
Teatr Polski 
OlWARCIE ODBUDOWANEGO TEATRU 20 MAJA 1996 ROKU 

Improwizacje wrocławskie 

Reżyseria ANDRZEJ WAJDA 



Spektakl powstał dzięki znaczqcej pomocy finansowej 
Komisji Kultury Rady Miejskiej. 

dyrektor naczelny i artystyczny 

JACEK WEKSUR 

TEATR POLSKI WE WROCl:A WlU 

IMPROWl1ZACJE WROCłAWSKIE 

MOUERE 

IMPROWIZACJA WERSALSKA 
IL' Impromptu de Versai/le~;I 

Przekład: Bohdan Korzenie~k i 

JEAN Gl1RAUDOUX 

IMPROWIZACJA PARYSKA 
IL' Impromptu de Pan·.,;1 

Przekład: Adam Wodnicki 

TADEUSZ ROZEWICZ 

IMPROWIZACJA WROClAWSKA 

Reżyseria 

ANDRZEJ WAJDA 
Wspólpraca 

JANUSZ KICA i WOJCIECH KOŚCIELNIAK 

Scenografia 
KRYSTYNA ZACHWATOWICZ 

Muzyka 
STANISŁAW RADWAN 

Premiera 20. maja 1996 
w dniu otwarcia odbudowanego TEATRU POŁSKIEGO. 



IMPROWIZACJA WERSALSKA 
powstała w 1663 raku jako odpowiedź Moliera na wymierzone przeciw niemu 
paszkwile, przede wszystkim ze strany aktorów teatru Hotel de Bourgogne. Król 
polecił Molierowi bronić się i udzielił mu na ten cel teatru w Wersalu. lmprowizacia 
wersalska jest więc chwilą zakulisowego życia trupy Moliera w czasie próby 
przedstawienia przygotowywanego dla króla Ludwika XIV. 

IMPROWIZACJA PARYSKA 
została napisana w 1937 roku dla zespołu teatru Ateneum Louisa Jouveta. Jego 
działalność związana była nierozerwalnie ze współczesną dramaturgią francuski 
której najwybitniejszym przedstawicielem w tym czasie był Jean Giraudoux. 
Tytułem i formą lmprowizacia paryska nawiązuje do sztuki Moliera i, podobnie jak 
pierwowzór, ma również charakter programowy. 
W sztuce tej Jouvet prowadzi dyskurs o teatrze z delegatem komisji porlamentalnej 
Zgramadzenia Narodowego, odpowiedzialnym za dotacje dla teatru. Z pomocą 
swych aktorów Jouvet odsłania przed nim tajemnice, które kryje teatr. 

IMPROWIZACJA WROCł:A WSKA 
Reżyser lmprowizacii uznał, że najlepszym dopełnieniem dla Moliera i Giraudoux 
będzie dramaturgia Tadeusza Różewicza. 
No lmprowizacię wrocławską złożyły się miniatury dramatyczne zaczerpnięte 

z cyklu Teatr niekonsekwencii. 
Utwory te uzupełnione są komentarzami i rozważaniami Autora wybranymi z jego 
prozy i dramatów. Mówią one o poszukiwaniu formy współczesnego teatru i nowego 
języka dramaturgii. 



Portret P. ,\/ignc1rda 

JEAN BAPTISTE POQUELIN 
MOLIER 
/1622-1673/ 

MOLIER 

IMPROWIZACJA WERSALSKA 

Osoby: 

MOLIERE 
komiczny markiz 

BRECOURT 
czlowiek poważny 

DE LAGRANGE 
komiczny markiz 

DU CROISY 
poeta 

IGOR PRZEGRODZKI 

EDWIN PETRYKAT 

BOGUSŁAW DANIELEWSKI 

BOGUSŁAW KIERC 

LA THORILLIERE - markiz natrętny 

BEJART - czlowiek, który umie zalalwiać sprawy 

FERDYNAND MATYSIK 

lYGMUNT BIELAWSKI 

PANNA DU PARC 
markiza wytwornisia 

PANNA BEJART 
morki za 

PANNA DE BRIE 
wstrzemięźliwa kokietka 

PANNA MOLIERE 
zlośliwa dowcipnisia 

PANNA DU CROISY 
slodyczka trująca 

PANNA HERVE 
slużqca wytwornisi 

DO RANT 
kawaler dworu 

USŁUŻNY I 
USŁUŻNY li 
USŁUŻNY Ili 
GARDEROBIANA 
SUFLERKA 

Scena w Wersalu, w sali teatralnej. Rok 1663. 

