
PQEMIEQA-
u 

eatherine ffnne . 

llgne~ 



W teatrze i okolicach 
Dość późno, bo dopiero 15 września 1998 r. Teatr im. 

J. Osterwy rozpoczął sezon 1998/99, jako że niemal do 
połowy lipca zespół pracował nad „Mistrzem i 
Małgorzatą" . Od „Mistrza" rozpoczął też we wrześniu 
prezentację własnych spektakli. We wrześniu pokazano 
również na Małej Scenie „Da Vinci miał rację". 

*** 
I.IX. Odbyło się przedstawienie pt. „Z gier i zabaw 

dziecięcych", złożone z wierszy Andrzeja Bursy, a 
przygotowane pod kierunkiem Aleksandra 
Maciejewskiego, z udziałem uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

*** 
We wrześniu w sali teatru odbyły się dwa koncerty: 
- koncert Wielkiej Orkiestry Symfonicznej pod dyr. 

Macieja Niesiołowskiego z udziałem solistów: Grażyny 
Brodzińskiej i Bogusława Morki (2. IX. - znakomicie 
przyjęty przez publiczność). 

- koncert ,,Artyści Sybirakom" z okazji X-lecia Związku 
Sybiraków. Wystąpili Gorzowska Orkiestra Kameralna i 
chór „Cantabile". 

*** 
5.X. Odbyła się w teatrze miejska inauguracja roku 

kulturalnego i sezonu artystycznego 1998/99. Nagrody 
prezydenta miasta Gorzowa otrzymali dyr. Ryszard 
Major i Teresa Lisowska - aktorka. 

*** 
Dużym zainteresowaniem dzieci c ieszy się 

przedstawienie przygotowane przez Studio Teatralne pod 
kierunkiem Teresy Lisowskiej pt. „Dziewczynka z 
zapałkami w krainie baśni". Prezentowane było na dużej 
scenie w pażdzierniku i w listopadzie. 

*** 
15.X. W Teatrze miała miejsce wielka gala z okazji VI 

Międzynarodowych Targów Pogranicza . W c zęści 
artystycznej wystąpiły: Bożena Dykiel, Krystyna 
Sienkiewicz i Gabriela Zarębska. 

*** 
22.X. Odbył się spektakl muzyczny z udziałem Anny 

Szałapak pt. „Z czego składa się świat". 
„Na środku sceny stał mały, zaimprowizowany buduar, przy 

którym artystka, niczym dama z XIX-wiecznego romansu, 
przysiadała czesząc włosy i zmieniając kapelusze. Na scenę 
weszła cała w bieli, potrząsając trzymanym wysoko 
dzwonkiem, jakby chciała na te półtorej godziny obudzić 

widzów ze snu rzeczywistości. Nie grała sama, w tle spektaklu 
wystąpili muzycy towarzyszący: pianista, skrzypek,· 
kontrabasista i muzyk grający na fi ecie oraz instrumentach 
wydających rozmaite dźwięki. Poziom wykonania muzyki był 
bardzo wysoki. Anna Szałapak stworzyła sobie własny 
wizerunek, nieco retro, zupełnie niemodny w k01icu XX 
wieku." (Jarosław Naus, ,,Arsenał Gorzowski" nr 11s.8) 

*** 
22.X. Gorzowski teatr pokazał w Zielonej Górze 

„Mistrza i Małgorzatę" w ramach Powinobraniowych 
Spotkań Teatralnych. Po jego obejrzeniu Danuta 

Piekarska napisała w „Gazecie Lubuskiej": „podziw budzi 
dyscyplina inscenizacyjna, jej poetyka, w której udało się 
zachować aurę tajemnicy, groteski i diabolicznego 
humoru". 

*** 
23.X. „Moralność pani Dulskiej" - spektakl Teatru z 

Częstochowy, w roli tytułowej - Emilia Krakowska. 
„Pani Emilia to podpora i dusza całego zespołu . Ale nie 

tylko ze względu na rolę główną spektakl podobał się 
gorzowskim widzom. Równie ciekawe kreacje stworzyli inni 
aktorzy, zwłaszcza rola Dulskiego (Andrzej lwiriski), 
sięgającego żonie do ramion, przypadła publiczności do 
gustu. Sztuka została dobrze wyreżyserowana , w 
interpretacji częstochowian niewiele straciła na aktualności. 
Potęgowały ją bezpośrednie aluzje do miasta przyjaznego, 
czyli Gorzowa. Burzą oklasków przywitano zwłaszcza uwagi 
dotyczące zdjęcia pomnika Śjiiistera ". (Jarosław Naus, 
,,Arsenał Gorzowski" nr 11) 

*** 
25.X. VI Spotkania z Kulturą Łemkowską. Udział wzięły 

zespoły muzyczne, taneczne i teatralne. Impreza adresowana 
do mieszkańców miasta i województwa z rodowodem 
łemkowskim, ale także innych, może zachwycić smętną 
urodą twórczości ludowej tej grupy etnicznej. 

_J 

Drastyczność i odruchy ludzkie m;[]l 
- Po raz drugi 

podejmuje pan 
realizację 

współczesnej sztuki 
francuskiej. Skąd ta 
miłość? 

- Do miłości do 
Topora przyz naję się 
bez bicia, st ą d moja 
propozycja wystawienia 
w ubiegłym sezonie "Da 
Vinci miał rację". 

Cathe rine An ne i jej 
sztuki nie zn ale m. 
Samy m utwore m 
zain t e r esowa ł mnie 

dyrektor Major. Nie od razu przekonałem si ę do r alizacji 
Lego pomysłu, długo się z nim zmagał m. 

- Zaczyna pan powoli uchodzić za twórcę sztuk 
bulwersujących . W "Da Vincim" był przekornie 
pokazany na sz s tusunck do brudu, do zła. Tu 
spektakl o przemocy w rodzinie. 

- ,,Agnes'' to sztuka interesująca , bo porusza ważny 

obecnie temat Ale jest pi kielnie trudna w realizacji. 
Codziennie po pracy nad przed stawieniem c zuję się 

psychicznie zmęczony. Podobnie jak bohaterowie sztuki 
wszyscy wiemy, że wiele złego dzieje s i ę w niektórych 
rodzinach, al o tym się nie mówi , ze względu na 
drastyczność zagadnienia . Zd ecydowałem się na tę 
realizację, bo chciałem ż by ludzi u świadomili sob ie 
pewne zdarzenia i zjawiska. Tu pomógł mi pan Janusz 
Dreczka , dy rektor Wydzia łu Kultury w rzę d z i e 

Wojewódzkim, który poinformował mnie o systemie 
pomocy, w tym o niebiesk iej karcie, która pomaga 
przeciwstawić się przemocy w rodini , szczegó lnie 
przemocy wob ec dzieci (szczegóły na niebieskich 
kartach „Premiery"- red.]. Problem przemocy w rodzinie 
prze lata był tuszowany, traktowany jako tabu . Dopiero 
nie tak dawno zaistniał w świad omości społecznej na 
skutek publikacji prasowych i akcji na billboardach w 
całej Polsce. 

