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Obsada: 

Aktor C. (Starszy, pan Fogg) - Szymon Cempura 

Aktor W. (Młodszy, .J. Passpartout) 
- Michał Wulczyński (gościnnie) 

Aktor P. (Agent Fix) - Mariusz Pogonowski 
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Aktor B. (.Jakub, Konferansjer, Lord Albermale itd.) 
- Adam Biernat (gościnnie) 

Aktorka M. (Bibi, Dama II, Agentka I itd.) 
- Magda Bogdan 

Aktorka T. (Fifi, Dama III, Agentka II itd.) 
- Magdalena Tomaszewska 

Do P. T. dyrektorów i reżyserów: 

Wystawienie „W 80 dni dookoła świat 

bilizacji wszystkich aktorów republiki. Z w 
- Fogga, Młodszego - Passpartout, Fixa i 
71. ról może zagrać siedmiu aktorów /o ile 
prawdziwy aktorzy/, ponieważ więcej osó 

występuje na scenie. Radzę obsadzić jednym aktorem podobne 

role /wszyscy kons ab/owie, wszyscy konsulowie, z wyjątkiem 
amerykańskiego, Si Cromarty - pułkownik Proctor, Bunsby -

Speedy itd./ 
Zamiast 200 żołnierzy z fortu Kearney może być tylko 1. OO. Bry

gadier sceny jest członkiem zespołu technicznego. 

Pavel Kohout 



Życie może być piękną przygodą 

Zapraszamy. 
Nasza przygoda nosi tytuł „ W 80 dni dookoła świata•. Może dzisiejsze 80 dni to coś 

znacznie nowocześniejszego , znacznie szybszego ni ż 80 dni czasach pary i elektryczności -
ale tamte 80 dni wypełnione były tylu atrakcjami, tylu fantastycznymi zdarzeniami, Ilu większo
ści z nas nie uda się przeżyć przez całe życie . Nie darmo mówi ię o tamtej epoce: belle epoque 
Czas płynął nieco wolniej, ale za to piękniej i był gęstszy, pełen smakowitych dodatków 

Ludzie też byli 
piękniejsi „ Jak angielski 
dżentelmen - to dżen 

telmen w każdym calu ., 
do tego punktualny. Jak 
francuski służący - to 
dowcipny, bystry i 
pyskaty. A jak tępy 
policjant to tak tępy, 

że nawet w PRLu z 
trudem takich dało 
się znaleźć. I oto 
tacy wyraziści, praw
dziwi ludzie mają 
przeżyć przygodę. Z 
góry możemy być pew
ni, że będzie wspaniała . 

Autor k lkUdlleslędu 
ks ążek przygodowych 
na których wychowywały 
się pokolenia marzyc ell. 
Przypomnijmy: Podróż 
na księżyc Wyprawa do 
środka ziemi, 20 OOO 
ml/ podmorskiej żeglug 
Dzieci kapitana Gran-
ta, Ta1emmcza wyspa, 
Piętnastoletni kapitan I 
oczywiście W BO dm do
okoła świata. Te książki 
również I dziś należą do 
najchętniej czytanych I 
najczęściej przekłada-

Gwarantuje to także się już nie ojcem, lecz 
firma: Juliusz Verne. Też dziadkiem powieści fan-
z czasów belle epoque. tastyczno - naukowej . 

Utwór W 80 dni dooko/, świata zawiera też - przystosowaną do naszych umysłów i 
wyobraźni - filozofię życia . Jako przygody właśnie. Nie mówi o tym, że wszystko jest z góry 
przewidziane i obliczone, nie oszukuje też, że wszystko za l eży od naszej woli a człowiek jest ko
walem swego losu. Życie jest raczej grą, równaniem ze zbyt wielką ilością niewiadomych, by je 
do końca zaplanować - ale grać trzeba, bo tyl ko wtedy można wygrać. Nigdy więc nie należy się 
poddawać. Taką grę rozegrał bohater prezentowanego utworu - angielski dżentelmen Phileas 
Fogg. Założył się on z innym dżentelmenem, że objedzie dookoła świat - równo w 80 dni. Tak 
wynikało mu z książki, którą Anglicy uważają za najważniejszą: z wydanego akurat rozkładu 
jazdy. 

