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Mit o Edypie 

Dzieje rodu Labdakidów 
Edyp był synem Lajosa i wnukiem Labdakosa. 
Za pośredn ictwem wyroczni w Delfach Apol

lo ostrzegł Lajosa, że jeśli będzie m i ał syna, 
ten go zabije i poślub i własną matkę. Gdy Jo
kasta urodziła mu syna, małżonkowie byli prze
rażeni. Postanowili oddać je pasterzowi z pole
ceniem, aby niemowlęciu przebił nogi gwoź
dziem i porzucił je w górach Kitajronu. Jednak 
pasterz ulitował się nad dzieckiem i oddal je 
poddanemu króla Koryntu. Ten zaś zanió sł je 
na dwór króla Polybosa i jego żony - królowej 
Merope, twierdząc, że znalazł je w górach. Oni 
nadali mu imię Edyp i wychowali go jak swego 
syna a on był przekonany, że są jego prawdzi
wymi rodzicami. 

Gdy Edyp dorósł , po
szedł do wyroczni delfic
ldej zapytać o swoją przy
szłość. Usłyszał wówczas, 
że zabije swojego ojca 
i ożeni się ze swoją matką . 
Przeraził s i ę tą przepo
wiednią. 

Gdy w wąwozie prowadzącym do Teb stanął 
Edyp, Sfinks go zapytał : Jakie stworzenie cho
dzi rano na czterech nogach, w południe na 
dwóch a wieczorem na trzech? Edyp odrzekł, 
że to człowiek , bo jako niemowlę raczkuje na 
czworakach, potem chodzi na dwóch nogach, 
a na starość podpiera się laską. Usłyszawszy 
te słowa, Sfin ks rzucił się w przepaść i zginął 
na miejscu. 

Tak to Edyp znalazł w Tebach swoją drugą 
ojczyznę, kochającą żonę Jokastę i dom. Mieli 
czworo dzieci: dwóch synów Eteoklesa i Poli
nika oraz dwie córki - Antygonę i I smenę. 
Przez parę lat żyli szczęśliwie. Do czasu, gdy 

Postanowi! nie wracać 
już do Koryntu, aby wróż
ba nie mogła się spraw
dzić. Wędrował przez rów
ninę środkowej Grecji 
i spotkał na rozdrożu czło
wieka szybko ja d ącego 
w kierunku Delf. Nie zdą

Bm111a królewska 11 · Tebach 

na miasto zaczęły 

spadać klęski : zara
za, na koniec głód . 
Zapytano wyrocz
n ię, co trzeba zro
bić, aby wrócił do
bro byt i spokój. 
Wyroczni a s łowa
mi wróżbity Teire
zjasza ujawniła, że 
powodem ni e
szczęść jest boski 
g ni ew z powodu 
niewykrycia zabój
cy król a Lajosa. 
Trzeba wygnać 
z Teb tego zbrod

żył uskoczyć przed jego wozem, doszło mię
dzy nimi do kłótni i do bójki, w której Edyp 
zabił nieznajomego. Nie wiedział, że zab ił La
josa, swego ojca. 

Szu kając miejsca na osiedlenie się doszedł 
do Teb. To państwo-miasto nękał wówczas 
Sfinks, potwór o głowie kobiety, tułowiu lwa, 
skrzyd łach orła i ogonie węża nasiany przez 
boginię wiernośc i małżeńskiej Herę. Sfinks 
osiedlił s ię na górze w pobliżu Teb i każdemu 
zmierzającemu do miasta zadawał zagadkę, 
a gdy zapytany nie umiał jej rozwiązać, pożerał 
go. Nikt nie mógł wjechać ani wyjechać z mia
sta, co ograniczało jego fu nkcjonowanie. Kre
on, brat Jokasty i regent Teb, obiecał króle
stwo i rękę Jokasty temu, kto rozwiąże zagad
ke i tym samym uwolni miasto od potwora. 

niarza. Ale kto nim jest? Edyp, król Teb, posta
nawia przeprowadzić energiczne śledztwo, aby 
odnaleźć zabój cę. Przebieg tego śledztwa po
kazał Sofokles w dramacie „Król Edyp''. 

Dalsze dzieje Edypa Sofo kles przedstawił 
w dramacie „Edyp w Kolonie" a z dziejami Lab
dakidów wiąże się jego trzeci dramat, najbar
dziej znany, pt. ,,Antygona" traktujący o losie 
dzieci Edypa. 

Dzieje Edypa ukazują sytuacj ę tragiczną: 
bezradność człowieka wobec przeznaczenia, 
kruchość ludzkiego powodzenia i szczęścia, 
okrucieństwo losu, któ1y niszczy szlachetne
go człowieka , mimo że czyni on wszystko, by 
zapobiec n ieszczęściu - naznaczonych mu 
przepowiednią - zbrodni ojcobójstwa i naru
szenie seksualnego tabu. 