- Po le kturze sztuki wiem, że zawiera kilka 
drastycznych scen. 

- Zdecyd owałem się złagodzić niektór sceny ze 
\ zględu na wiek bohate rek literack ich . 12-l etn ie 
dz iewczynki nie powinny grać w lak d rastycznych 
scenach. ikt z rodziców nie zgodziłby się na lo, żeby 
dorosły facet obłapiał jego córkę na scenic. Poza tym 
tajemnica zawsze jest ł psza n iż pokazan ie wszystkiego 
wprost. Główna bohaterka tak opowiada o tym, co s i ę 
zdarzyło w jej dom u, że nie jest potrzebne pokazywani 
wprost. A scen dra tycznych w spektaklu i tak nie 
brakuje. 

- Jak aktorzy odebrali tę sztukę? 
-Mężczyźni zauważyli, że ponieważ napisała ją kobieta, 

wszystkie racj e są po stronie kobiet. Podczas prób wiele 
rozmawialiśmy, czytaliśmy i dzieliliśmy się wrażeniami. 
Na jedną z nich przyszły dwie dziewczynki, które miały 
zagrać w przedstawieniu. Robiliśmy dosyć „czystą" scenę: 
facet w niecnych zamiarach zaprasza jedną z nich do 
łazienki. Kiedy Al ik Maciej wski, odtwarzający postać 
Ojca, spojrza ł na dziecko, zrobił się czerwony na twarzy. 
)est to naturalny, ludzki odruch , a aktorzy - wiadomo - są 
lud źmi wrażliwymi. Trudność z tą sztuką polega też na 
tym, że będz i e ona grana dla młodzieży. A wszystkiego 
młodym ludziom pokazywać nie mogę . Szczególnie, że 
dzisiejsza młodzież pewnych rzeczy stara się do siebie 
nie przyjmować , inne obśmiewa - w Len sposób reaguje 
na rzeczy\ isto ść . Starałem si ę pokazać młodzieży 
,.Agnes" lak, by się nią przejęła. 

- S enografię do spektaklu wykonał Jan Banu cha. 
Jaką rolę odgrywa w pana spektaklu? 

- Scenografia je t dosyć prosta, nieskomplikowana, ale 
funkcj onalna. ie jest ona aż tak istotna. Ważną rolę 

będzi e grać światło . Ale największy ci żar spoczywa na 
aktorach, którzy stale wchodzą w akcję i wychodzą z niej, 
przywołują wspomnienia, przechodzą od narracji w 
postacie, od siebie mło d szych w dojrzałych. 

- Premiera "Da Vinciego" odbyła się równo rok 
temu. Co pan robił w tym czasie? 

- Zagrał ·m w sztuce ,.Wszystko dobre, co się dobrze 
kończy" zekspira u si bie , w Gdańsku. A ostatnio 
przygotowuj monodram Don Juana z ,Ja i ja" Rolanda 
Topora. Pieki e lni c tru dny tekst. Reżyserem tego 
przedstawienia jest pan Krysiak. Poza Gorzowem nie 
zajmuję si ę reżyserowaniem sztuk i robie to z czystej 
przyjemności pracy w teatrze z drugiej strony rampy. 

- Dziękujemy za rozmowę i czekamy na następne 

pana przedstawienia, pewnie jesienią przyszłego 

roku. 

Rozm. Krystyna Kamińska 
Ireneusz Krzysztof Szmidt r------------- - , 

I Te atr im . ]. ste r wy serdecznie d zi ękuje I 
I za pomoc mate rialną i rze czową przy I 
I przygotowaniu przedstawienia: I 
I Pełnomo n ik owi woj ewody gorzowski ego 

ds. patologii społeczny h , I 
I Prze dsięb i o rstwu Hand lowe m u Zbigni ewa I 
I Zięby - dystrybucja soków i napojów „Och" I 
I Marii Lemi zewskiej, właści cielce restauracji I 
.I „U MariL" i hotelu „Romantic". I 
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"RozTnovvy przed preTnierą 
z Aleksandrem Maciejewskim na temat 

Jak obronić tę postać? 
Rolą Ojca w 

,,Agnes" rozpoczynasz 
czwarty sezon w 
Gorzowie, a który w 
zawodzie aktorskim? 

- Dwudziesty czwarty. 
Czy możesz 

powiedzieć, że 

angażując się u Majora 
osiągnąłeś w tym 

zawodzie stopień zadowalający twoje marzenia i 
ambicje? W bilansie jubileuszowym, którego w 
swoim czasie dokonamy, masz przecież ponad 150 
premier i takie role jak Hamlet czy Cyd. 

- Bóg by mnie musiał opuścić, gdybym miał narzekać. 
Ja tutaj, jak sam przecież obserwujesz, dostaję do roboty 
rzeczy, które są zajmujące i znaczące . Na jednym biegunie 
Parris w „Czarownicach w Salem", Tezeusz w „Śnie nocy 
letniej", czy Petrucchio w „Poskromieniu złośnicy", na 
drugim szereg interesujących ról drugoplanowych, jak 
Psiarczyk w „Małym dworku" czy Piekielny Piotruś w 
„Zielonej Gęsi" oraz kilka bajek dla dzieci. A jeszcze rola 
Dużego w „Obrażonych", którą na kilka dni przed 
premierą musiałem oddać z racji pechowego wypadku 
na próbie i Poncjusza Piłata w „Mistrzu i Małgorzacie'', 
którą sam porzuciłem (po raz pierwszy w życiu!) z 
powodu braku możliwości porozumienia się, mimo dobrej 
znajomości języka, z rosyjskim reżyserem. We wrześniu 
w teatrze elbląskim grałem gościnnie „Mieszczanina 
szlachcicem", zresztj w reżyse1ii naszego dyrektora. 

- No i teraz ta rola wrednego Ojca. Jak coś takiego 
zagrać, zakładając, że postać obca jest doświadczeniu 
i ludzkiej kondycji aktora? Chyba tylko metodą 
sztucznej (w szlachetnym tego słowa znaczeniu) kreacji 
użyo.ając jej swej zewnętrznej cielesnej powłoki ... 

