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The British Council powstało w 1934 r. w celu propagowania 
języka angielskiego i rozwijania kontaktów kulturowych, oświato
wych i naukowych z innymi krajami. Posiada swoje biura w 96 kra
jach - w Polsce istnieje od 1988 roku. Oprócz stypendiów, wizyt, 
organizacj i imprez i wymiany kulturalnej The British Council we 
współpracy z uniwersytetami prowadzi osiem ośrodków, które orga
nizują kursy języka angielskiego dla kadry naukowej . 

Biblioteka Główna w Warszawie ma w swoich zbiorach 30 OOO wo
A!. Jerozolimskie 59 
00_697 Warszawa luminów i 120 tytułów czasopism. Filie biblioteki znajdują się 
tel. co2 i 628 74 Ol+3 w dziesięciu miastach w Polsce: 

fax (02) 
628 86 63 '" Kraków - Al.Mickiewicza 22, tel. 336377 w.379 
62199 55 

* Katowice - Pl.Sejmu Śląskiego 1, tel. 1551260 w.239 

* Wrocław - ul.Kuźnicza 22, tel. 402858 

*Poznań - ul.Ratajczaka 39, tel. 531790 

*Łódź - Pl. Wolności 2, tel.338812 

* Lublin - ul.Zuchów 2, tel. 718624 

* Gdańsk - ul. Ogarna 27, tel. 316062 

* Szczecin - ul.Puławskiego 10, tel.494121 

* Toruń - ul.Św. Katarzyny 6, tel.10775 

* Białystok - ul.Liniarskiego 3, tel.24371 

W budynku British Council znajduje się również Biblioteka 
Dydaktyczna dla nauczycieli z bogatą kolekcją podręczników, kaset 
audio i video oraz slajdów. Można tu również skorzystać z czaso
pism z zakresu metodologii nauczania. Komputerowy System In
formacyjny pozwala na wyszukiwanie artykułów, monografii, ma
teriałów konferencyjnych, itp. z różnych dziedzin nauki za pomocą 
międzynarodowej bazy danych DIALOG. 

Sekcja Video British Council posiada bogatą kolekcję kaset 
video z dziedziny kultury, historii, literatury i sztuki brytyjskiej, 
a także nowoczesnych metod zarządzania. Kasety wypożyczane są 
instytucjom z całej Polski. 

Sekcja Artystyczna zajmuje sie promocją kina brytyjskiego 
poprzez organizowanie wydarzeń i festiwali filmowych, współpra
cuje także z polskimi festiwalami muzycznymi i teatralnymi, spro
wadza do Polski brytyjskich artystów oraz organizuje wystawy sztu
ki brytyjskiej. 

Zak/C1di· Pi11•011 •arskie u • \\'/arce p osiada;a hro/l '{I/)' u· Warce. Rado111i11 oraz 
Zakład .Przetu·ó1-sttl'a Jahfek Il ' Warce. l ;rod11k11jq 6 róż11ych p,at1111kc)11 · piu·a. 

Il' ty m ci<!m 11e typu angielskiego oraz k o -zen ze. a ftlkże napoje cblodzqce. 
k o11cent raty j ahlkou •e i s11 -zjabłko1(J'. 

B rou•rtr 111 W'Cl r ce istll ieje od J 795 roku . K o11ty1 111 uje da11 •11e .fo ·iet11c' 

t radycje p i11 •ou'( /rst11 •a 11'areck iego (j>iem•sza pisem na u ·icu/01110.{L' 

pochodzi z 1487 roku ). Broll'ar u· Radomiu pocbodzi z 1812 roku. posiada cały 
sz ereg zahytkóu• techniki . 

Pitl'a wareckie ll '.)'Rtywaly ko11ku r~y oraz zdohytl'aly medale 

11a ta rgacb i u :vstau ·ach. 

BROWAR WARKA sp. z o.o. 
05-600 Warka, ul. Gośn iewska 27A, tel. 722-79, Ldex 067365 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 

ENERGO-ASEKURACJA S.A. 

26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15 



~--------------------------~ 
Zakłady Metalowe "ŁUCZNIK" S.A. 
ul. 1905 Roku 1/ 9 
26-600 Radom 
tel. 291-41, tel/ fax (048)233 60, 278-23 

Istniejące od 70 lat Zakłady Metalowe "ŁUCZNIK" S.A. 
przedstawiają Państwu swoją ofertę w zakresie: 

sprzedaży domowych maszyn do szycia 
sprzedaży walizkowych maszyn do pisania 
elementów pneumatyki (napędowej i sterującej) 
wykonywanych usług : odlewów ciśnieniowych, części z tworzyw 
sztucznych, obróbki cieplno -chemicznej i innych 
kompleksowej dostawy oprzyrządowania 

70 LAT TRADYCJI - PRODUKCJI WYROBÓW 
O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI -
TO NASZA GWARANCJA 
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26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel. 50-021, fax 50-290 

Masz do yć zab wy 
w gl chy ele on? 

Masz dosyć zabawy w głuchy telefon? Nie możesz żyć bez dokładnych wiadomości z ostatniej 
chwili? Reuter jest jedną z największych agencji informacyjnych na świecie. Jedyną, która opiera 
multimedialną przyszłość na 140-letniej tradycji. 
Obok wiadomości politycznych Reuter przesyła klientom bogaty serwis ekonomiczny. Warszaw
skie biuro agencji cieszy się uznaniem w krajowych kołach gospodarczych. To zrozumiałe : do
ciekliwi i uparci korespondenci Reutera są wsz.ędzie tam, gdzie decyduje się przyszłość polskiej 
i światowej gospodarki. Pisane przez nich depesze w jednej chwili docierają do tysięcy kompute
rowych terminali w 140 krajach . Przez monitory Reutera dzień i noc przepływa strumień informa
cji niezbędnych w pracy banków, giełd, towarzystw ubezpieczeniowych, wszystkich ludzi bizne
su. Za naciśnięciem klawisza , na ekranie pojawiają się analizy sytuacji i prognozy rozwoju , naj
mniejsze wahania kursów albo nowiny, które z chwilę zmienią opłacalność wielu transakcji. Masz 
do yć zab wy w gł chy ele on? Nie możesz żyć 
bez dokładnych wiadomości z ostatniej chwili? 
Zadzwoń do warszawskiego biura Reutera: 
tel (48)(22)6539700, fax (48)(22) 6539780 

•••• • •• • • • • • • • • •••• ••• • • •• • • • • • • • • •• •• •• •• •• • • • •••• ••• • • •• • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • ••• 
Making the best information work harder 

Al. Jana Pawła Ił 23, 00-854 Warszawa 



Wyroby mleczarskie: 
- najwyższa jakość 

- smaczne i zdrowe 
- bogaty asortyment 
- konkurencyjne ceny 

poleca: 

Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska 

ROLMLECZ 
26-600 Radom, ul. Toruńska 6 
tel. (0-48) 251-03 do 07, 252-93 
tel./fax (0-48) 31-30-19 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A. 