O autorze 

Teatr Sof o kiesa 
Wczesną wiosną, dla uczczenia boga Dioni

zosa, w teatrze pod gołym niebem wystawia
no tragedie i komedie. Dwóch a potem trzech 
aktorów stało na kręgu (orchestra), a na zbo
czu wzgórza, w rzędach, siedziało kilka tysię

cy widzów, otaczając sceną w 2/3 długości. Pre
zentowano widowiska złożone ze słowa poetyc
kiego, muzyki i tańca. Tragedia była bliska dzi
siejszej operze, a komedia - pewnie rewii. Zda
rzeniom na scenie towarzyszył chór składają

cy się z 12, a od czasów Sofoklesa z 15 uczest
ników zwanych choreutami, na 
czele któ1ych stał koryfeusz. 
Treścią przedstawieI1 b-agedii 

były wydarzenia 1nitu lub współ
czesnej historii. Interpretując wy
darzenia autorzy odnosili się do 
problemów moralnych, sensu 
życia, postaw człowieka wobec 
różnych oddziałujących na niego 
sił świata. Styl, język, muzyka były 
poetycko podniosłe. 

Przedstawienia konkurowały 
z sobą w tzw. agonach. W t:rage
dii trzech, w komedii pięciu po
etów ubiegało się o zaszczytne 
pierwsze miejsce przyznawane 
głosami wylosowanych dziesię
ciu sędziów. Nagrody otrzymy
wali: ponoszący koszty przedstawienia choreg 
(dziś byśmy powiedzieli- producent), zwycię
ski poeta, później również aktorzy grający głów
ne role. 

W V w. p.n.e., gdy przedstawiony ceremoniał 
osiągnął szczyt, sztuki swoje tworzyli Ajschylos, 
Sofokles i Eurypides. Antyczna anegdota łączy 
ich z datą bitwy pod Salaminą w 480 r. p.n.e. 
W bitwie tej walczył 45-letni wówczas Ajschy
los, chórowi chłopców, któ1y czcił pieśnią zwy
cięstwo ateńskie przewodził Sofokles, a dokład
nie w dniu bitwy miał się urodzić Eurypides. 

Sofokles urodził s i ę w 496 r. p.n.e. w sławio

nej potem przez niego hymnami , zielonej 
i pełnej kwiatów ateńskiej gminie Kolonos. 

Urodziwy i z domu bogaty, będzie uważany za 
wzór człowieka prawdziwe - to znaczy do koń
ca życia - szczęśliwego. Państwo ateI1skie 
w V wieku p. n. e. było u szczytu pomyślności 
pod władzą Kimona i Peryklesa. Poeta zaj
mował różne zaszczytne urzędy paI1stwowe. 
Dwukrotnie wybierano go na stratega, był ka
płanem jednego z bóstw sztuki leczniczej. 
W domu Sofoklesa gościł posąg Asklepiosa, 
dopóki nie zbudowano dla niego świątyni, 
a świadczyło to o wysokiej ocenie pobożności 

poety. Mówi się, że żaden cu
dzoziemski król nie zdołał go 
wyciągnąć z ojczystego miasta 
na swój dwór. Po jego śmierci 
w 406 r. p.n.e. Aiystofanes po
wie, że poeta był zadowolony 
tu, jest zadowolony tam. 

Z siechniu ocalałych tragedii 
Sofoklesa najsłynniejszą Anty
gonę wystawiono najprawdo
podobniej w 441 r. Być może 
trochę wcześniejszy jest Ajas, 
utwór przedstawiający niedo
lę i samobójczą śmierć wojow
nika achajskiego poci Troją, 
któremu odmówiono zbroi po 
Achillesie. Jak się zdaje, nie
d ługo po 430 roku powstały 

Trachinki, tragedia kręgu Herkulesa, na któ
rego nieświadomie ściąga śmierć w męce jego 
własna żona Dejanira, kochająca go bez miary, 
oraz pierwszy z dwóch przetrwałych utworów 
o królu tebaI1skim, pohańbionym, a u schyłku 
życia doprowadzonym do heroizacji - Król 
Edyp. Elektra pochodzi z przedostatniego 
dziesi ęciolecia V wieku przed Chrystusem. 
Tragedię Ftloktet ujrzeli widzowie w roku 409. 
Pełen dziwnej poezji i głębokiej pobożności 
utwór o heroizacji tułaczego króla pt. Edyp w 
Kolonie, został wystawiony w teatrze Dioni
zosa w 401 r., już po odejściu poety z tego 
świata. 

za: J . Lankowski .,Literatura Grecji starożytnej 

i Z. Kubiak .. Literatura Greków i Rzymian" 



B. Twórcy przedstawienia 

Człowiek i Los 
Rozmowa z Waldemarem 

Matuszewskim - reżyserem 

- Gorzowskiej pu 
bliczności znany jest 
P an jako reżyser „Ro
m ea i Julii" a wcze
śniej dyrektor Teatru 
Lubuskiego w Zielonej 
Górze . 