- Po raz pierwszy w swoim życiu mam do czynienia z 
materią, która jest mi absolutnie obca, o 180 stopni 
odwrócona od mojej wrażliwości. W każdym aktorze, który 
się podejmuje kreacji bohaterów o, delikatnie nazywając, 
negatywnej osobowości, rodzi się chęć ich obrony, 
wyposażenia w jakieś ludzkie odruchy. W sztuce ,,Agnes" 
nie ma żadnej przesłanki, którą można by wykorzystać do 
tego celu. W finałowej rozprawie mój bohater używa 
przeciwko żonie na swą obronę argumentu, że ona 
nienawidzi mężczyzn, ale w treści sztuki nie ma on żadnego 
uzasadnienia . Wręcz przeciwnie, jest scena, w której 
Madeleine ofiarowuje mu wiele czułości. Po szczegółowej 

analizie z reżyserem doszliśmy do wniosku, że nasza 
autorka, pewnie nie bez osobistego w tej mierze 
doświadczenia, wyłożyła w tekście dramatu swój własny, 

pełen nienawiści stosunek do mężczyzn.Już pierwsza scena, 
w której go pokazuje, skreśla tego faceta. I potem, w tych 
krótkich, filmowym skrótem rysowanych zderzeniach, nie 
ma już możliwości odwrócenia go twarzą do ludzi ... 

- Spotkaliśmy się w teatrze, wcześniej nie 
umówieni, prawie godzinę przed próbą. Miałeś tu 
może coś do załatwienia, w jakiejś pracowni? 

- Od pewnego już czasu przychodzę wcześniej, żeby 
myśleć o tej roli w atmosferze teatru, szukać skupienia, 
skorzystać z możliwości oderwania się od rzeczywistości 
dziejącej się tam, za jego drzwiami, na zewnątrz. Ta rola 
to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie dostałem w życiu 
do zrobienia. Nie potrafiłbym prosto z ulicy wejść na 
scenę i grać tę postać. Gdy uczyłem się jej w pociągu do 
Elbląga, tamże i tu, kilka razy ciskałem egzemplarzem o 
ścianę ... Trudno mi było się pogodzić racjami autorki, 
które tak a nie inaczej określają postać ojca i jego 
seksualną agresję, czy mówiąc inaczej lubieżne czyny 
spełniane na własnym dziecku . 

- Czy to znaczy, że postać Ojca jest nieprawdziwa? 
-Jest prawdziwa aż do bólu. Sam przyniosłem do teatru 

reportaż z „Ziemi Gorzowskiej" o podobnej niedawno 
ujawnionej sprawie, która działa się tuż obok nas. W 
rozmowie z zaprzyjaźnionym lekarzem dowiedziałem się 
o szeregu wypadkach, czasami nawet bardziej 
nieprawdopodobnych, bardziej okrutnych niż ta opisana 
w ,,Agnes". Problem seksualnego molestowania dzieci 
przez rodziców (tak, tak - w obie strony!) nasila się albo 
coraz częściej zostaje ujawniany. Trzeba o tym mówić, 
pisać, grać sztuk.i. Nie tak dawno bagatelizowano w tym 
kraju problem narkotyków. Dziś przerósł nasze 
wyobrażenia. Samotność ludzi się pogłębia. Stąd rodzą 
się stresy, choroby psychiczne ... 

- I nerwice seksualne, jak choćby pedofilia. Toż 
to przecież choroba psycho-somatyC'.ma, choroba 
duszy i ciała. Chorych na nią trzeba ujawniać i 
leczyć. Ale najpierw warto by wiedzieć, z czego ona 
się bierze? Z niedojrzałości uczuć? 

-Też z tej samotności w tłumie, o której już mówiliśmy. 
Z potrzeby jakiegoś mocnego zaistnienia w zunifikowanym 
świecie. Z chęci dominacji nad drugim człowiekiem, 
znalezienia satysfakcji z posiadania nad nim władzy. 

ciąg dalszy na stronie obok 

"RozTnowy przed preTnierą m 
OSrt:\..lWY 

Z Beatą Chorqżykiewicz na temat 

Czy miłość powinna wybaczać 
- W Teatrze Osterwy 

i w ogóle w teatrze 
zaczął się twój trzynasty 
sezon. Wyb r ałaś 
życiową stabilizację: 

do m , rodz i nę 
s po I e gl i wy u kła d 

zawodowy, bez specjalnych wzlotów i upadków w 
oparciu o jeden, dający ci poczucie bezpieczeństwa 
teatr. Nigdy nie marzyłaś o karierze? 

- Och, w każdej chwili mogę wszystko porzucić i zacząć 
się o nią starać . Ale czy warto? Zabijać się ctla mirażu? W 
moim przekonaniu takjakjest,j st dobrz . zasem, ki dy 
mniej się wokół mnie i bez moj go udział u dzieje, muszą 
to sobie wmawiać , ale częściej naprawdę cieszę si dobrą, 
ciekawą rolą, udanym spektaklem, z wyjazdu na festiwal 
czy na gościnne występy. Cieszę si każdą miłą chwilą. 
Smutno mi czasami, że zbyt długo czekam na tę ciekawą 
rolę , że się przez to nie rozwijam, że spektakl s hodzi z 
afisza po kilku przedstawieniach. Trzynaśc i e lat tu , a 
następne trzynaście może być gdzie indziej. Trz ba tylko 
podjąć taką decyzję ... 

- Lepiej nie podejmuj, bo zasmucisz, tych widzów 
którzy cię lubią i „na ciebie" chodzą. 

- . myślę , że gdybym „tam" zrobiła karicri;- . wybaczyli 
by mi exodus oglądając (radosna-ironiczny miech) moje 
oblicze na ekranach kin czy tel wizorów. 

- Tenże trzynasty sezon na naszej prowincji, 
o tatnio jakby trochę mniej wojewódzkiej, 
rozpoczynasz rolą matki w bardzo ważnym 
społecznie spektaklu Catherine Anne pt ,,Agnćs". „ 

-J eśli okaż się, że nasze przedstawi nie będ zie równie 

A pote m zatraca s ię widzenie granic dobra i zła . 
Choroba ta zaczyna ogarniać coraz więcej obszarów 
świadomości, także :wiat przeżyć intymnych. 

- Dziecko jest słabe, uległe i jest pod ręką. 
- I mamy t rage di , w której zaraz na pie rwszej 

generalnej ja muszę zagrać . I niczym nic mogę, nawet 
przed sobą , u sprawiedliwić faceta„ . 