ODDZIAŁ W RADOMIU 
ul. Czachowskiego 34 
tel. 639-152, 639-784 

OD ŚWITU DO ŚWITU W DOBRYM TOWARZYSTWIE 

Zakłady 

Przemysłu 

Tytoniowego 
w Radomiu S.A. 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 



-- LIE RADOM 

ZAKŁAD TRANSPORTU ENERGETYKI 
26-600 Radom, ul. Toruńska 7 

tel. (0-48) 310-944, fax (0-48) 314-675 
tlx 672267, 672539 

ZTE Radom 

POLCHRON - Michał Jaśkiewicz 
26-600 Radom, ul. Chałubińskiego 12 
tel./ fax (0-48) 319 156, 632 892 
tel. kom . 0-90 255 715 

POLCHRON - Techniczna Ochrona P-Poż w Budownictwie oferuje: 
- Roboty ogniochronne 
- Ochronę drewna przed korozją biologiczną 

Stosujemy wyłącznie atestowane materiały, wspołpracyjemy ze 
Służbami Prewencji Komend Straży Pożarnej, 

z ITB, ITD, CNBOP, IKNW. 
Na wykonane roboty ogniochronne wystawiamy 
świadectwa wykonania robót ogniochronnych. 

Nie niartw się już, że Ci się coś spalić może 
zwróć się do nas - POLCHRON zawsze Ci pomoże. 



SCENICZNE DZIEJE 
MUSICALU 

Latem 1967r. Andrew Lloyd Webber został popro
szony przez Allana Doggetta, nauczyciela muzykj 
w szkole Colet ourt w Londyn.ie - który uczy ł młod

szego brata Webbera, Juliana - o napisanie kantaty 
"pop" dla chóru szkolnego. Andrew zwrócił się do 
swego przyjaciela Tima Rice' a o napisanie słów do tego 
projektu. 

Pierwsze przedstawienie Józefa .. miało miejsce 
1 marca 1968r. w ColC't Cou.rt School. Akompaniowała 
szkolna orkiestra pod dyrekcją A. Doggetta, a spektakl 
trwał 25 minut.12 marca 1968r. został powtórzony jako 
koncert w Sali Głównej Opactwa Westminster, gdzie 
ojciec Andrew był organistą. Obejrzała go dwu i pół 
tysięczna publiczno ć , składająca się z rodziców 
ucz niów. J6zef .. Lyska ł pochlebną recenzję londyńskie

go Swrday Times, po czym powtórzono go w Katedrze 
św. Pawła w roz zerzonej o kilka piosenek wersji. Re
cenzja Dereka Jewella spowodowała, że wydawnictwo 
Decca wydało album płytowy. 

Wielki sukces kolejnego musicalu A.L. Webbera 
i T. Rice'a pt.: /esus Chris! Superstar przyczyni! się do 
rozwoju Józefa. Został on wystawiony w Ameryce i tra
fił na czołowe pozycje amerykańskich list przebojów. 

W 1972r. Frank Dunlop z London Young Vie wy 
reżyserował wersję Józefa z albumu Decca i wystawił 
na festiwalu w Edynburgu. Produkcję przeniesiono do 
londyńskiego teatru The Roundhouse, gdzie grano ją 
przez sześć tygodni, a w 1973r. na West End do A Ibery 
Theatre. Od tego czasu stała się corocznym przedsta
wieniem Bożonarodzeniowym na West ndzie. Kolejną, 
rozszerzoną wersję, wyprodukowano w Haymarket 
Theatre w Leicester. 

Historia Józefa w Stanach Zjednoczonych jest 
podobna. Zaczęła się od przedstawienia amatorskiego 
w 1970r. w College of Immaculate Conception w Dou
glastown. Pomimo różnych profesjonalnych produkcji 
(m.in. dwu w Nowym Jorku) spektakl nie osiągną ł 

większego sukcesu zanim n.ie wystawiono go w Fords 
Thea tre w Waszyngtonie w 1980r., gdzie byl grany przez 
siedem miesięcy. W 1982r. przeniesiono go do Roya.le 
Theatre na Broadwayu. Na Broadwayu, w Los Ange
les i Chicago rolę tytułową odtwarza ł Donny Osmond. 

Ostatnia produkcja A.L. Webbera jes t pierwszą, 
którn zawarła partie chóru d.ziecięc go jako integralną 
czę~ć przedstawienia. Pierwsze wys tawienie tej nowej 
wersji (z Jasonem Donovanem w roli tytułowej) miało 
miejsce w londyńskim Palladium Theatre 21 czerwca 
199lr. i jes t do tej pory hitem artystycznym i kasowym. 

TIM RICE: 
Niemal corocznie coś nowego wydaje się dz iać 

z dwudziestopięciominutowym przedstaw ieniem, 
które napisałem z Andrew Lloydem Webberem 
w 1968r. dla i\ll,ina Doggetta, nauczyciela muzyki 
w Cołet Court School. 

Od tak skromnego początku Józef był wystawia
ny przez szkoły, amatorskie grupy teatralne i zawo
dowe zespoły aktorskie (łącznie z pięcioma różnymi 
inscenizacjami na West Endzie) na całym świecie. Józef 
srał się wydarzeniem, muzykę nagrywano na wielu 
płytach, a dyskusja na temat wersji kinowej toczy się 
już od lat. 

Każdy uczeń " przerabial/ózefa" w latach szkol
nych. Choć czuję się nieco stary, gdy słyszę od ojca 
trojga dzieci , że w wieku 14 lat grai Potifara, zawsze 
z przyjemnością dowiaduję się o trwającym sukcesie 
f6zefa. Choć grany jes t często w szkołach, każda inna 
wersja jest dla mnie mile widzianą nagrodą. 

STEVEN PIMLOTT: 
reżyser spektaklu w London Palladium 

Nie mam pewności czy lubiłbym Józefa . Był roz
pieszczonym d zieckiem, w czepku urodzonym, zu
pełnie obojętnym na to, co lud zie ci nim myśleli . Nie 
sąd zę, że naprawdę potępiałbym braci - nie mam 
bowiem pewnoś i, czy nie miałbym przyj emności 

w pobiciu go i wrzuceniu do studni. A potem ta -pra
wa z pa.nią Potifar. " Nie wierzę w wolną milo ", 
czyżby? Co on sobie myśli? 

Muszę jednak jedno mu przyznać: ma nosa do wy
korzystywania okaz ji . Popatrzmy pk wmanewrował 
Faraona, by ;.osta ć nadzorcą racjonovvania zboża. 
A kim jl!St, by zrobić krymina li s tę z Beniamina? zy 
nie jest to ta k sa mo zie, jak wszystko, co zrobili mu 
bracia7 Więc co za nim przema wia? 

Myślę , że to, iż jes t ma rz cie lem . . a wet, gd y rzeczy 
mają s i ę bardzo źle, nigdy nic porz uca nad ziei i jego 
marzenia o czy m łep 'zym utrzymują go p rzy i yciu, 
pomagają przetrwać. Muszę przyz na ·, że jest wystar
czająco wielki, by pr7ebaczyć swym braciom. My ' lę, 

że mógłbym wrzuci · i h wszys tkich do dziury i po
zwolił im tam "gn ić. 

ie mogę do kor\ca wybaczyć Józefowi, że jest 
takim szczęśc i a rz m. zemu wszyscy nic mogą mieć 

ty le szczęści,1 ? Jedyn, rzeczą, j aką wszyscy, s.:częś l i 

wi czy nie, muzemy zrobi ć, jest nadal mar/VĆ . 