KRZESISŁAWA DUBIELÓWNA 

IGAMAYR 

JADWIGA SKUPNIK 

DANUTA BALICKA 

EWA KAMAS 

MIROSŁAWA LOMBARDO 

ANDRZEJ WILK 

CEZARY KUSSYK 
ANDRZEJ MROZEK 

ALBERT NARKIEWICZ 
HALINA ŚMIELA-JACOBSON 

KRYSTYNA KROTOSKA 



Dorant "Sądzisz pon więc, panie Lizydasie, że cała wartość i wszystkie 

piękności mieszczą się jedynie w poważnych utworach i że sztuki komiczne są to 

błazeństwa, które nie zasługują no żadne uznanie?" 

Panna du Croisy "Wyznaję, że z tym bym się nie umiała zgodzić. Tragedia, 

bez wątpienia, jest piękną rzeczą, skoro jest po mistrzowsku nakreślono; ole 

komedio ma też swoje powaby i zdaje misie, że jeden rodzaj wcale nie jest łatwiejszy 

od drugiego." 

Dorant "Z pewnością, pani. I gdyby pani, z punktu widzenia trudności, 

przechyliła nieco szalę na stronę komedii, być może, iż nie minęłabyś się 

z prawdą.( .. .] 

"Co do mnie, ja uważam, że łatwiej jest o wiele nadąć się podniosłymi uczuciami, 

rzucać w pięknych wierszach rękawice przeznaczeniu, oskarżać losy i wykrzykiwać 

zniewagi bogom, niż wnikać jak należy w śmiesznostki ludzi i przedstawić w miły 

sposób na scenie ułomności całego świata. Trzeb n._umieć żartować; a to jest nie lada 
I 

przedsięwzięcie pobudzić do śmiechu ludzi dobrego smaku". 

Brecourt "Pokazano mi tę komedię i to wszystko, co w niej przyjemne, choćby 

niektóre pomysły, wzięto ze sztuk Moliera. Wesołość więc, którą wywoła, nie sprawi 

mu przykrości[. .. ] 

Nigdy dotąd nie przypuszczałem, że można artyście udzielić nagany tylko za to, że 

maluje nazbyt wiernie.[...] 

"Najlepszą odpowiedzią, jaką Moliere może dać, będzie nowo komedio, równie 

dobro jak poprzednie. Oto najlepszy sposób, w jaki mógłby się zemścić" .[.. ] 

"Skoro zadaniem komedii jest ukazywać w zasadzie wszystkie przywary ludzi, 

o zwłaszcza ludzi naszego wieku, to Moliere nie może stworzyć postaci, która by 

kogoś w świecie nie przypominało. Jeśli zatem obwinia się go o przytyki do osób, 

w których można znoleżć malowane przez niego wody, to tym samym żada się 

niewątpliwie, żaby juz więcej nie pisał komedii." 

Panna Bejart Pozwólcie, że na chwilę przerwę próbę. 

(do Moliera) 

Czy wolno mi panu coś powiedzieć? Gdybym była no pańskim miejscu postąpiłabym 

zupełnie inaczej. Oczekuje się od pono zdecydowanej odpowiedzi. Sposób w jaki 

pono potraktowano w tej komedii, powinien skłonić pono do otoku. Niech pon nie 

oszczędza nikogo! 

Moliere To prawdo, te uwagi były przykre i mogli się no nie obrazi ć . Ale nie 

o to chodzi! Największe zło, jakie im wyrządziłem, polegało no tym, że udało mi się 

zdobyć większe powodzenie onieżeli się spodziewali. Krytykują moje sztuki, tym 

lepiej! Niech Bóg mnie strzeże, abym pisał tok, aby im się podobało. Byłby to zły 

znak dla mnie. 

Panna de Brie Nie jest to jednak przyjemnie znosić szkalowanie własnych 

utworów. 

Moliere A cóż mi Io szkodzi? Czyż nie osiągnąłem dzięki mojej komedii więcej 

niż mogłem się spodziewać? 

Nie pozostaje mi nic innego, jak złożyć publicznie oświadczenie. Nie mam 

zamiaru odpowiadać na ich krytyki. 

Niech mówią najgorsze rzeczy o moich sztukach, zgadzam się no to. 

Molier, Improwizacja wersalska. Scena Ili. 