- Myślę, że i ze społecznych względów nie wolno 
go usprawiedliwiać. Pewnie dla tego postać Ojca 
została tak, a nie inaczej napisana. Choć z 
artystycznych względów pewnie lepiej by było, 
gdyby była mniej jednoznaczna. 

Rozm. Ireneusz Krzysztof Szmidt 

interesujące pod względem artystycznym, tym lepiej dla 
tego społecznie ważnego problemu, o którym jest ta 
sztuka. Temat molestowania seksualnego dzieci sam w 
sobie na! ży do tematów typu tabu i wiele trzeba odwagi, 
by go publicznie rozważać. 

- Coraz częściej, w ujęciu publicystycznym, gości 
już na łamach gazet i periodyków, ale chyba po raz 
pierwszy został nobilitowany do rangi sztuki 
teatralnej. J ak myślisz, można coś takiego napisać 
nie doświadcwjąc tego na sobie? 

- Męska część naszego zespołu doszła do wniosku, 
że autorka za bardzo nienawidzi mężczyzn, co może 
świadczy ć że w d ziec iństwi e przeżyła podobną do 
opisanej w ztuce sytuację . Ale przecież nie zawsze 
au tor musi coś na własnej skórze doświadczać, by to 
późn iej opisać. 

Autorki 
Catherine Anne jest młodą autorką francuską, 

także aktorką. Oprócz ,,Agn · s" napisała kilka innych 
sztu k o tematyce współczesnej. 

Premiera ,,Agnes" odbyła si w 1996 r. w oruniu. 
Reżyserowała Anna Augustynowicz, kierownik 
artystyczny Teatru Wspólczesn go w Szczecinie. Na 
premierę przyj chała autorka, ale nie ukrywała 
swoj go niezadowolenia z powodu stonowania 
bardziej drażliwych scen. 

Na j ęzyk polski ,.Agnes" przetłumaczyła Barbara 
Grzegorrewska, wcześniej thunaczka wielu utworów 
prozatorskich, m.in . dla dzieci serii o Mikołajkach . 
Od 10 lat zajm uje si ę się niemal wyłącznie 
tłumaczeniem dramatów z francuskiego na poi ki i z 
po lskiego na fr ancuski. Dla fra ncuskich s en 
przysposobiła i były wystawione: ,Gry kobiece" 
Krzysztofa Zanussiego I Edwarda Zebrowskiego, 
„Kreacje" Ireneusza Iredyńskiego i ,.Aby podnieść 
różę" Andrzeja Trzebińskiego . Na język polski 
przekład a utwory współczesne. Chciałaby 
zainteresować polskie teatry, w tym także gorzowski, 
zn akomitymi komediami fra ncuskimi oraz n ie 
wystawianą dot.ąd sztuką Eugene Ionesco „Obraz". 

Barbara Grzegorzewska zapowiedziała udział w 
premierze .,Agnes" w naszym teab·ze. 



Fragment sztuki ,,Agnes" Catherine Anne 

MADELEINE 
Boli cię ramię? Jesteś chora? Odpowiedzże! Masz 
plamy na koszuli ... Nie dostałaś miesiączki? 
Odpowiedz! 
Scena nieruchomieje. 

Scena 7 

Madeleine, Ojciec i Agnes dwunastoletnia stoją 
znieruchomiali. Ukazuje się Agnes dorosła i Agnes 
podlotek; stają po obu stronach Agnes 
dwunastoletniej, tworząc chór jak na początku 

AGNES DOROSłA 
nie odpowiada 
AGNES PODLOTEK 
stoisz 
zmasakrowana 
niema 
zdania rwą ci się w gardle 
a pod skórą 
w każdej komórce 
pulsuje wstyd 
AGNES DOROSłA 
nie odpowiada 
AGNES PODLOTEK 
nie uciekasz od tego brudu 
który odczuwasz 
ciągle ci się wydaje, że na żółtych kafelkach łazienki 
dostrzegasz własną krew 
AGNES DOROSłA 
nie odpowiada 
AGNES PODLOTEK 
zawiedziono cię tak okropnie 
tak bardzo cierpisz 
tak bardzo się boisz 
liczysz już tylko na śmierć 
AGNES DOROSłA 
nie odpowiada 
AGNES PODLOTEK 
nie zmienisz swojej pamięci 
nie zmienisz swojego ciała 
wiesz, że to się nigdy nie uda 
AGNES DOROSłA 
wydana na past\vę ojca 
mała dziewczynka 
stoi 
nie odpowiada 

- Szerszy, panoramiczny obraz, 
np. dziejów, lepiej ogląda się z 
dystansu. Szczegóły dokładniej 

widać z bliska. Jak przyjęłaś rolę 
Madeleine - matki krzywdzonego 
przez ojca dziecka? Bez 
specjalnego oporu? 

- Dla każdego, kto znalazł się w tej 
sztuce, gra nie jest przyjemna i łatwa. 
Z jej tematem do tej pory nie mieliśmy 

nic wspólnego, obcy był naszej małej 
ustabilizowanej rzeczywistości, choć 
ze słyszenia, z lektury gazet, znany i 
czasem nawet komentowany. Ale 
bezosobowo, bez emocji. I teraz szok. 
Musimy to przeżyć w sobie, by być 
wiarygodni. 

- Teoretycznie: czy jako matka i 
żona znalazłabyś 

usprawiedliwienie dla męża, który 
szuka w twoim dziecku 
rekompensaty za nieudane życie 
erotyczne, powiedzmy z twojego 
właśnie powodu? 

- O nie! Zareagowałabym ostro, 
drastycznie, ucięłabym w jednej chwili 
całą sprawę wykorzystując wszystkie 
możliwości, jakie daje mi prawo. 
Cieszę się, że w gazecie teatralnej 
„Premiera u Osterwy" znajdzie się 
wkładka, która te prawne sposoby 
poda naszym widzom do wiadomości. 
Jeżeli przypadkiem, ktoś nie daj Boże, 
miałby powody do zrobienia z nich 
użytku, byłby to jeszcze jeden powód, 
dla którego warto było zrealizować 
,,Agnes''. 

- Ale przecież wiele kobiet z 
tym się godzi, ukrywa fakty dla 
ratowania wątpliwej warto ści 
małżeństwa. 

- Próbowałam je zrozumieć. Widzę 
takie czasem wokół si eb ie , 
ubezwłasnowolnione, poddane we 
wszystkim swoim mężom. Takie, 
które nawet są bite, ale które kochają 
tych swoich drani-mężów . Nawet 
mówić nie chcą o nich ile. To jest dla 
mnie przerażające. Tak dzieje się w 
wielu rodzinach, nie tylko tych ze 
społeczn ego marg inesu, niestety. 
Miłość ni e ws zystko powinna 
wybaczać. 