ANDREW 
LLOYD 

WEBBER 
Urodzony w 1948r. w Lon

dynie. Pierwsze utwory kom
ponował mając 9 lat. Jest au
torem muzyki do musicali: 

fesus Christ Superstar, Gumshoe, The Odessa File, 
fceves, Peter and the Wolf Evita, Variations, Tell 
Me on a Sunday - te dwa ostatnie tytuły połą
czone jako Song and Dance, Cats, Starling 
Express, Req11ie111, inscenizacji łacińskiej mszy, 
The Piza n tom of the Opera, Aspects of Love i Sun
set Boulevard. 

Został nagrodzony sześcioma nagrodami 
TONY, czterema nagrodami Drama Desk, trze
ma nagrodami Grammy, m.in. za najlepszą 
wspólczesną kompozycję klasyczną dla Requ
iem oraz pięcioma nagrodami Laurence'a Oli
viera. Amerykańskie Stowarzyszenie Kompo
zytorów, Autorów i Wydawców przyznało mu 
też Nagrodę Triple Play. 

Utwory A.L. Webbera wystawiane są bar
dzo często i cieszą się niezwykłą popularno
ścią. Ewenementem jest fakt, że trzy jego dzieła 
(Evita, Cats, Joseph „.) jednocześnie grano na 
Broadwayu, podobnie było w Londynie (Evi
ta, Cats, Song and Dance). 

A.L. Webber jest też producen tem . Po
przez The Really Useful Group produkuje dzie
ła swoje i innych autorów, m.in. Shirley Valen
tine, La Bete i Lend Me A Tenor (którego pra
premiera polska odbyła się w Teatrze Radom
skim w 1993r. pt.: Nagle zastępstwo) . 

W roku 1988 został członkiem Królewskie
go Kolegium Muzycznego, a w 1992 otrzyma ł 

ty tuł szlachecki za zasługi dla muzyki. Został 
też wprowadzony do Sali Sławy Amerykań
skich Autorów Piosenek oraz, w ostatnim 
roku, wyróżniony nagrodą Praemium Impe
riale. 

TIM RICE 
Urodzony w 1944r. w Buc

kinghashire. Po nieudanych 
próbach zrobienia kariery 
prawniczej zdecydowa ł się 

na pracę w przemyśle roz
rywkowym. W 1965r. poznał 
A.L. Webbera, z którym na

pisał musicale: The Likes of Us, Josep/z and The 
Amnzing Technicolor Dreamcoat, fes us Christ 
Superstar oraz Evita. W 1983r., wraz ze Stephe
nem Oliverem, napisał kolejny musical pt.: 
Blondrl, a w 1985, z Bjomem Ulvaeuem i Ben
ny Andersonem, Chess. 

Stale prowadzi programy radiowe i tele
wizyjne w Wielkiej Brytanii . Jest za łożycielem 

i dyrektorem Pavilion Books, jednego z naj
lepszych wydawnictw brytyjskich. 

KLAUDYNA 
RO Z HIN 

Absolwentka UMCS w Lu
blinie, Wydziału Biologii 
i Nauk o Ziemi. W wieku 
6 lat zagrała jedną z głów
nyc h ról w filmie Jak żyć 

M . Łozińskiego. Pracowała 
jako asystent kierownictwa produkcji filmów 
Modrzejewska J. Łomnickiego i Kto przeżyje -
zobaczy M. Syroki. Była też asystentem i tłu
maczem przy realizacji filmu Trim of Spirit. 

Od 1992r. zajmuje się tłumaczeniem sztuk, 
przełożyła musical Bracia krwi W. Russella, 
Daw11e namirtności R. Whiteheada, Chwile s ła

bości D. Churchilla, Mieszane uczucia D. Chur
chilla i Grę kłamstw P. Wheelera . 

Obecnie studiuje reżyserię na uniwersy
tecie w Hull w Wielkiej Brytanii. Wyreżysero
wała tam Karola S. Mrożka, w tej chwili pra
cuje nad spektaklem dyplomowym, którym 
będzie Iwona, księżniczka Burgunda W. Gom
browicza . 



ANETA 
DĄBROWSKA 

Przez kilka lat tańczyła w ze
spole jazzowym "Fakt" (lau
reat wielu konkursów, prze
glądów, mistrzostw Polski 
i świata), należała też do ze
społu show dance Beaty Roz

manowskiej (występując w Słowenii i Chor
wacji). 

ADRIANA 
GOSTKOWSKA 

Absolwentka Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stop
nia w klasie fortepianu, stu
dentka IV roku Studia Wokal
no - Aktorskiego im. O. Ba
duszkowej przy Teatrze Mu

zycznym w Gdyni. 

Laureatka Spotkań Zamkowych Śpiewaj
my Poezję w Olsztynie i Zaduszek Poetyckich 
w Poznaniu. Na festiwal "Siedlce '90" przy
gotowała recital. 

Zagrała Idalię w Fantazym, Arkadinę 
w Mewie, Księżnę w Szewcach. Narrator jest jej 
rolą dyplomową. 

KATARZYNA 
JOŃCZYK 

Przez okres pięciu lat tań
czyła w radomskiej formacji 
tańców towarzyskich CMG -
Lider (mistrzostwo Polski, 
udzia ł w finałach mistrzostw 
Europy i świata), przez rok 

uczyła się tańca jazzowego i show dance 
u Beaty Rozmanowskiej. 



CHOĆBYŚ POWIEDZIAŁ, ŻE 

Józef: 
Choćbyś powiedział, że 

Me życie skończy się 
W męce i bólu 
I smutku i łzach 

Zrób to co chcesz, bym rzekł 
Cierpienie - ludzka rzecz 
Zniszcz mnie, ukaraj 
Nie rzq.dzi mnq. strach 
Ale pamiętaj o tym, że 
Me życie tu chwilą. jest 
Zaś prawda i sens leżq. 

Daleko stąd 

Chocvyś powiedział, że 
By zranić serce me 
Tych, których kocham 
Zabierzesz gdzieś, to 

Ja wciąż nie będę sam 
Miłość i wiara ma 
Pomogą. mi przetrwać 
I znieść każdy cios 

Dzieci: 
Choćbyś powiedział, że 

Me życie skończy się 
W męce i bólu 
I smutku i łzach 

Józef: 
Zapomnij me imię 
Niech zamkną. się drzwi 
Niech kirem rozpaczy 
Okryją. się dni 
Jestem człowiekiem 
Nie znaczy to nic 
Możesz zniszczyć nadzieje 
I zdeptać me sny 

Ale pamiętaj o tym, że 
Me życie tu chwilą jest 
Zaś prawda i sens leżq. 

Daleko stq.d 
Choćbyś powiedział, że 

Józef, Ansambl, Dzieci: 
By zranić serce me 
Tych których kocham 
Zabierzesz gdzieś, to 

Ja wciąż nie będę sam 
Wiara sens życiu dn 

Nagroda zaś czeka 
Gdzieś daleko stq.d 

WOJCIECH KĘPCZYŃSKI 
Aktor, reżyser, choreograf. Absolwent Pań

stwowej Szkoły Baletowej i PWST w Warsza-
wie. 

Realizował spektakle w wielu miastach, 
m.in. w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Współ
czesnym w Warszawie, Teatrze im. S. Jaracza 
w Łodzi, Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu, 
w teatrach w Olsztynie, Koszalinie, Płocku, Ra
domiu. 