JEAN GIRAUDOUX 

IMPROWIZACJA PARYSKA 

Osoby: 

J MAGDALENA OZERA Y TERESA SAWICKA 

J 
MARIA HH ENA DASTE HALINA SKOClYŃSKA 

RAYMONE HALINA RASIAKÓWNA 

MARTA HERLIN GRAŻYNA KRUKÓWNA 

MAŁA WERA JOLANTA FRASlYŃSKA 

JOUVET JERZY SCHEJBAL 

RENOIR KRlYSZTOF ORACZ 

ROBIN EAU STANISŁAW MELSKI 

BOVERIO PAWEŁ OKOŃSKI 

ADAM MIŁOGOST RECZEK 

BOGAR TOMASZ LULEK 

LOUIS JOUVET 
CASTEL HENRYK NIEBUDEK 

I 1887-1951/ SAINT-YSLES IGOR KUJAWSKI 

LEON, maszynista ANDRZEJ WOJACZEK 

Akcja dzieje się w teatrze Ateneum w Paryżu, pa paludniu, podczas próby. Rok 1937. 



Robineau Jak to możliwe, aby krytycy nie lubili teatru? 

Jouvet Oni go uwielbiają. Na premierze torują sobie z godnością drogę przez 
tłum, agresywny, wrzaskliwy, jaskrawy i tępy; kohorta literatów, spokojnych, 
szlachelnych, bezstronnych, pełnych prawdziwej kultury, uskrzydlonych poetyckim 
uniesieniem i natchnionych darem rozumienia: oto krytyka, która wkracza w progi 
teatru. 

Przedstawienie skończone. Sukces! Tłum odpływa powoli, zamyślony, wzru
szony, przejęty do żywego, odrodzony duchowo i oto nagle roztrąca go rzucająca s ię 
ku szatni i wyjściu kohorta literatów, zmęczonych, znudzonych, znowu dotkniętych 
pogardci fukających, zbitych z tropu, zdegustowanych, nie mających własnego 
zdania, nienawistnych: oto krytyka, która opuszcza progi teatru! 

Tylko długowieczna sztuka pozwala aktorowi osiqgnąć cel. 

Robineau Jakiż to cel? 

Renoir Publiczność. 

Robineau Prawdziwą publiczność ma pan na pierwszych dziesięciu 
spektaklach. 

Renoir Nie ma prawdziwej publicznośc i, jest tylko publiczność. 
Każdego wieczoru zadajemy sobie pytanie: jacy oni dziś będą? Słuchamy gwaru 

przy wejściu , śl e dzimy przez szparę w kurtynie jakie zajmują miejsca, ile jest osób 
na galerii, ile w fotelach. Aż do setnego, jesteśmy w znanym kraju. Każda twarz, 
wzięta z osobna jest nam nieznana, ale znamy twarz sali. Jesteśmy wśród swoich. 
Znamy śm iech widowni, szmer widowni, kaszel widowni. 

" Robineau Ale po setnym przedstawieniu wszystko się komplikuje? 

Renoir Przeciwnie. Indywidualności się zacierają. Zostaje tylko widownia. 

Robineau Rozumiem już, Jouvet, chciałbyś mieć teatr bezpłatny!... 

Jouvet Chodzi o to, by Pańswo nareszcie pojęło, że rzeczywiste życie wielkie 
jest tylko wtedy, gdy znajdzie się w nim miejsce na życie urojone. Że siłą narodu jest 
jego wyobraźn ia i że wieczorem, gdy nocny chłód składania do wypoczynku 
i marzeń, nie wystarczy rzucać kolorowe światła na pomniki przeszłośći. Czy nie 
uważasz, że o wiele bardziej pożyteczna byłaby iluminacja umysłów? 

Robineau Zwariowałeś? Chciałbyś aby prezes rady ministrów był drama
turgiem społecznym, bądź politycznym? 

Jouvet Chciałbym, tak jak i wszyscy dyrektorzy teatrów, żeby Państwo, 
zamiast codziennych kłopotów dodawało nam siły i żądało od nas wielkich 
dokonań ... 

Robineau Chcesz zatem, żebym poszedł i powiedział: drogi panie premierze, 
trochę szaleństwa w rządzeniu, więcej poezji w finansach i reżyserskiej sztuki 
w polityce rolnej! 