Rozm. Ireneusz Krzysztof 
Szmidt 

I 

I 

MIEJSCA, W KTÓRYCH OFIARY PRZEMOCY 
W RODZINIE MOGĄ UZYSKAĆ POMOC 

Dom Pomocy Społecznej 
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

Gorzów, ul. Okrzei 39, tel. 721 42 15 
czynny całą dobę 

Natychmiastowe schronienie dla kobiet i dzieci 
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia (25 miejsc), 
informacja, poradnictwo i terapia (w tym grupy 
wsparcia), interwencje w środowisku, profilaktyka 

Wojewódzkie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia" 
tel. O 800 62 728 (bezpłatny) 

czynny pn-pt 16.00-22.00 

Poradnictwo w sprawach przemocy (dyżury 
informacyjno-interwencyjne prawników, 
psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, 
kuratorów) 

Punkt Interwencji Kryzysowej 
dla Ofiar Przemocy Domowej 

(przy Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła ID 
Gorzów, ul. Słoneczna 63, 

tel. 720 66 30 
czynny pn-pt 9.00-16.00 

Hotel dla ofiar przemocy (8 miejsc), pomoc 
rzeczowa, poradnictwo. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 

Gorzów, ul. Okrzei 39, 
tel. 721 42 15 

czynny całą dobę 

Pomoc w uzyskaniu dostępu do właściwych form 
pomocy, poradnictwo, grupa wsparcia, interwencje 
środowiskowe, działalność profilaktyczna 

Punkt Pomocy Sprawcom 
Przemocy w Rodzinie 

działa przy Izbie Wytrzeźwień, 
ul. Walczaka 27, 
tel. 732 49 24. 

Poradnictwo i terapia dla sprawców, działalność 
profilaktyczna 

W wymienionych miejscach pomoc otrzymać 
mogą osoby z całego województwa. Równocześnie 
w każdej gminie są miejsca i ludzie kompetentni 
do udzienia pomocy osobom doświadczającym 
przymocy. 

Dyrekcja Teatru im. ]. Osterwy zaprosila na 
generalną próbę wszystkich, zajmujących się 
zawodowo i społecznie przeciwdziałaniom 

przemocy w rodzinie. 

W Urzędzie Wojewódzkim od kilku lat pracuje pełnomocnik wojewody gorzowskiego ds. 
przeciwdziałania patologiom społecznym (tel. 7215-206). Jego zadaniem jest zbudowanie systemu 
pomocy ludziom dotkniętym różnymi formami patologii społecznej, m.in. alkoholizmem, przemocą w 
rodzinie itp. Powołano już we wszystkich miastach i gminach odpowiednie komórki, funkcjonujące 
przede wszystkim w ramach Ośrodków Pomocy Społecznej. Przeprowadzono szkolenia, którymi objęto 
wszystkich pracowników odpowiedzialnych za tę pomoc. Dzięki temu systemowi można było sprawnie 
wprowadzić tzw. niebieskie karty. 

Od kilku lat działa także telefoniczna "Niebieska linia". Liczba telefonów znacznie wzrosła od momentu 
wprowadzenia bezpłatnych połączeń. Każdy, kto zadzwoni pod numer O 800 62 728, może liczyć na 
fachową pomoc. Dzwoniący nie jest pytany o imię i nazwisko ani o adres. 
Zachowując pełną anonimowość dowie się, jak lub kto może mu poradzić z rozwiązaniem trudnych 

dla niego problemów psychicznych. 



~1 Po premierze "Mistrza i Małgorzaty" 
Brawa bez kurtuazji 
"Reżyser potraktował warstwę obyczajową jako 

oczywistą, nie wymagając ą przybliżenia polskiemu 
widzowi. Zapewne w jego ojczyźn i e taki zabieg byłby 
całkowicie uprawniony, ale reżyser powinie n pamiętać, 
że pracował dla widzów w Polsce, a nasze życie codzienne 
było jednak inne niż w Związku Radzieckim. 
Reży ser i adaptator powieśc i jedno cześ nie 

skoncentrował się na fi lozoficzn ej warstwie utworu, czyli 
na ukazaniu, że światem rządzi Zły, tu nazwany Wolandem. 
On jest ob ·cny prawie we wszystk ich scenach , jego 
oddziaływanie na ludzkość ob e r wujemy od czasów Piłata 
aż po współczesność. Wolanda 
z agr ał Lesze k Perłowski w 
pełnym skupieniu, był 

demonicznie zimny i wyniosły, w 
czym ogromnie pomógł mu 
ko tium - dł ug i szary płaszcz, 
jakże inny od u bior ów zwykłych 
ludzi. Ciekawe było także jego 
to,va r zy s two: Azazc llo A n ny 
Łaniewskiej (zn ów bardzo dobra 
rola "M istrzyn i ep izo du" , jak 
ost a tnio z os t a ł a nazwana), 
Korowiow Al ksandra Podolaka, 
H elia Marl e n y Be rnaś i Kot 
Beh e mot Te r e s y Lisows ki e j (zn ak o mita rola 
charakterys tyczna) . („.) 

Przedstawien ie miało dobre t mpo i wci ągało. Kor'icowe 
brawa nie były wyłączn i c kurtuazyjne". 

Krystyna Kamińska, "Gdy świa tem rządzi Zły" 

(''Arsenał Gorzows ki" nr 9, wrzesi eń 1998) 

Aktorom potrzeba emocji 
„Ro . yjskiem u reżyse row i ud ało s i ę " !l islr2e m i 

M, łgo rzatą" obudz i ć g o rzowsk i zespó ł . T go mu ni 
można 2apomnieć_ Odbyło s i ę to 
wprawdzie w atmosferze ka n dal u 
- przy rezygnacj i części z e społu z 
ud zia łu w spekta k lu o ra z 
obopólnych p rctcn. jach - jednak 
si udało . Aktorzy zagrali tak, jak 
nic grali od czasu "Czarownic z 
Salem ". W idoczni e potrzeba im 
w ielkiej dawki emocji na scenie, 
żeby uw ie r zy li w swoje 
po ta ie. („.) 