Pasjonuje się teatrem muzycznym (musi
cal, opera) i takich spektakli najwięcej wyre
żyserował. Są wśród nich The Fantasticks, Huś
tawka, Bunt komputerów, I do, f do, M e and my 
Girl, Pierścień i róża , La Cenere11tola, The Robber 
Bridegroom, Ania z Zielonego W zgórza. Spośród 
spektakli dramatycznych najchętniej wymie
nia Wiśniowy sad, Okno na parlament, Nagle 
zastępstwo. 
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SCENA 0 ÓWNA 
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MAŁGORZATA TREUTLER 
Scenograf. Absolwentka ASP w Krakowie . Za

projektowała scenografię do ok. 250 spektakli w tea
trach polskich (m.in . w Teatrze Wielkim i Operetce 
Warszawskiej, Operze Bałtyckiej, Operze Poznańskiej, 

Teatrze Narodowym i Polskim w Warszawie, Teatrze 
Polskim w Poznaniu) oraz niemieckich. 

Szczególnie lubi musical, komedię muzyczną, 
balet, ale wiele jej prac to także dramaty klasyczne 
i współczesne. Najchętniej wymienia operę Arinnnę 
Handla, operetki Bocaccio, Błękitną maskę, spektakle 
muzyczne Operę za trzy grosze, Kram z piosenkami, 
Madame Saint - Gene, śpiewogry Kurpińskiego i Bo
gusławskiego, balety Kisielewskiego, Karłowicza, 

Bacewiczów ny. 

Z teatrem radomskim współpracuje od wielu lat, 
ważniejsze spektakle zrealizowane tutaj to: Sonata 
Belzebuba, Wielki Fryderyk, Tango, The Fantasticks, Mah; 
książę, Nagle zastępstwo, Nocleg w Apeninach, Ania 
z Zielonego Wzgórza i ostatnio Kobieta w czerni oraz 
Czerwone pantofelki . 

Mieszka na Placu Zamkowym w Warszawie, 
a jej mieszkanie pełne jest niezwykłych przedmio
tów, kostiumów, książek, natomiast ludzie przeby
wający w jej towarzystwie stają się lepszymi niż zwy
kle. 



NIECH SIĘ PRZYŚNI SEN 

Józef: 

Zapadła już nocy kurtyna 
Za nią kraina tysiąca snów 
Czyjś nagły szloch przerwał szept ciszy 
Lecz świat nie słyszy 
Niech się przyśni sen 

Józef, Dzieci: 

Nosiłem płaszcz, złotem zdobiony 
Mój płaszcz wyśniony, lśniący ferią barw 
Swą ręką świt, marzenia studzi 
I świat się budzi 
Niech wciąż trwa mój sen 

Józef: 

I nagły huk 

Narrator: 

I światła błysk 

Józef: 

Mój złoty płaszcz gdzieś z oczu znikł 

Józef i Narrator: 

Kolorów tęczę skryła ciemność 
I zostałem sam 

Józef, Narrator, Dzieci: 

Powrócić chcę, znów do początku 
By szukać wątku, zgubionego snu 
Czy zrobić krok w dnia jasne bramy 
Wciąż się wahamy 
Wciąż się wahamy 
Niech nie mija sen 

Wszyscy: 

Powrócić chcę, znów do początku 
By szukać wątku, zgubionego snu 
Czy zrobić krok w dnia jasne bramy 
W ciąż się wahamy 
Niech nie mija sen 

Chcę znowu nosić płaszcz 
Ze snów utkany płaszcz 
Chcę znowu nosić płaszcz 
Ze snów utkany płaszcz 

MACIEJ PAWŁOWSKI 
Kompozytor, dyrygent, aranżer, saksofo

nista i pedagog. Absolwent Sekcji Dyrygenc
kiej Wydziału Teorii Muzyki, Kompozycji, 
Rytmiki i Wychowania Muzycznego Akade
mii Muzycznej w Łodzi. 

Zaczął komponować mając 10 lat. Ma na swo
im koncie liczne utwory od piosenek zaczy
nając a na kompozycjach z gatunku muzyki 
współczesnej kończąc. 

W 1987r. założył przy AM w Łodzi Big 
Band, który dał kilkadziesiąt koncertów w kra
ju i zagranicą a w 1989 i 1990 zdobył Nagrodę 
Specjalną na festiwalu Jazz Juniors. W 1990r. 
stworzył, także przy AM, Shtdium Jazzowe. 
W 1. 1991 - 1992 prowadzi! autorską audycję 
w Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia 
pt.:"Więcej jazzu!". 

Od 199lr. związany z Teatrem Powszech
nym w Łodzi, gdzie pełni funkcję kierownika 
muzycznego. Skomponował muzykę do wie
lu spektakli, np.: Antygona, Antygona, Jaś i Mał
gosia, Uczone białogłowy, Mieszczanin szlachci
cem, Kminek i Dezyderiusz, Przede wszystkim 
trzeba kochać. Zrealizowa ł wiele musicali, m.in.: 
Ania z Zielonego Wzgórza, Karmaniola, Jest 
w tobie blues, Cicha noc, Czarodziej z krainy Oz, 
Ciotka Karola. 

Od 1992r. prowadzi wokalny zespół jaz
zowy "Five Lines" - laureat licznych festiwali 
i konkursów jazzowych - z którym nagrał płytę 
Cat - O' - Nine - Tails. 

Od osób, z którymi pracuje wymaga cał
kowitego poświęcenia się sztuce. Nie uznaje 
kompromisów. 



KATARZYNA 
KRZYSZKOWSKA 

-SUT 
Aktorka. Absolwentka 

PWSFTViT w Łodzi. 

Postacie przez nią kreowa
ne odznaczają się świeżością i wdziękiem, 
a są to m.in. Julia w Romeo i Julii, Aniela 
w Ślubach panie1iskich, Karen w Czerwonych pan
tofelkach. Szczególną sympatią u młodych wi
dzów zaczęła cieszyć się po zagraniu roli ty
tułowej w Ani z Zielonego Wzgórza. W swoich 
postaciach potrafi także wydobyć barwy tra
giczne, taka była jej Ismena w Antygonie i Ja
deczka w Kosmosie. 

JOLANTA LITWIN 
Aktorka. Absolwentka Stu

dia Wokalno - Aktorskiego 
im. D. Baduszkowej . 

Jej dobra passa rozpoczęła 
się w 1991 roku. Zdobyła trzy 
główne nagrody na Festiwa
lach Piosenek Francuskich 

(Poznań, Lubin, Warszawa). 

Jako solistka Teatru Muzycznego w Gdyni za
grała Marię w : Kabarecie, Antoninę w Czło

wieku z La Manchy. Wsółpracowala z Jerzym 
Gruzą, Jerzym Stuhrem, Martą Stebnicką. 

Jak sama twierdzi, jeśli tylko będzie mia ła 

trochę wolnego czasu, to dokończy materiał 
na płytę, składający się z piosenek autorskich 
i obiecuje, że stanie się to jeszcze przed rokiem 
2000. 

MAGDALENA 
LUBCZYŃSKA 

Uczennica liceum ogólno
kształcącego i szkoły mu
zycznej. Udział w Józefie „. 

jest jej debiutem scenicznym. 





KATARZYNA 
ŁASKA 

Uczennica liceum ogólno
kształcącego i szkoly mu
zycznej. Laureatka I nagrody 
na Festiwalu Piosenki Mlo
dzieżowej w Kielcach. 

