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fG.,ieńka 

f--1c>necik<> 
Kopciu nek 

Jan 8-r-zechwa 

- ~OLANTA BOROWSKA 
- MONIKA ZABORSKA 
-~OLANTASKOROCf--10DZKA 

- ~USTYNA GODLJ;;'W'SKA 
- ALJ;;t=TYNA c;oc:;;CIMSKA 
- BJ;;RNARD MACI!;;~ BANIA 
- TADJ;;USZ GROCf--10'W'SKI 
- ANDRZJ;;~ RJ;;D'W'ANS 
- SŁA'W'OM IR POPŁA'W'SKI 

- KRYSTYNA KACPRO'W'ICZ 

Tancel"'"Ze: 

Teat.,.. Tańca ~półczesnego 

Teab"' Tańca i lmprowi'Zacji 

Adaptacja i reż4seria 

'W" lhSŁA 'W" KOMASA 
Mu-z4kc, Scenognofi" 

TADI;USZ 'WOLNIAK MAŁGORZATA GRABOWSKA 
Tekrt4 piosenek Pr-z49olowanie wokalne 

ANDRZI;J PONII;DZl!;LSKI MIROSŁAW JASTRZJ;BSKI 

Sufie.,, - Cecyli" M"ncewia 



złota 
. , 

es1en 
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 

Z ti'ad ycjq w " " nowoczesnosc 

Patronat medialny: 
kURlf;R PORANNY 

D<iękujemy: 
Zakladowi f;neTgetycrnemu Ha!ys-tok S .A 

Bankowi Pf;kAO SA 
kwiacicrrni ,..~ośmin" 

Dedykuję swoim D'Z ieciom i 'YJ nuc'Zce . . . 

k:ażdy 'Z nas ma w sobie ukrytego k:opcius'Zka, bo być 
k:opcius'Zkiem to 'ZnaC'Zy umieć mar'ZyĆ. 

~lko otwarcie się na mar'Zenia, p1"'Zynosi - c'Zasami 

ich spełnienie.Tr'Zeba wier-zyć w mar-zen ia. Tr'Zeba wpr-zt±iaźnić 
się 'Z wyobraźnią Oobr-ze być właśnie takim k:opcius'Zkiem, 

któ1"y gubi pantofelek: bo 'Zgubić 'ZnaC'Zy, c'Zasami 'Znaleić 

coś nowego, C'Zego nie potrafiliśmy nawet pr-zewid'Zieć . 
Ż yC'Zę młodym i stars'Zym wid'Zom nas'Zej bajki, by 

mieli Nad'Zieję, Odwagę i 'Y/iarę w to, -Że kiedyś mogq 

spotkać - C'Złowieka Gak k:opcius'Zek 'Y/ró-żkę I), któ1"y 

poka-że im gwimdy w biały d'Zień. 

Bajka to pr-zedłu-żenie d'Zieciństwa, gd'Zieś ukrytego 

w nas, o istnieniu któ1"ego wied'Zq tylko nas'Ze mar'Zenia, 

osłaniajqce nas pr-zed niepokojem wokół, swoimi skr-zydłami. 

Tak naprawdę nigdy się nie dowiemy ile lat w -Życiu 

mo-Że mieć k:opcius'Zek, C'ZY Maty ~iq-żę. 



TEATR DRAMATYCZNY 
IM. AL. WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU 

Dyrektor Teatru - Piotr Kowalewski 
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I 'VJ repertucn'"Ze: 
[ 71alv Dokumenta': 

7.G 7.A~P 

Ray Cooney 
OIZNONA 

PARLAMENT 

'W/. Shakespeare MAKBn 
f;;urypides Efektra 

Sergius-z P iasecki 
Zapiski oficera 

Armii Czerwonej 

Ga briela Zapolska 
Moralność 

Pani Dulskiej 

A ntoni C-zechow 
Oświadczyny 
Niedźwiedź 

Cena 3 zł 