Siergiej Fi do to ~· o powiedział 
Bu łhakowa grzeczni e, b ez 
ekstrawaga n cji. Do o p ow i eś c i 

włączy ł zza s ny głos narratora , również w języku 
r osyj kim. Taka za s ada, jak mówił pr z d premi rą -
"klasykę trzeba grać klasycznie" . Fiedotow postaw ił na 
ekspresję i d iaboli zność. Zapomniał o specyficzny m 

humorze Bułhakowa, dlatego epizod w szpitalu 
p sychiatryczn ym poprowadził jak wygłup, nie jak 
groteskę (uratował się z tego jedynie .. . zrównoważony 
Krzysztof Tuchalski w roli poety Bezdomnego). Dla 
Fiedotowa, co sam podkreśla i co widać było w spektaklu , 
najważniejsze jest miejsce scenografii, metoda na obraz -
pieczołowitość zamiast umowności. " 

Aleksandra Pezda, "Pobudka zam iast bomby" 
(G łos Wi lkopolski 18/19 lipca 1998) 

Zagrali jak diabli 
"W doborze obsady S. Fiedotow kierował się metodą 

M ichał a Czechowa i trze ba przyzn ać, że aktorów wybrał 

świetn i e . Niewie lka grupa 
ar tystów kreuje po kilka ról, 
co podkreśla i diaboliczny 
c h a rak t e r wyd arz e ń 

sce ni c zn y c h, i przy bliża 
w idzo w i r e żyser ską 

interpret acj ę . Le s zek 
Perłowski czyli Woland jest 
z araze m psychiatrą 

r zy mskim s z pi eg iem 
przeb ra nym sza t a n em, 
którego w id z rozpoznaje po 
n ieod łączn ej lasce. M arek 
Jędrzej c zy k g ra 

jedno zc śni · Jeszuę i M istrza. a Aleksandra Podolak -
sługę Volanda i centuriona. Sza tan b owie m k r e uje 
wydarzeni a współczesne , ale u zes tniczy Leż w historii. 
J est światlk i em i motorem wydarzeń. 

Ta interpr etacja może zaskoczyć nawet tych , k tórzy 
powi ść Bułhakowa znają naw l na pami ęć, a j ednocześn ie 

dodaje smak u przedstawieniu. Szkoda tylko, ż ' reżyser 

zrezygnował z wątku satyryczneg o powieści". 
Jowita Żurawska-Chaszczewska , "Zagrali jak 

diabli" (Gaze la Lubuska 
1 ,19 li pca 1998) 

Dobre dziś, 
kiedy lepsze? 
" P omi j a j ąc doś ć 

or y g i nal n <\ i 
n ieko n we n c j ona l ną 

m e todykę s p _k tak l jes t 
osiągnięciem ar tystycznym -
lak reżysera jak i (a może 
przede wszystkim) , aktorów. 
Wydaje się, że w lak trudnym 
za m ie r zeni u scenicznym 

s ięgnę li oni do głębszych pod kładów swego ta le ntu , hoć 
ab o lu tn ie n ie można tw ie rdzić , iż wycze rpa li swój 
kreatorski potencjał" . 

Andrzej Banasik, "Bulhakr• , ,. dziany inaczei' 
(Stilon Gorzows ki nr 8) 

L 

ięeznośó na onak wvwrócona '! 
Do Gorzowa Fiedotow przyjechał cały w ukłonach dla 

dyrektora Majora, w którego oczach widział demona teatru. 
Na konferencji prasowej, przed pierwszą próbą „Mistrza i 
Małgorzaty" opowiadał, jakie to niesamowicie mistyczne 
prądy wyczuwa na korytarzach , za kulisami i na scenie 
gorzowskiego teatru. („.) 

Po komplementach zaczęły się coraz to wymyślniejsze 
żądania. Major i podległe mu służby spełniali wszystkie, bez 
mrugnięcia okiem. Na zapoznawcze spotkanie aktorzy musieli 
się ubrać w kostiumy z aktualnie granej komedii Szekspira 
„Poskromienie złośnicy", które po uściśnięciu ręki reżysera, w 
obecności zaproszonych dzie1mikarzy, nie były do niCJ..ego więcej 
potrzebne. Zażyczył sobie scenografa z Gruzji, przyjechał 
scenografa Gruzji. Nie spodobał się projekt dekoracji scenografa 
z Gruzji. Sam „pauczył diengi" tak7..e za scenografię, koled.7..e z 
byłego ZSSR Lewanowi Mantid ze łaskawie pozostawił 
honorarium za kostiwny. Życzył sobie dwie godziny oryginalnej 
muzyki na scenie - drobia7,g, kompozytor z Wrocławia chętnie 
ją za odpowiednie pieniądze skomponował. Major wyjechał 
reżyserować do Elbląga. W zamian Fiedotow zamiast 
reżyserować w Gorzowie, zaczął tu uprawiać swój, bardzo dobrze 
teoretycznie Czechowem i Stanisławskim podbudowany 
warsztat Polegało to na codziennych ćwiczeniach i etiudach, 
mających odsłonić w aktorach nowe pokłady energii, otworzyć 
w nich wrażliwość na losy przydzielanych im co drugi dzień 
coraz to innych postaci z prozy Bułhakowa, zbudować taką 
kondycję psychofizyczną, żeby nie tylko sztukę, ale i góry 
przenosić mogli. W przedpremierowej rozmowie ze l1Ulą, dla 
„Premiery u Osterwy'', Leszek Perłowski w swojej wypowiedzi, 
która nawiasem mówiąc, bard.7,o zbulwersowała reżysera, ujął 
to krótko: ,,Być może chciał z nas zrobić Holoubków, czy Gajosów 
do kwadratu„." 

Czy zrobił? Czy metody, wypróbowane na w innej szkole 
wychowanych, posłusznych mu rosyjskich aktorach w 
Perm, odniosły skutek w Gorzowie? W wartościach 
względnych, widocznych w postaci efekciarskiej premiery, 
tak, bo choć aktorzy na dwa tygodnie, a jeden na kilka dni 
przed premierą, dowiedzieli się co będą grać w tej komedii, 
to wszyscy umieli teksty, a że w zasadzie na potrzeby 
polskiego teatru zawód swój znają , to i interpretacja ról nie 
pozostawiała wiele do życzenia. Premiera odbyła się w 
połowie lipca, w zaplanowanym terminie. Ale jakim kosztem, 
wiedzieliby tylko ci, którzy dotrwali do dnia tej premiery, 
gdyby ... Gdyby Fiedotow nie był odegrał się za niechęć ku 
niemu i jego metodzie pracy, jaką wzbudził w niemal całym 
zespole gorzowskiego teatru podczas swojej „reżyserii". 
Dodajmy jeszcze: swojej adaptacji „M i M" (dodatkowe 
tantiemy!). A odegrał się okrutnie, donosząc Gaka to szkoła?) 
w długich wstrętnych epistołach do redakcji gazet i 
periodyków gorzowskich o lenistwie, pijaństwi e , 

niewdzięczności i braku talentu tutejszych aktorów a nawet 
pracowników technicznych i administracyjnych. Że teatr 
gorzowski to dom wariatów, że aktorzy prowadzili przeciwko 
niemu wojny podjazdowe, obrzucali go obelgami (było 
akurat odwrotnie!), ignorowali jego polecenia itp. Ach, jak 
ci, co im nasz teatr kością w gardle stoi, ucieszyli się z tych 

listów, które w większości od razu trafiły na lamy! Były 
komentarze i felietony. („.) 