EWA MAJ 
Przez kilka lat tańczyła 

w formacjach "Fakt" i CMG 
- Lider. Występowała na róż-

1 nego rodzaju turniejach za
granicznych, m.in. w Niem
czech, Anglii, Francji, Norwe
gii, Czechach i Austrii. 

AGNIESZKA 
OKSAN OWI CZ 

Aktorka. Absolwentka 
PWSFTViT w Łodzi. 

Najlepiej czuje się w reper
tuarze komediowym. Posta
cie przez nią grane, jak np . 

Jane Worthington w Oknie na parlament, Dia
na w Ani z Zielonego Wzgórza, Klara w Ślubach 
panieńskich, Lu1usia w Kosmosie, pełne są tem
peramentu, radości życia, ale i zmyslowości . 

Potrafi też przekazać wielkie namiętności, 
wyrazem czego była rola Księcia Orsino 
w Wieczorze Trzech Króli. 



JOANNA 
SEMEŃCZUK 

Tancerka, choreograf, peda
gog. Absolwentka Państwo
wej Szkoły Baletowej 
w Gdańsku i Wydziału Peda
gogiki Tańca przy Akademii 

Muzycznej w Warszawie. 

Pracowała w Polskim Teatrze Tańca - Ba
lecie Poznańskim, Operze Nova w Bydgoszczy 
i Operze Kameralnej w Warszawie. 

Tańczyła solowe partie w baletach C. Drze
wieckiego: Cz tery tanga, Lep na muchy, 
M. Różalskiego: Wir, Party, W cieniu, A. Gle
golskiego Nizy1iskiemu - une soiree, A. Soko
low Ballada i Room, L. Kowalskiej Dziadek do 
orzechów, E. Wycichowskiej: Koncert op. 1 (pol
ski), Faust goes rock, Skrzypek opętany, Z. Ru
dnickiej Śpiąca królewna i wie.lu innych. Brała 
udział w programach telewizyjnych, np. Stań
czyk, W środku miasta, Toulouse Lautrec, w fil
mie P. Szulkina Mięso . 

Jest laureatką nagrody miasta Poznania dla 
młodych, zdolnych twórców. 

Obecnie współpracuje z Teatrem im. W. 
Horzycy w Toruniu, tańczy partie Odetty 
i Odylii w bajce baletowej Zaczarowane jezioro. 

Zajmuje się także choreografią, głównie 
dla Teatru Muzycznego Mała Rewia w Toru
niu oraz pracą pedagogiczną, organizując 
i prowadząc warsztaty taneczne. 

MONIKA 
STEFANIAK 

Studentka III roku 
PWSFTViT w Łodzi. 

Rolą, jaką najbardziej chcia
łaby zagrać jest Małgorzata 
w Mistrzu i Małgorzacie. 

ANNA WICIK 
Od najmłodszych lat uczyła 

się tańczyć, m.in . w dziecię
cym zespole "Jackard", przez 

~L~,~- kilka lat należała do formacji 
"Fakt", w grupie Beaty Roz
manowskiej trenowała taniec 

'------~klasyczny, modern jazz 
i show dance. 

ANETA 
ZABORSKA 

Absolwentka Stacjonarnego 
Studium Aktorskiego SPOT 
w Krakowie. Grala role: Schi
zokratesa w Bogu, Elisabeth 

: Pay w Ani z Zielonego Wzgó
'-'--..:.U.------" rza, Księżniczkę w Krzesiwie. 

KRZYSZTOF 
ADAMCZYK 

Aktor nieprofesjonalnego 
radomskiego tea tru RAFFO. 
W spektaklu Bobek wg F. Do
stojewskiego zagrał rolę Rad
cy. 

ADAM BIERNAT 
Student IV roku Studia Wo

kalno - Aktorskiego im. 
O. Baduszkowej. 

Jego rolą dyplomową był 
Ksiądz Robak w Karmanioli, 
brał udz i a ł w Kabarecie oraz 
w spektaklach Teatru Mu

zycznego: Nędznikach, Skrzypku na dachu, Cie
niu, West Side Story, Nieszporach ludźmierskich. 



JACEK BOŁĄDŹ 
Tancerz. Student Państwo

wego Studium Cyrkowego 
w Julinku. 

Tańczył w wielu grupach 
tańca nowoczesnego. Prowa
dził w Toruniu grupę "Kon
trast", nagradzaną na róż

nych przeglądach i konkursach. Uczestniczył 
w warsz tatach z zakresu tańca klasycznego, 
modem, kompozycji tańca. 

MARCIN 
BRYKCZYŃSKI 

Aktor. Absolwent łódzkiej 

PWSFTViT. 

Zagrał role: Pastora Parrisa 
w Czarownicach z Salem, Nic
ka w Zabawie jak nigdy, Mefi

stofelesa w Fauście, Błazna Feste w Wieczorze 
Trzech Króli, Lulusia w Kosmosie. Ostatnio 
wzrusza dziecięcą widownię jako Jemmo 
w Czerwonych pantofelkach. 

JANBZDAWKA 
Aktor. Absolwent Studia 

Wokalno - Aktorskiego im. 
O. Baduszkowej. 

Od 1994r. solista Tea tru Mu
zycznego w Gdyni. 

Zagrał role: Motia w Skrzyp
ku na dachu, Arysta w Fircyku w zalotach, Ara
ba w West Side Story, Ciamajdę w SmC1fowisku 
czyli Gargamel złapany. W filmie muzycznym 
To musisz być ty M. Dejczera odtwarza! główną 
rolę - Chłopaka a w spektaklu telewizyjnym 
Szczęście na telefon, Barnabę. 

W Gdyni cieszy się ogromną popularno
ścią, zwłaszcza wśród młodzieżowej części 

publiczności . 

SASZA JANOWICZ 
Absolwent Wydziału Filolo

gii Angielskiej Uniwersyteh1 
Sląskiego. Aktor Ekspery
mentalnego Tea tru Mody 
R. Leidmanisa w Mir'tsku. 
Brał udział w białoruskim fi.1-
mie Robert Schumann - młode 
lata, grając tytułową rolę. 

Współpracował z zespołem muzycznym Pio
tra Zandera. Dla Teatru im. MOSSowieta 
w Moskwie przetłumaczył libretto musica lu 
fesus Christ Superstar. 

DARIUSZ KORDEK 
Aktor, piosenkarz. Absol

went PWST w Warszawie. 
Związany z teatrami Ram

pa i Studio "Buffo" w War
szawie. Laureat Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej we Wro
cławiu w 1989r. Uczestnik 
pierwszej edycji Plebiscytu 

Muzyczna Jedynka. W 1995r. ukazała się jego 
pierwsza solowa płyta pt.:"DAREK KOR
DEK". 

Najważniejsze role filmowe to: Marek 
w Labiryncie, Kuba w Krol/11 i teatralne: John 
Porter w Miłości i gniewie, Gucio w Ślubach 
panieńskich oraz Jan w Metrze J. Józefowicza 
i J. Stoklosy. 

DARIUSZ 
KOWALSKI 

Aktor. Absolwent PWST we 
Wrocławiu. 

Grai postacie charaktery
styczne (Stefano w Burzy, Do
nalbein w Makbecie, Benwolio 
w Romeo i Julii) , bądź znajdu

jące się w sytuacjach skrajnie charakterystycz
nych (Ciało w Oknie na parlament, Ludwik w Ko
smosie). Doskonale czuje się w rolach o skom
plikowanej warstwie psychologicznej, czego 
przykładem jest jego Rogożyn w Idiocie, ale naj
ciekawszą przygodę teatralną stanowi dla nie
go rola Marii w Wieczorze Trzech Króli. 