Jouvet Sądzisz, że to by zaszkodziło? 
Naszym przeznaczeniem jest przeszkadzanie, podważanie zmowy ustalonych 

raz na zawsze ról. Państwo jest sprawiedliwe na tyle, na ile sprawiedliwością jest 
odmawianie racji tym, którzy za długo ją mają. W nawoływaniu do porządku, 
spokoju, bogacenia się jest coś z obelgi przeciw człowieczeństwu, przeciw wolności ... 

Robineau Zgódźmy się. Lecz jak ty i twój teatr moglibyście tu pomóc? 

Jouvet Czy słyszałeś kiedyś o niejakim Molierze? 

Robineau Synu tapicera?Tym, który umarł na krześle? 

Jouvet Tak, o nim. W epoce Kartezjusza Francja zawdzięczała mu jasność, 
w epoce Colberta sprawiedliwość, w epoce Bossueta prawdę. Czy pomyślałeś kiedy, 
co mógłby ten biedny parias zdziałać sam przeciw trzem stanom, potędze możnych, 
modzie, kabale, gdyby nie stało za nim Pa ństwo?[. .. ] 

A zatem czy nie sądzisz, że jeśli zadaniem teatru jest dawać ludziom powody, 
aby co rano budzili się z radością na myśl o odegraniu swej roli w Państwie, to 
na jskromniejszym obowiązkiem Państwa było by stworzenie waru nków, żeby ci 
ludzie emocjonalnie dojrzeli i co wieczór byli spragnieni teatru? 

J. Giraudoux, lmprowizac;a paryska. Scena 111 i IV. 
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TADEUSZ RÓŻEWICZ 

TADEUSZ RÓŻEWICZ 

IMPROWIZACJA WROClAWSKA 

Autor 

CO TU MACIE 
Kierownik 
Parobek 

DRAMAT POSTAW MORALNYCH 
A 
e. 
( 

NIEZNAJOMY 

DLACZEGO POECI ... 

RAJSKI OGRÓDEK 
Mama 
Ojciec 
Córeczka 
Kobieta 

DZIDZIOBOBO 
On 
Ona 

DRAMAT ROZBIEŻNY 
Lektor 
Mężczyzna 
Kobieta 
Oprawcy 

Profesor Koryncki 

ADAM CYWKA 

WOJCIECH DĄBROWSKI 
MARIUSZ KIUAN 

ROBERT GONERA 
MARIUSZ KIUAN 

ELŻBIETA CZAPLIŃSKA 

MAREK FELIKSIAK 

KRZYSZTOF BAUMAN 

MAŁGORZATA OSTROWSKA 
MARIAN CZERSKI 
ALDONA STRUZIK 

JOLANTA ZALEWSKA 

KONRAD IMIELA 
MONIKA BOLLY 

MAREK FELIKSIAK 
MARIAN CZERSKI 
EWA SKIBIŃSKA 

KRZYSZTOF BAUMAN 
WOJCIECH DĄBROWSKI 

KONRAD IMIELA 
WOJCIECH ZIEMIAŃSKI 

ŚWIADKOWIE ALBO NASZA MAŁA STABILIZAUA 
Ona KINGA PREIS 
On MARIUSZ KIUAN 

SOBOWTÓR 
Poeta 
Drugi 

Wysłannik Króla 

ADAM CYWKA 
ROBERT GONERA 

lYGMUNT BIELAWSKI 

Akcja dzieje się współcześnie w Teatrze Polskim we Wrocławiu, 20 maja 1996. 



Tadeusz Różewicz 

"ŻYJĄC 

Żyjąc 
w drzwiach obrotowych 
pisałem 
opowiadania i 
sztuki teatralne 

oto jedna z "tajemnic" 
mojej dramaturgii 

myśl zanim weszła 
w drzwi z "bohaterem" 
znalazła się 
za drzwiami z krytykiem 

utwór który zacząłem 
z tej strony słowa 
kończę z tamtej strony 
bez słowa 

cień który szedł za mną 
wyprzedza mnie 
o całą długość języka 

Moje sztuki nie maj,ą końca. To jedna z podstawowych .różnic. Namawiamy -
a daję się czasem namówić - przez dyrektorów lub reżyserów, dopisywałem dla 
świętego s:pokoju jakiś koniec. 

Wbrew 1pozorom dramat nasz rozgrywar się konsekwentnie, co jest moją stałą 
troską. 

Tematy moich sztuk nie rozwijają się w czasie, więc i akcja nie "rozwija się". 
To jest problem! 