Uwafajemyj Siergiej!„. To przecież ty, kryjąc urażoną ambicję, 
tak ładnie mnie pouczałeś, że nie powinienem publikować w 
gazetce teatralnej wywiadu z aktoran1i, którzy z trudem, ale 
przecież z tobą do końca pracowali, nie opuścili cię jak inni, 
bard ziej nerwowi i na twój końcowy sukces z dobrym 
artystycznym skutkiem pracowali. A to, że zostałeś w tej 
rozmowie gdzieniegdzie uszczypnięty, spowodowało twoją jakże 
histeryczną reakcję. Nie wiem czy w Rosji jakikolwiek reżyser 
ośmieliłby się bezkarnie łajać krytyka, za to że subiektywnie 
ocenił czyjąś teatralną pracę, że z niewłaściwymi aktora.mi 
rozmawiał, pouczać go, że mu nie wolno O tego, czy tamtego, a 
zwłaszcza wciągania publiczności w zakulisowe sprawy teatru. 
„Ona powinna kochać teatr" -piszesz, a potemjesZC7..e, że trzeba 
pisać prawdę i że tej prawdy nie można napisać słuchając tylko 
jednej strony. To, czemu ty, Sierioża, nie nadstawiłeś ucha 
WC7..eśniej, na to co o tobie i twoich metodach mówią i myślą 
aktorzy. Nie musiałbyś się wtedy żalić w gazecie, że przyjechałeś 
z otwartą duszą, a tu ci do duszy napluli i za Lo, że chciałeś 
zrobić dobry spektakl oblali gównem„. Za dw,oś go widać w 
naszym teatrze po sobie zostawił. To nie aktorzy cię nim oblali. 
Sam się w nie vipakowałeś po uszy. W liście do „Gazety 
Zachodniej" odpowiedzialnością za klapę spektaklu obarczasz 
dyrektora , aktorów i zespół techniczny. W liście do .Ziemi 
Gorzowskiej" piszesz: „Teraz po udanej premierze"„. a o 
Majorze: „To bard.7,o dobry człowiek, inteligentny. Jest jednak 
za łagodny i za delikatny. Aktorzy-chamy to wykorzystują", o 
załod.7..e technicznej: „Wykonali oni piękną dekorację, uszyli 
ładne kostiumy, przygotowali oświetlenie i muzykę. Wszystkie 
pracownie funkcjonowały wspaniale„." Czy to aby nie ostra 
chozofrenia? Nie dziw się zatem, że normalne odruchy obronne 
aktorów, przez półtora miesiąca mal1Tetowanych przez ciebie 
psycha.fizycznie, napuszczanych na siebie, w dodatku w nie do 
końca przez nich poznanym obcym języku, widziałeś jako akty 
agresji wobec siebie - feudała sceny. Aktorzy-chamy powinni 
cię powołać przed sąd koleżeński ZASP-u, żebyś już nigdy 
nikogo nie mógł w polskim teatrze obrazić. Rozdmuchałeś aferę, 
która przejdzie do historii skandali teatralnych. A wszystko z 
powodu jednej z najpiękniejszych książek XX wieku, której nie 
zrozumiałeś do końca. Która ci posłu żyła jedynie dla 
wyeksponowania paru efektownych pomysłów 

inscenizacyjnych. Ale przecież dla efekciarstwa nie powinieneś 
zapominać, po co i dlaczego ta książka została napisan a. 
Pominąłeś w swojej pracy ca.łą sferę kontekstów społecznych i 
politycznych komunistycznej Rosji, w której pomówienia i 
donosy (w słusznej sprawie!) były niemalże kanonem 
wychowania Dałeś asW11pt do ocen, że twoje zachowanie w 
Polsce, nosi piętno tego wychowania. W Niemczech, jak 
nieoficjalnie ujawnia Major w „G.L" nie pozwolono ci dokończyć 
sztuki . W gościnnej Polsce umożliwiono ci oficjalne zarabianie 
niemałych pieniędzy, w twoim zawodzie, a nie przy zmywaniu 
garów, do której to pracy wielu naszych artystów było 
zmuszonych wynajmować się, by przeżyć na obczyżnie. Taka 
jest twoja wdzięczność, jak księżniczka na opak wywrócona 

Ireneusz Krzysztof Szmidt 



,--------------------------, 

: MŁODZI NA SCENĘ : L __________________________ ~ 

Studio Teatralne 
Od kilku lat pracuje w naszym tea1ne Studiu Teatralne. 

Obecnie jego główną reżyserką jest Teresa Llsowska a 
przedstawienia w wykonaniu dzieci i młodzieży prezentowane 
są na du7..ej scenie. Aktualnie w repertuarze -
„Dziewczynka z zapałkami w krainie baśni". 

Górą poezja 
Od roku pracuje drugi zespół pod 

kierunkiem Alika Maciejewski ego. 
Ten składa si ę przede wszystkim z 
uczniów I LO. Początek pracy nie był 
ła twy , ale dokładnie 1 wrze śnia, po 
lygodniow cj ostr ej pracy w czasie 
wakacji, zespól pokazał przedstawie nie 
pt. „Z gier i zabaw dzie cięcych", złożone 

z wierszy Andrzeja Bursy. Pokaz odbył 
się przy pełnej widowni i wzbudził lakie 
zainteresowanie teatrem, że na następną 
próbę przyszło 50 osób chętnych do 
udziału w kolejnym przedstawieniu. Alik 
Maciejewski, za wsze wierny po ezji, 
wybrał poemat Krz yszto fa Kamila 
Baczyń skiego. Próby trwają. 

zagrania głównej roli - Anieli - w przygotowywanym przez 
Studio Teatralne przedstawieniu według „Kłamczuchy" 
Małgorzaty Musierowicz. Adaptacji powieści dokonała 
aktorka i reżyserka - Teresa Lisowska, a autorka, 

Małgorzata Musierowicz, w pełni ją 
zaakceptowała. To pierwsza 
adaptacja tej ksi ążki. Obok 
siedmiorga licealistów i dwójki 
małych dzieci , w spektaklu wezmą 

udział aktorzy: Ali n a Horanin , 
Beata Chorążykiewicz, Krzysztof 
Tuchałski , Przemysław Kapsa i 
Ałeksand r Po d o lak . Do 
r ywalizacji stan · Io kilka dzi ew -ząt 

związanych ze Studiem Teatralnym 
lub z innymi formami teatralnych 
działań. M iały za zadanie 
przedstaw ić d owolną scenę z 
przygotowanej adaptacji a po tem 
zaimprowizować sytuację ruchową 

na zadany temat. 