Laureat I nagrody Festiwalu Piosenki Fran
cuskiej . Grai także w spektaklach muzycznych: 
Piosenki Georgesa Brassensa, Piosenki zza muru, 
Nocleg w Apeninach. 



IGOR 
KRYSZYŁOWICZ 

Tancerz, mim, choreograf. 
Absolwent Państwowej Szko
ły Baletowej w Poznaniu. 

Pracował w Państwowym 
Teatrze Rozrywki w Chorzo

wie, Warszawskiej Operze Kameralnej, Byd
goskiej Operze Nova. 

Tańczył w baletach w choreografii z. Ru
dnickiej: Słowik cesarza, Księżniczka na ziarnku 
grochu, Śpiąca królewna. Zagrał też rolę mi
miczną w operze Don Pasquale, dramatyczną 
Mnicha - homoseksualisty w Monac/wmachii, 
ale najchętniej mówi o postaci Nico, dowódcy 
latających małp z musicalu Czarnoksiężnik z km
iny Oz. Brał udział w filmie P. Szulkina Mięso 
oraz w programach telewizyjnych: Sta1iczyk, 
Jean sowy płaszcz, Miłość i magia. 

Jako choreograf współpracował z Teatrem 
Muzycznym INS, Teatrem Muzycznym Mała 
Rewia, Sceną Ruchu "Generacja 95", Sceną 
Prezentacj i "Piwnica pod aniołem". 

Prowadzi autorskie warsztaty z dziedzi
ny tańca nowoczesnego. 

ROBERT 
ŁUCHNIAK 

Aktor. Absolwent łódzkiej 
PWSFTViT. 

Karierę zawodową zaczynał 

w Lublinie, gdzie do tej pory 
widzowie wspominają jego 

role musicalowe: Bajtka w Strychu G. Presse
ra, Eddiego Lyonsa w Braciach krwi W. Russe
la, Padre w Czlowieku z La Manchy. Radomian 
rozśmieszył jako Albin w Ślubach panieńskich. 

Z muzyką ma do czynienia na co dzień 
również jako prezenter Radia Rekord. 



RADOSŁAW 

NOWAK 
Występował w radomskim 

kabarecie "Natenczas" (laure
at Złotej Maski na Forum 
Młodych Teatrów w Pozna
niu i przeglądu "Paka"), tań

--~ czyi w formacji CMG - Lider 
(udział w mistrzostwach świata w Bremie), 
śpiewa w zespole muzycznym "Przeciąg", 
należy do Stowarzyszenia Twórców Akade
mickich JAMA (brał udział w projekcie wg Po
rnografii pokazywanym w czasie II Między
narodowego Festiwalu Gombrowiczowskie
go). 

GRZEGORZ 
PIERCZYŃSKI 

Student IV roku Studia Wo
kal no - Aktorskiego im. 
D. Baduszkowej. 

Jego rolą dyplomową jest 
Hrabia Pociej w Karmanioli, 
brał udział w Kabarecie oraz 

w spektaklach Teatru Muzycznego: Nędznicy, 
Skrzypek na dachu, Cień, Nies zpory ludźmier

skie, West Side Story . 

MAREK RAJSKI 
Aktor. Pierwsze kroki na 

scenie stawiał w Teatrze Mu
zycznym w Gdyni za dyrek
cji D . Baduszkowej. Grał 
w kilkudziesięciu musicalach 
i operetkach . Przez kilka lat 
występował w Teatrze Dra
ma tycznym w Koszalinie, 

gdzie zagrał m .in. A.A. w Emigrantach, Alse
remo w Zwodnicy, po czym wrócił do Gdyni 
do Teatru Dramatycznego. W 1985r. rolą Higin
sa w My Fair Lildy rozpocząl ponownie pracę w 
Teatrze Muzycznym. z.a dyrekcji J. Gruzy zagrał 
w wielu wybitnych musicalach, np.: fesus Christ 
Superstar (Piłat), Les Miserab/es (Biskup), Czlawiek 
z Lil Manchy (Padre). 

Publiczność radomską zachwycił niezwy
kle ciepłą postacią Mateusza w Ani z Zielone
go Wzgórza. 

PIOTR SŁOTA -
GRABOWSKI 

Absolwent Szkoły Muzycz
nej I stopnia w klasie sakso
fonu, student IV roku Studia 
Wokalno - Aktorskiego im. 
D. Baduszkowej. 

Urodził się w autobusie na 
trasie Sztum - Dzierzgoń. Trudno jeszcze po
wiedzieć jaki wpływ wywarł ten fakt na jego 
karierę zawodową, dotychczas bowiem zagrał 
Księcia Puzynę w Karmanioli, Sajetana w Szew
cach , brał też udzia ł w spektaklach Teatru 
Muzycznego: Les Misernbles, West Side Story, 
Cie1i, Skrzypek na dachu. 

TADEUSZ 
WOSZCZYŃSKI 

Aktor, śpiewak, piosenkarz. 
·Absolwent Studia Woka lno -
i Aktorsk iego im. D. Badu
szkowej. Głos: tenor ska la 
c - c, tessytura: spinto - dra
matyczny. 

Praktykę zawodową odbywał w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni, Operetce Warszawskiej, 
Teatrze Polskim, Teatrze Krypta, Operze i Ope
retce, kabarecie Piwnica przy Krypcie w Szcze
cinie, Teatrze Wielkim w Poznaniu, zaś służbę 
wojskową w Centralnym Zespole Artystycz
nym Wojska Polskiego. 

W ciągu 15 lat na scenie zagrał ok. 99 ról, 
spośród których najważniejsze to: Clown 
w Clownach, Motel Kamzoil w Skrzypku na da
chu, Tatuś Muminków w Lecie Mumink6w, Hra
bia Inkanares de Itabago w Pericholi, Cyryl 
w Iwonie, księżniczce B11rgu11da, Skierka w Bal
ladynie, Chichio w Buni, Seriebriakow i Cohn 
w Lejzorku Rojtszwańcu, Szmul w Sztukmistrzu 
z Lublina. 

Za rolę Motia otrzymał nagrodę Wojewo
dy Gdańskiego, a za rolę zbiorową w Balu 
u Salomona nagrodę na Festiwalu Małych Form 
Teatralnych w Szczecinie. 

Mówi o sobie: dusza szalona, postać nie
wybredna; kocha życie i pracę, ostatnio dużo 
serca włożył w parodię arii operowych. 



ROMANA 
KREBSÓWNA 

Konsultant wokalny; wieloletni 
kierownik wokalny Teatru Kome
dia w Warszawie; wieloletni wy
kładowca warszawskiej PWST. 

Pracowała nad stroną wokalną 
w ponad 200 realizacjach, głów

nie teatralnych, ale również filmowych i telewizyj
nych (muzyka staropolska, klasyczna, współczesna, 
rozrywkowa). Przygotowała wokalnie przedstawie
nia reżyserowane m.in. przez Kazimierza Dejmka, 
Aleksnndra Bardiniego, Tadeusza Łomnickiego, Ka
zimierza Kutza, Macieja Prusa, Jana Skotnickiego, 
Kazimierza Tarnasa , ostatnio Na szkle malowa11c 
w reżyserii Krystyny Jandy. 