Dzielę teatr na "teatr zewnętrzny" (w tym teatrze najważniejsza jest akcja, to 
co się dzieje na scenie, i to jest teatr klasyczny, i jeszcze teatr romantyczny) aż do 
teatru współczesnego, do Diirrenmatta, Witkacego, dopiero u Becketta jesteśmy 
świadkami nie tylko pozornej akcji, ale i rozkładu tej akcji na scenie„. ten rozkład 
jest u niego akcją. Żeby jeszcze dokładniej określić: teatr "zewnętrzny" jest już 
teatrem "historycznym"; teatrem, którego proces zakończył się - nie mówię 
o interpretacji tych tekstów przez reżyserów i krytyków. Dzielę więc teatr na teatr 
"zewnętrzny" i teatr "wewnętrzny". Do tego teatru "wewnętrznego" idę po śladach 
i znakach, które dają: Dostojewski, Czechow, Conrad„. 

Jakże często między słowami wypowiedzianymi przez "bohaterów" sztuk 
Czechowa znajduje się zwrot: "chwila milczenia". I jak wiele u niego te "chwile 
milczenia" ważą. Dla mnie prawie tyle, co wszystkie słowa w dramacie 
wypowiedziane. Chwile ciszy między słowami, między zdarzeniami... budują często i 
posuwają akcję dramatu. Ważne jest to, czym są wypełnione te "chwile milczenia", 
czym są wypełnione przez "bohaterów" jego sztuk, przez autora i przez widzów
słuchaczy. Przeszło sto lat minęło od jego urodzin. Chwile milczenia były wypełnine 
życiem i oczekiwaniami jego pokolenia. Chwile milczenia w naszych sztukach, 
w naszych dramatach są i muszą być wypełniane innymi myślami, innymi przeży
ciami, inną pamięcią, innym zwątpieniem i inną nadzieją. Chwile milczenia w moich 
sztukach są wypełnione myślami anonimowego mieszkańca wielkiego miasta, 
anonima żyjącego w metropolii, anonima, którego życie rozwijało się między 
gigantycznym nekropolem i ciągle rosnącym polis. Poeta i polis? Poeta i nekropol? 

T. Różewicz, Przyrost naturalny (z tomu Teatr 1 ). 



KRYSTYNA ZACHWATOWICZ 
projektowała scenografię do następujących 
przedstawień w Teatrze Polskim we Wrocławiu: 

lEJŚCIE Z COKOł.U Jerzego Broszkiewicza 
w reżyserii Marii Straszewskiej, premiera 16 V 1965 

JAK WAM SIĘ PODOBA Williama Szekspira 
w ireżyserii Krystyny Skuszanki, 
premiera 26 111966 

CZTERECH NOCNYCH STRÓŻÓW Tymoteusza 
Karpowiaa w reżyseri i Krystyny Meissner, 
premiera 23 IV 1966 w Teatrze Kameralnym 

WĘDRÓWKA MISTRZA KOŚCIEJA Michela de 
Ghelderode w reżyserii Jerzego Krasowskiego, 
premiera 25 VI 1966 

SPRAWA DANTONA Stanisławy Przybyszewskiej 
w reżyserii Jerzego Krasowskiego, 
premiera 11 111967 

POKOJÓWKI Jeana Geneta w reżyserii Aleksandra 
Strokowskiego, premiera 30 V 1967 
w Teatrze Kameralnym 

SEN SREBRNY SALOMEI Juliusza Słowackiego 
w reżyserii Krystyny Skuszanki, 
premiera 15 IX 1967 

ŻlCIE SNEM Calderona de la Barca w reżyserii 
Krystyny Skuszanki, premiera 3 I I 96B 

ZEMSTA Aleksandra Fredry w reżyserii Jerzego 
Krasowskiego, premiera l 1111968 

RZECZ LISTOPADOWA Ernesta Brylla 
w inscenizacji Krystyny Skuszanki i Jerzego 
Krasowskiego, prapremiera 15 XI 1968 

FANT AZY Juliusza Słowackiego w reżyserii 
Krystyny Skuszanki, premiera 30 11969 

KONDUKT Bohdana Drozdowskiego w reżyserii 
Jerzego Krasowskiego, premiera 16 11969 
w Teatrze Polskim 

MEDEA Z MBONGO Wil~ego Kirklunda 
w reżyserii Marii Slraszewskiej, prapremiera polska 
1 O X 1969 Teatrze Kameralnym 

SAMA SŁODYCZ Ireneusza Iredyńskiego 
w reżyserii Jana Bratkowskiego, 
prapremiera 18 11973 Teatrze Kameralnym 

STANISŁAW RADWAN 
skomponował muzykę do następujących 
przedstawień w Teatrze Polskim we Wrocławiu! 