Teatr PoniedziałkoWY Prowadząca Studio Tea tralne 

Ponieważ aktorzy w innych 
dniach tygodnia są zajęci, próby 
tego zespołu odbywają się w 
po niedziałki i stąd nazwa - Teatr 
Pon i e działkowy. Premiera 
„Kłamczuchy" od b ę d zi e się w 
końcu stycznia 1999 r. 

5 listopada odbył się, chyba pierwszy w 
gorzowskim teatrze, prawdziv.ry casting, w 
którym rywalizowały dziewczęta chętne do 

Teresa Lisowska podczas zeszłorocznej 
ceremonii wręczenia nagrody 

,.,Picrście1i Melpomeny". 

Do Wilna 
Bezpośrednio po premierze „Agnes" zespól 

gorzowskiego teatru wyjeżdża do Wilna, gdzie pokaże 
„Konrada Wallenroda". Przedstawienia odb dą się na tzw. 
Pohulance, w budynku, w którym przez kilka lat pracował 
patron naszego teatru -] uliusz Osterwa. Obecnie znajduje 
s i ę tam Rosyjski Dramatyczny Teatr Litwy, który zaprosił 
go rzowski ze spół. Podczas Gorzowskich Sp otkań 
Teatralnych w minionym roku, gościliśmy rosyjski teatr z 
Li twy, którzy pokazał poetyckie przedstawienie „Na skraju 
nieba". Dyrektor Rosyjski ego Dramatycznego Teatru 
Litwy, Linas Zajskauskas, reżyser oglądanego w Gorzowie 
przedstawienia, w minionym sezonie w Zielonej Górze 
reżyserował oryginalnie pokazanego „Wujaszka Wanię". 

Naszego „Konrada Wallenroda" z p vmością oglądać 

będą przede wszystkim Polacy mieszkający w Wilnie. w 
programie pobytu gorzowskiego z espołu są także 
spotkania w Związku Polaków na Litwie i w szkołach, jako 
że wyjazd odbywa si ę przy współpracy „Wspólnoty 
Polskiej". 

Przejazd zespołu oraz transport dekoracji nieodpłatnie 
zapewnia firma ARW Spedycja i Transport 
Międzynarodowy panów Rafała Stanisławskiego i Leszka 
Jęd raszyka. Serdeczne podziękowan i a . 

Na po zątku lipca w 
wypadku samochodowym 
została ciężko ranna Roma 
Kobus - koordynator pracy 
ar tystycznej w gorzowskim 
teatrze. 

Serd czne życzenia jak 
naj szybszego powrotu do 
zdrowia i do pracy, koch anej 
Romie, życzy dyrekcja i 
wszyscy pracownicy Teatru 
im . Juliusza Oster wy. 

Dołącza się zespół redakcyjny „Premiery u Osterwy". 
Romo! Twoje miejsce pracy czeka na Ciebie. Masz 

nawet nowe bi urko . Wrac aj jak najszybciej, ale -
oczywiście • po pełnej rekonwalescencji. 

L 
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Państwowy 'Teatr im. Juliusza esterwy 

Gorzów Wlkp. ul. 'Teatralna 9 
Centrala tel. (0-95) 720-26-10 

Sekretariat tel./fax (0-95) 722-58-84 

Ir 

-..-.. 
Dyrektor: 
Główna księgowa: 

Koordynator pracy 
artystycznej: 

Kierownik techniczny: 

Kierownicy pracowni: 

Ryszard Major 
Anna Jankowska 

Roma Kobus 

Piotr Steblin-Kamiński 

- plastycznej: Aleksander Kowalczyk, 
- elektrycznej: Bogdan Giżycki, 
- akustycznej: Jan SZ?łomicki, 
- krawcowa: Anna Zurawska, 
- fryzjersko-perukarskiej: Alfreda Nowak, 
- brygadier sceny: Ryszard Jarek, 
- garderobiana: Maria Murawska, 
- stolarnia: Ireneusz Ługowski. 

Kierownik Biura 
Obsługi Widzów: Lidia Tyborska 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW prowadzi sprzedaż i rezerwację biletów 
indywidualnych i zbiorowych, oferuje organizację uroczystości, akademli, 

koncertów, itp. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00, w soboty 
w godz. 11.00 - 15.00 oraz godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia. 

Telefon (0-95) 720-25-16. 

Repertuar: 
Roland Topor „Da Vinci miał rarję" reż. Krzysztof Gordon 

Andrzej Bursa „Zabicie ciotki"'. reż. Wiesław Górski 
Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod!', reż. Ryszard Major 

Michaił Bułhakow „lvlistrz i Małgorzata" , reż. i dek. Siergiej Fiedotow 
„Dziewczynka z zapałkami w krainie ba.<nt', reż . Teresa Lisowska 

W przygotowaniu: 

William Makepeace Thacekeray „Pierścień i róża '', reż. Wiesław Górski 
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ff gnes 
przekłt1d: Il'1rb'1r'1 G:rzegorzewsk'1 

'Re.żyseri'1 - Krzysztof G:ordon 
~cenogr'11i'1 - J'1n Il'1nuch'1 

0bsada: 

lignes - Marzena Wieczorek 
lignes dwunastoletnia -

:Iwona 'Baryła. 
Sylwia Szymańska 

madeleine - 'Beata ehorążykiewicz 
f rancoise - linna Sokołowska 

lignieszka Strychanin 

] (C>tudio 'I'el:ltrulne) 

] (C>tudio 'I'el:ltrulne) 

Ojciec - lileksander maciejewski 
'Babka - lilina I}oranin 
Pierre - Krzysztof Tuchalski 

I}elene - 'Bożena Perłowska 

młody pracownik pralni - marek J~drzejczyk 
Właścicielka pralni - Teresa Lisowska 
Ginekolog - Kuba ~aklukiewicz 

udovic - Przemysław Kapsa 
udzoziemiec - eezary ~ołyński 

Edyta Milczarek 

:Inspicjent - lwa Lichodziejewska 