Z Tea trem Radomskim współpracuje od sezonu 
1983/ 84., /6zef ... jest jej ósmą pracą, wykonaną tutaj. 

KONSTANTIN 
IVLEV 

Muzyk, kompozy tor. Twórca 
i kierownik zespołów AERO
PORT i BROKEN BARIKADS 
w Kijowie. Laureat nagród na fe
stiwalach muzyki popularnej, jaz

"---~:J zowej, rockowej w Kijowie. 

Komponował muzykę dla radia, telewizji, filmu, 
teatru. 

Na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 
otrzymał nagrodę za najlepszą aranżację. 

Od 1992r. pracuje jako kierownik muzyczny 
w Teatrze Radomskim. 

JADWIGA 
STĘPKOWSKA 

Muzyk. Absolwentka Akademii 
Muzycznej w Warszawie. 

Pracowala w teatrach Często-
1 chowy, Lodzi, Jeleniej Góry, Byd-
-_ goszczy, realizując muzycznie ok. 

'----=-----'--'50 spektakli. Wspólpracowala 
m.in. z Bohdanem Korzeniowskim, Józefem Słotwiń
skim, Mikołajem Grabowskim. 

Przez 12 lat pracowała jako korepetytor muzyczny 
w Teatrze Radomskim. Od l 992r. kieruje Wojewódz
kim Ośrodkiem Kultury i Sztuki "Resursa". 

RYSZARD 
BALMOWSKI 

Muzyk, nauczyciel Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i Il stopnia 
w R::i dom iu . Absolwent Akademii 
Muzycznej w Pozn;miu, wydzia łów 

Teorii Kompozycji i Dyrygentury 
oraz Wychowania Muz cznego. 

Od 1972r. pracuje w Szkole Muzycznej w Rado
miu jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych 
i chóru szkolnego. 

GABRIEL MENET 
Muzyk. Absolwent Liceum Mu

zycznego w Lublinie i Wydziału 

Wychowania Mu zycz nego 
UMCS. 

Współpracował z Teatrem im. 
J. Osterwy, biorąc udział w spck
t;:iklach Lwów Semper Fidelis 

i Str1Jch, oraz z Januszem Opryr1skim i Teatrem Pro
viz.orium. Grai w kabarecie "Plajta", a w 199lr. ra
zem z Jarosławem Rudnickim i Piotrem Wróblewskim 
zalo;ly! Trio Jazzowe, kt re dokonało nagrań dla pro
gr;:i mu R;:idia Lublin i dało wiele koncertów. Robił 
też programy muzyczne dla ośrodka telewizji lubel
skiej. 

FIVE LINES 

Wokaln;:i grup;:i jazzowi!, w skład której wchodz•1 
Marzena Ajzcrt, Ka tilrzyna Maj, Agnieszka Rochala 
i Izabela Usztcl, kon tynuuj,1ca lini ę s tylistyczną za
poczqtkowani) w JilZZ.ic przez takie g rupy jak: "Bo
swell Sist rs", "The Pointer Sisters", " Lambert, Hen
d ricks and Ross" i "Th Manhattan Transfer". Fascy
nacja połączeniem karkołomnych solówek wybih1ych 
instrumentalistów z mistrzostwem literackim Jana 
Hendri ksa ukierunkowalv jednoznaczni artys tycz
ne upodobania grupy. 





Disco Tech Pro Light 
ul. Pereca 13/19, 00-849 Warszawa di co 

TECH 
tel. +48(22)245221, 248237, Fax +48(22)242886 

Firma istnieje od ponad 4 lat i początkowo zajmowała się zaopatrzeniem 
w sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy dyskotek . Obecnie DiscoTech ofe
ruje szeroki wachlarz usług w zakresie szeroko pojętej obsługi instytucji kul
turalnych. 

Zaopatrujemy w sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy nie tylko dys
koteki lecz także kluby, domy kultury, teatry oraz ośrodki telewizyjne . Je
steśmy także współtwórcą nowej w Polsce formy rozrywki i promocji jaką 
są pokazy świetlne z udziałem tzw. "Light & Sound". Wykorzystuje się tu 
między innymi takie urządzenia jak lasery i specjalistyczne reflektory wiel
kiej mocy znanych i renomowanych światowych firm. Dysponujemy także 
fachową obsługą i doradztwem technicznym przy instalacji zakupionego 
u nas sprzętu. W naszej ofercie handlowej znajduje się sprzęt takich firm jak 
Griven, Martin Professional, Tomcat, Electrovoice, General Electric, Denon 
i inne. 

Warszawa, ul. Grzybowska 87 
tel./fax (0-22) 632 93 61 

Darkpol powstał w 1993 r. Obecnie jest jedną z najbardziej prężnych 
i dynamicznie się rozwijających firm na polskim rynku perukarskim. W ofercie 
znajdują się: peruki, treski, dopinki i inne akcesoria perukarskie (w bardzo 
bogatej kolorystyce). 

Oferowane modele, charakteryzujące się najwyższą jakością użytego mate
riału (japońskie wl6kno Kanekalon) i wykonania, odzwierciedlają najnowsze 
światowe trendy. Wśród dostawców znajdują się renomowane firmy zachodnio
europejskie i amerykańskie . 

Peruki i treski oferowane są po bardzo konkurencyjnych cenach. Sprzedaż 
prowadzona jest w firmowych luksusowych sklepach (CSC i Panorama w War
szawie oraz Centrum Handlowym Wielki Młyn w Gdmisku). W peruki i treski 
Darkpol zaopatruje sieć stałych odbiorców z całej Polski . 

1 
••• zawsze bardzo kulturalnie 
... zawsze inaczej 
... zawsze w sobotę o godz. 14.05 

"MAGAZYN BARDZO KULTURALNY" 
W TRÓJCE 

Przede wszystkim TEATR ! ! ! 
premiery 
festiwale teatralne 
ciekawi goście 
korespondencje z dużych, małych i zupełnie malutkich teatrów świata 

Ale również 
muzyka 
poezja 
plastyka 
film 

Oraz 
opowieści o ekscentrycznych wydarzeniach i ludziach. 

Zawsze bardzo kulturalnie zaprasza Państwa 

BARBARA MARCINIK 
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TELEWIZJA KABLOWA 
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75 

Jeżeli chcesz dowiedzeć się jak zostać odbiorcą telewizji kablowej, lub jakie są 
opłaty abonamentowe zadzwoń do Biura Obsługi Klienta, 

tel. 455-107 455-108 

Jeżeli masz problemy z odbiorem programów telewizyjnych zadzwoń do 
Działu Konserwacji, tel. 455-325, 442-91 

Jeżeli masz uwagi dotyczące programu lokalnego zadzwoń do Redakcji, 
tel. 455-469 455-256 

Jeżeli chcesz, aby Twoja firma przynosiła jak największe zyski skorzystaj 
z oferty Biura Reklamy, tel. 455-427, 455-227. 

Oglq.da nas ponad 150 tys. radomian. 

POLSKIE RADIO 

RADIO KIELCE 
S.A. 

