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To muzyczny program satyryczny dotyczący naszej obyczajowości 

i skłonności do spożywania w nadmiernych ilościach napojów 

alkoholowych. Być może w wielu dziedzinach życia nie jesteśmy  

za wysoko w rankingach światowych, jednak w dziedzinie 

spożywania napojów o sporej zawartości procentów, plasujemy się 

w ścisłej czołówce.

“Rodacy witam cześć i czołem, bo ze statystyk wieść mam świeżą. 

Oto w dziedzinie leżenia pod stołem, inne narody przy nas leżą.

Inaczej mówiąc, przyjaciele, to My leżymy na czele.”

Pijąc nadmierne ilości alkoholu, szukamy sobie często 

usprawiedliwienia, odnosząc się do historii naszego narodu, 

do nieszczęść, jakie nas dotknęły, do problemów codziennego 

życia. Zawsze znajdziemy jakiś pretekst, żeby się móc napić. 

Biesiadowanie w naszym narodzie ma długą i często niechlubną 

tradycję. Przez wieki przybierało różne formy: od czasów suto 

zastawionych jadłem i trunkami szlacheckich stołów, po dzisiejsze 

spożywanie w doborowym towarzystwie, w samotności -  

popijając kolorowe drinki, w zacisznej obskurnej bramie, 

lub przy śmietniku - z przysłowiowego „gwinta”. Nic jednak 

nie zmienia się w końcowym efekcie odwiecznego pojedynku, 

walki na śmierć i życie: Alkohol - kontra Alkoholik.

Jak odwieczna wieść niesie, jeszcze nigdy temu drugiemu nie udało 

się, pokonać tego pierwszego w twardej walce. Jedynym 

rozwiązaniem jest zejść z placu boju i wziąć zimny kompres 

na głowę. W przeciwnym razie prędzej czy później nastąpi nokaut.

Obciążeni zaszłościami takimi jak: pijaństwo, warcholstwo, pieniactwo, 

wciąż tkwimy w tych fatalnych obyczajach i przyzwyczajeniach, 

kultywowanych przez wieki naszej historii. Pokazując w krzywym 
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zwierciadle nasze przywary, przerysowując pewne postaci i sytuacje, 

walczymy bronią jaką jest śmiech. Mamy jednak nadzieję, że po obejrzeniu 

i wysłuchaniu tego programu nadejdzie również chwila refleksji i chociaż 

częściowo wpłynie ona na zmianę naszych zachowań związanych 

z nadmiernym spożywaniem tych że napojów alkoholowych. 

Zanim zaczniesz się śmiać z kogoś, popatrz najpierw w lustro. 

W programie wykorzystano teksty Ignacego Krasickiego, 

Jana Kochanowskiego, Franciszka Bohomolca. Fragment „Kramu 

z piosenkami” Leona Schillera, oraz piosenki ludowe ze zbioru 

O. Kolberga - „Pije Kuba do Jakuba”, „ Kurdesz”. Okres dwudziestolecia 

międzywojennego to biesiadne piosenki - „Alkohol to zguba ludzkości”, 

„Przepijemy naszej babci...”, „Piłem, kto mówi że nie piłem”. 

Współczesność oparta jest na utworach takich autorów jak: Marian 

Załuski, Ryszard Marek Wroński, Andrzej Jarecki, Bogdan Malach, 

Ziemowit Fedecki, Mirosław Rymarz.

Zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Liczymy na miłą 

i owocną współpracę, oraz dobrą zabawę. 

                          Z poważaniem,
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Informacja ogólna:

Czas Trwania: 70 minut
Osoba kontaktowa:
Mirosław Rymarz
502 082 720
58 671 24 73
mir-arz@o2.pl

“...i śmiech niekiedy może być nauką. Kiedy się z przywar, nie osób natrząsa 

i żart dowcipną przyprawiony sztuką, zbawienny kiedy szczypie, a nie kąsa” 

      I. Krasicki



Teatr Muzyczny HALS
ul. Radosna 9, 84-207 Bojano (k. Gdyni)

 tel: 502 082 720

mir-arz@o2.pl
www.teatr-hals.pl

Nasza oferta 
programów i spektakli:

Programy estradowe - grane w salach,  jak również  plenery
Piosenka jest dobra na wszystko

Morskie Opowieści

Świrowisko... doniesienia oraz pogłoski z domu specjalnej troski

Programy dla dzieci
Kolorowy czas bajek

Bajkowa Dyskoteka

Spektakle
Ku Europie - czyli wujowe opowieści

Listy z Ameryki

Historie nie zawsze wesołe - z Dziejów leżenia pod stołem

Irlandzki Tancerz - Poetycki spektakl słowno muzyczny

Programy Okolicznościowe
A piosenka za nimi szła

Kolędy i Pastorałki - Koncert świąteczny 

Recitale autorskie 

Kompleksowe nagrania reklam radiowych
Tekst, lektor, podkłady muzyczne, zgrywanie.

Oprawa muzyczna festynów i imprez towarzyskich

Zapraszamy do skorzystania z naszej ofery
oraz życzymy Państwu przyżycia wielu niezapomnianych chwil 

i radości dzięki naszym występom.

Polecamy wszystkim chętnym odwiedzenie naszej strony internetowej 
w celu szerszego zapoznania się z działalnością i twórczością naszego Teatru.