ANliYGONA Sofoklesa w reżyserii Helmuta 
Kajzara, scenografii Jerzego Nowosielskiego, 
premiera 15 V 1971 w Teatrze Kameralnym 

ŚLUB Witolda Gombrowicza w reżyserii i scenografii 
Jerzego Grzegorzewskiego, premiera 611976 

MELANCHOLIA Mieaysława Piotrowskiego 
w reżyserii Ewy Bułhak i scenografii Krystyny 
Kamler, prapremiera 27 V 1976 

ŚMIERĆ W STARYCH DEKORAUACH 
Tadeusza Różewiaa w adaptacji, reżyserii 
i scenografii Jerzego Grzegorzewskiego, 
prapremiera 19 V 1978 

SKIZ Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Ewy Bułhak 
i scenografii Jana Polewki, premiera 17 VI 1978 
w Teatrze Kameralnym 

NIE-BOSKA KOMEDIA Zygmunta Krasińskiego 
w adaptacji tekstu, reżyserii i scenografii Jerzego 
Grzegorzewskiego, premiera 21111979 

AMERYKA Franza Kalki w adaptacji, reżyserii 
i scenografii Jerzego Grzegorzewskiego, 
premiera 26 X 1980 

ANTYGONA Sofoklesa w reżyserii Ewy Bułhak 
i scenografii Jerzego Grzegorzewskiego, 
werniera 26 111984 w Teatrze Kameralnym 

ZlOWIONY Tadeusza Różewiaa w adaptacji, 
reżyserii i scenografii Jerzego Grzegorzewskiego, 
wapremiera 11 V 1993 

KASIA NłEILBRONNU Heinricha von Kleista 
w insceniz~cji Jerzego Jarockiego, 
scenografii Zofii de lnes i Wojciecha Jankowiaka. 
Prapremiera polska1 30 X 1994 -
otwarcie Sceny na1 Dworcu Świebodzkim. 

IMPROWIZACJE WROCŁAWSKIE 

Asystent scenografa -BARBARA KOTYS 
Inspicjent -MONIKA DOBRA-KAŹMIERCZUK 
Sufler -MAGDALENA KABATA 
Światlo -KAZIMIERZ PIĄTEK, DARWSZ BARTOłD, 

JACEK PURlYCKI, MAREK STUPKA, MAREK MATYSIAK 
Realizacja dźwięku1 -ZBIGN:IEW JĘDRYCH, TOMASZ ZABORSKI 

Producent -JOLANTA 10BOTA 

Zastępcy dyrektora -CECYLIA SYNAL, KAZIMIE:RZ BUDZANOWSKI 
Kierownik techniczny -BOGUSŁAW TOKARZ 
Główny rekwizytor -JERZY LASKOWSKI! 
Brygadier s0eny Teatru Kameralnego -MAREK STAPKIEWICZ 

Kierownicy pracowni: 

krawieckie j1 damskiej -MARIA STUPAK 
krawieckie j1 męskiej -GRZEGORZ RAGAN 
perukarskiej -KRYSTYNA ZBROSZCZYK 
szewskiej -JERZY PORlYCZiE1K 
modelarskiej -ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej -JE'RlY DOMŻALSKI 
malarskiej -MARIAN KMIECIAK 
tapicerskiej -WłODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej -LIESZEK NOWAK 
elektroakustycznej -TOMASZ ZAB Q,RSKI 
elektrotechnicznej -DARIUSZ BARlOW 

Redakcja programu -MAR:iA OĘBICZ 
Opracowanie graficzne -ANDRZE.! ŚLUSARSK'I -STUDIO PROJEKTOWE 

Kierownik Dzialu Marketingu i Sprzedaży -Alle.JA KLIMCZYK 
Informacje i zamówienia na bilety zbiorowe i indywidualne 
w godz. 9-16 tel. 343 87 89 ornz 343 86 53 w. 261 

TEATR POLSKI 
ul. Zapolskiej 3 
50-032 Wrocław 
tel. 343 86 53 

TEATR KAMERALNY 
ul. Świdnicka 28 
Wrocław 
tel. 44 62 Ol 

SCENA NA ŚWIEBODZKIM 
pl. Orląt Lwowskich 20 
Wrocław 
tel. 68 57 BO 



CERMAG 