23-317 Kielce 
ul. Radiowa 4 

tel. (041) 68 12 OO 

Redakcja w Radomiu 
Plac Jagielloński 15 IIIp. 

tel. (048) 63 33 63 

71,15 
101,4 
UKF 

106·.2 & 66.08 FM 

RADIO Z RADOMIA 



Sponsorzy Teatru 
Patron 

Rada Miasta Radomia 
Casinos Poland 

Bank Energetyki S.A. 
Browary Warka S.A. 
IDV Poland Smirnoff 

Zakłady Metalowe " Łucznik" 

Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe Energo-Asekuracja 
Gazeta Wyborcza 

Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A. - Biuro Rezerwacji i Sprzedaży 
w Radomiu 

Zakład Transportu Energetyki 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. 
Drukarnia Multi-COLOR 

Fundacja Teatru 

Mecenas 
The British Council 

Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie 1/ 0 Radom 
Zakład Energetyczny S.A. Skarżysko-Ka mienna 

Tech ma trans 
EXBUD - Centrum Skóry 

RAFFIL - Fabryka Farb i Lakierów 
RO LM LECZ 

REUTERS 
Zakłady Przemysłu Tytoniowego 

Donator 
Radio Radom 

Cementownia Wierzbica 
Powszechna Kasa Oszczędności B.P. II / O Radom 

Spółka STER 
Agencja Celna AKSYD 

AGATA - Odlewnia Żeliwa 
DARKPOL 

Aeroklub Radomski 
POLCHRON 

Administrator sp. z o.o. - Zarząd Budynków Komunalnych 
Fw1dacja Buchnera 

Wyprawa Skór Futerkowych - Wiesław Gralec 
Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych BIT-BET 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Produkcyjne EKORAD 
Polskie Radio - Radio Kielce S.A. 

Radio Dla Ciebie 
Wanda Nadgrodkiewicz - Przedsiębiorstwo RADWAST 

Przyjaciel 
Anna Melke, Mariusz Olas, Tomasz Godecki, Barbara Jurewicz, Stanisław Bąk, Magdalena i Jarosław 
Chmielewscy, Elżbieta Dąbrowska, Andrzej Dziwański, Danuta i Zenon Jabłońscy, Gustaw Korwin, Jan 
Kopycki, Elżbieta i Czesław Kotowie, Bożena Kwiecień, Ewa Pora, Elżbieta i Marek Łasińscy, Wiesława 
i Ryszard Patryniakowie, Zbigniew Prus, Zbigniew Sadowski, Józef Sieniuć, Janusz Szla n ta, Marek Szymanek, 
Maria Wasik, Kazimierz Wlazło, Lechosław Wólczyński, Jerzy Zieliński 

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego 
26 - 600 Radom, Plac Jagielloński 15, tel. / fax O - 48 279 27 

Dyrektor naczelny i artystyczny 
WOJCIECH KĘPCZYŃSKI 

Zastępca dyrektora 
MACIEJ BARGIEŁOWSKI 

Kierownik muzyczny 
KONSTANTIN IVLEV 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
JOLANrTAJANUS 

Kierownik techniczny 
TADEUSZ KOBIAŁKA 

Kierownicy pracowni 
elektroakustycznej 

MAREK ZIELONKA 
malarsko - modelatorskiej 

WOJCIECH WERYK 
krawieckiej 

- DANUTA DZIARMAGA 
stolarskiej 

CZESŁAW LEW 
fryzjersko - perukarskiej 

BOGUMIŁA CIECIELĄG 
tapicerskiej 

KRZYSZTOF SZAŁAPSKI 
ślusarskiej 

ROMAN KUCHARCZYK 
farbiarskiej 

KRYSTYNA SZOSTEK 
Glówny brygadier sceny 

JANUSZ MŁYNARCZYK 
Rekwizytor 

LESZEK ROMANEK 
Garderobiana 

HALINA MŁYNARCZYK 
Zaopatrzenie 

ZBIGNIEW WOLSZCZAK 
Kierownik widowni 

SABINA KAMIŃSKA 
Koordynator pracy artystycznej 

PAULINA JAMSKA 

Redakcja i projekt graficzny programu 
DOROTA KOLANO 

Zdjęcia barwne z prób spektaklu 
STEFAN OKOŁOWICZ 

Zdjęcia czarno-białe 

ANDRZEJ STACHURA, ANDRZEJ WIERNICKI, TOMASZ MICHAŁOWSKI, 
STEFAN OKOŁOWI CZ, ROBERT PIETRZAK 

Projekt plakatu i logo spektaklu 
WOJCIECH WERYK 

Fotoskład i druk 
Multi-COLOR Radom,ul. 25 Czerwca 53, tel. (0-48) 60 17 67 



cp 
Casinos Poland 

Casinos Poland Spółka z o.o. zastała założona w 1989 roku. Był to czas wielkich 
przemian w życiu politycznym i gospodarczym w Polsce. Jedną z tych zmian było 
stworzenie rynku gier. Casinos Poland jako pierwsza otrzymała licencję na prowa
dzenie gier hazardowych. Od 9 grudnia 1993 roku wyłącznym właścicielem Casi
nos Poland są Polskie Linie Lotnicze LOT. Spółka prowadzi cztery kasyna: w War
szawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, w których do dyspozycji gości oprócz 
Amerykańskiej Ruletki, Black Jack' a, Pokera i automatów do gry są cztery luksuso
we bary oraz kantory wymiany walut. 

W ciągu ostatnich pięciu lat Casinos Poland nieprzerwanie świadczyła swym 
klientom usługi najwyższej klasy, co dało jej stałą i lojalną klientelę. Nazwa Casinos 
Poland staje się w kraju synonimem pierwszorzędnej rozrywki w dziedzine gier 
hazardowych w otoczeniu komfortu i luksusu. 

Casinos Poland nie tylko zapoczątkowała rozwój kasyn w Polsce, ale także 
wdrożyła niespotykany dotąd w kraju system zarządzania przedsiębiorstwem. Za
rząd firmy, koncentrując się na rozwoju przedsiębiorstwa, przykłada szczególną 
wagę do wizerunku firmy, marketingu, promocji oraz działalności charytatywnej. 

Casinos Poland organizuje i bierze udział w akcjach promocyjnych, które miały 
na celu pozytywne wyróżnienie Spółki spośród konkurencji. Współpracuje z branżą 
turystyczną, co przejawia się poprzez członkostwo w Warszawskiej Izbie Turysty
ki,ścisłe kontakty z Polską Izbą Turystyki, Polską Agencją Promocji Turystyki, ucze
stnictwo Spółki w międzynarodowych targach turystycznych organizowanych 
w Polsce i na świecie. Oferta skierowana do turystów propagowała ideę kasyna 
jako atrakcji turystycznej i miejsca dobrej rozrywki. Spółka angażuje się 
w promocję kultury i sportu poprzez sponsoring znaczących wydarzeń. 

Ponadto Casinos Poland prowadzi działalność charytatywną głównie na rzecz dzieci 
i służby zdrowia. 

W 1995 roku ponad 250 tysięcy gości odwiedziło Casinos Poland. Fakt, że 28% 
klienteli stanowią goście z zagranicy, składający nam wizytę ilekroć wracają do 
Polski, jest świadectwem naszej reputacji . Podkreślają oni wielokrotnie, że Casinos 
Poland dysponuje najlepszymi lokalizacjami w Polsce. Są to Hotel Marriott w War
szawie, Hotel Continental (dawny Holiday Inn) w Krakowie, Hotel Orbis - Wro
cław SA we Wrocławiu oraz bardzo dobrze znany, zabytkowy budynek Arkadia 
w Poznaniu. 


