom11atd Przeperskt • Hit:rmvnill muzyczny • Piotr Sttut/}{:r 
Hourdyuatur pra1.,y artystycznej • Bemodcta Fed1/cr • Hter Oz. tlpowszeclmi1mitt Tt:atm • Hati111t Ar1111td1t 

Se/f.felltrz lilt:mclli • Marzc1ut Matuwslut 
Hiermvnik l1npn-sttriat11 • Atulrzej Lcwiriski • Spt:cjttlisllt dis Pmmocji • Marek Gotiti.s/f.i 

Hiemw11ik tt:c/111icu1y • Piotr Rzepeclti • Brygadzista semy • Mart11sz Pawtilwwsltl 
Hierownicy pracowni, 

llmwie-eltiej dmnslliej • Ewa Strzępell • lmtwieclliej męskiej • Wiesł1tw Hu11utjd1t 
/ryzjt:rslw-perulmrslliej • Hati11a Rzepec/ut • tnttutrsltlej • ROża Ptt:trutk • stol1trslliej • Dariusz Htt/Jt:rsltt 

Ośll!ietl.enioll!il:C . HOIJert losie/li • AllllStyk • Raf at Hetnricll 
Rekwtzyu1rzy • Eugeniusz Bam1w1vslli • Artur Eltwinslli • Szewc • Ferdy111t1u/. Rog11szlut 

Tapicer· Bertutrd Noc11tak 
rysu11/li wylutmtł · Mttrelt R0111t 

Oprtu:owanil: tilemckit: progmmu • Marzc1ut Matowslut • Opracowanie graficzne programu • Man:k GotitiS/li 

W1j1/t111111/t///I() .\'I.I' /li/ 7Jt'Cr/llC Tell/fi/ lłils/1/t'!llJ " ' /Jljlf/j(ll1r.l,IJ 



W dramacie zvystępują: 

WQ/aECH KALWAT 

MARIAN CZERSKI 



MESIAW KOWALSKI 
,,. ,.,,. 
_WITOLD SZ,ULC 

oso/Jg 
Jttż na początku przy1111ttją się. {/{}tyllllją się policzlla1ni. TUtpieraJą czy1n tytlu; 
1nogq. tańczą w paratń oraz nieco bardziej sllfJ1nplilwwanycń przllłada1tcacń. 

urządzają popisy solowe i w iuięllszycń zfJiormuisllacń po czy1n 
popijają i leli/W się zataczając. sugerują. że dalej fJędzie Jeszcze ... 

więcej lepiej 1lUJcniej 
... a pote1n 

Oall słusznie przc1utaywał H I Gałczytiski) 
/utrtyna 

nie opafla alJsolutnie z powodu nie 1nilk114cycń o/llaslll!w 