Zakład został przyjęty, pan Fogg, w asyście francuskiego służącego Jeana Passpartout 
wyjeżdżają. Zgodnie z planem, zgodnie z założonym porządkiem rzeczy Ale przypadkiem tego 
samego dnia z Banku Anglii znikają pieniądze i przypadkiem detektyw Flx poczytuje wyjazd 
p. Fogga za ucieczkę. I tu właśnie zaczyna się przygoda . Bo rozkład jazdy nie przewiduje takich 
przypadków, jak niesłuszne podejrzenia, czy wręcz głupota . Albo Jak burza, czy Indianie na tra
sie podróży. Albo to, że angielski dżentelmen może się zakochać zupełnie jakby był francuskim 
służącym. A jeśli wszystkie te zwariowane przygody dobrze si kończą - to też nie dlatego, te 
p. Fogg wszystko dobrze obliczył, tylko dlatego, że się pomylił . 

PS. 
Jak każde mą

dre dzieło, również i to 
dostarcza nam wielu 
pouczeń i recept na 
życie. Pierwsza i naj
ważniejsza: Zawsze być 
dżentelmenem. 

I pochodna: Dżentel
men ratuje kobiety, 
nawet gdyby przyszło 
mu za to zapłacić mał
żeństwem. 
Ale: Nie należy ratować 
profesorów - z wdzięcz
ności mogą zrobić wy
kład. 

Następne: 

Jeśli nie da się jechać 

podvlfHn naleiy wyna
ftlt słonia. 
JelH nie da się wyna
jąć słonia - trzeba go 
ku pit. 
Poza tym: Burze wy
buchają z powodu zbyt 
gorliwych barometrów. 
Tajfun można wykorzy

~~11t..~.::~:.ir.::.łl stać do przyspieszenia 
podróży. 
Kobiety bywają Hindu
skami I odwrotnie. 

Od siebie dodam 
jedną maksymę, która 

n--__ ,powlnna być wyhafto
wana na naszym sztan
darze narodowym: do 
utrzymania porządku 

wystarczy byle urzędas, do utrzymania bałaganu - potrzeba geniusza. 
Wyposażeni w taką mądrość możemy wyruszyć na spotkan ie z przygodą. Z tym co uatrak

cyjn ia nasze życie i wzbogaca - wiedzę i doświadczen i a , których bez owej przygody, siedząc 
w domu nigdy byśmy nie zdobyli. 

Więc zapraszamy. 
Zapraszają aktorzy z teatr i autor - pan Juliusz Verne - z kraju gdzie przygoda trwa 

wiecznie. 
Bohdan Urbankowski 



1802 - powstaje pierwsza kuchenka gazowa stworzona 
przez Zachausa Winzlera 

1814 - powstaje w USA pierwszy wojenny statek paro
wy projektu Roberta Fultona 

1819 - ożaglowany parostatek „Savannah" przepływa 
Atlantyk 

1831 - Samuel Colt skonstruował pierwszy rewolwer 
kapiszonowy 

1839 - w Wielkiej Brytanii Kirkpatrick MacMillan 
zbudował jednoślad napędzany systemem wahliwych 
pedałów i popychaczy, połączonych z wykorbioną osią 
tylnego koła - był to pierwszy pojazd z napędem na 
tylne koło. 

1840 - Belgijski producent instrumentów Adolph Sax 
stworzył saksofon, który jest produkowany po dzień dzi
siejszy w swoim niezmienionym kształcie 

1853 - Ignacy Łukasiewisz skonstruował pierwszą lamp 
naftową 
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1863 - otwarcie pierwszego podziemnego metra 
w Londynie. Pierwsza linia była wykonana pod kie
rownictwem J. Fiwlera i liczyła 6,5 km 

1867 - Alfred Nobel wynalazł materiał wybuchowy 
zwany dynamitem 

1871 - Thomas Cook objeżdża świat w 80 dni 



Tommy Pastemante z USA ustanowił rekord pręd
kości na zmodyfikowanej kosiarce, wynosi on 61 mph 
(98,16 km/h) 

Japończyk Kenichi Ito widnieje w księdze rekor
dów Guinnessa jako człowiek, który najszybciej pokonał 
dystans 100 metrów na czworaka, zajęło mu to 18,58 
sekundy 

18 lipca 2008 w mieście Castleblayney w 
hrabstwie Monaghan w Irlandii na ulicy zgroma
dziło się 1253 Ludzi-Smerfów 

Mike Howard z Wielkiej Brytanii ustanowił 
światowy rekord Guinnessa spacerując po belce 
rozwieszonej między 2 balonami na wysokości 
6522 metrów. Miało to miejsce 1 września 2004 
w okolicach miasta Yovil w Wielkiej Brytanii 
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