- Bardzo sobie ce ni ę 
zwi ązki z Zi elo ną Górą 
i Gorzowem. Lubię praco
wać z zespołem, który już 
znam. Dlatego do pracy 
przy „Królu Edypie" zapro
s iłem jak o scenog rafa 
Małgorzatę Treutler, jako 
twórcę muzyki - Czesła
wa Grabowskiego, do 
współpracy li terackiej -
Sławomira Gowina, sprawdzonych aktorów, 
a do roli tytułowej - Grzegorza Emanuela. 

- Ostatnio przygotowywał Pan w War
szawie „Sługę dwóch panów" w Te 
atrze Kwadrat i „Ciotkę Karolę" w Te
atrze Syrena. Skąd wiec pomysł na sta
rożytnego i tragicznego „Króla Edypa"? 

- Tytuł wybrał dyr. Tomaszewicz na za
mówienie pedagogów. aja lubię grecki te
atr i obcowanie z arcydziełami. Chcemy 
przekonać młodzież, że sztuki starożyt
nych Greków były ciekawe i doskonale 
skonstruowane, ale młodzież nie ma dostę
pu do pozostających w maszynopisach 
znakomitych przekładów sztuk Sofoklesa 
- Stanisława Hebanowskiego czy Stanisła
wa Dygata, a każe się jej czytać ciężkie, 
filologiczne przekłady profesorskie. 

- Co Pana zachwyca w „Królu Edy
pie": problem czy konstrukcja? 

- Jedno i drugie. Zacznijmy od konstruk
cji. Widz wcześniej niż bohate r wie, kto jest 
zabójcą, więc inaczej niż Edyp odczytuje 

np. pełne radości słowa Posłańca, który 
zapewnia go, że królowa Merope nie jest 
jego matką, lepiej niż Edyp rozumie prze
strog i J okasty, żeby nie wnikał w prze
szłość. T o jest prawdziwy, mocny krymi

nał z pos taciami pogłę

bionymi psych ologicz
nie . W trakcie prób sarn 
odnajduję kolejne arg u
rne n ty przeni k liwośc i 

Sofoklesa . Myślę , ż e 
mistrz fil mów k ryminal
nych , Hitc hckock a tak
że Ag ata Chris tie , mieli 
w Sofokles ie znakomite
go nauczyciela . 

- A przeznaczenie? 
Przecież my chcemy 
mieć większy wpływ na 
swoje losy niż wyznaw
cy greckich bogów. 

- Edyp sarn zdecydował, 
że nie wróci do Koryntu, 
sam wybrał miasto-pań

stwo, którego został królem, kochał kobie
tę inną - jak sądził - niż tę, która była mu 
przeznaczona. Dopiero po latach okazuje 
się , że ta jego samodzielność była zwodni
cza. Jan Kott nazwał los Edypa pułapką na 
myszy. W nasz los także wpisane są takie 
pułapki, choć nie są nimi wyrocznia delficka 
ani klątwa greckich bogów. 

- „Król Edyp" uznawany jest za naj
smutniejszą sztukę świata. 

- Dla mnie jest to najpiękniejsza sztuka 
o miłości. Bardzo mi zależy, aby pokazać 
głęboką miłość małżonków Edypa i Joka
sty do siebie i proces odkrywania, że jest 
to miłość zgubna, tragiczna. 

- Czy widz będzie wychodził z „Króla 
Edypa" w nastroju smutku i zwątpienia? 

- Oprócz wątku głównego są w sztuce 
pieśni chóru. Bardzo pięknie śpiewa je sie
dem aktorek przenosząc sceniczne zdarze
nia w sferę refleksji nad kondycją Człowie
ka i nad przemyślnością Losu. Warto o tym 
pomyśleć. 

Twórcy przedstawienia 
Cf~ L .I 

Edyp-człowiek 
Rozmowa z Grzegorzem Emanuelem 

- odtwórcą roli Króla Edypa 

- Pochodzę z Warszawy. 
Już w szkole zafascynował 

m nie tea tr , wtedy T e atr 
Ochoty prowadzony przez 
pa11stwa Machulsldch . Zde
cydowałem się na studia 
w PWSFTviT w Łodzi dla
tego, że Jan Machulski tam 
wykładał. Skończyłem 

z wyróżnieniem w 1988 r. 
i spełniło się moje marzenie 
- dostałem się do Cenbllm 
Sztuk i „Studio" J e rzego 
Grzegorzewskiego w War
szawie. Przez 12 lat byłem 

aktorem tego teatru. 
- Miał Pan okazję grać 

zwiełoma11WiyIJliaktorami. 

- Debiu towałem w waż
nej roli Konstantego 
w „Czajce" Czechowa obok Teresy Budzisz- Krzy
żanowskiej , Jerzego Zelnika, Krzysztofa Majchrza
ka, Joanny Trzepiecińskiej, Wojtka Malajkata. 
Z Tadeuszem Lomnickim grałem w „Pułapce" Ró
żewicza, także w wersji niemieckiej, co potem za
owocowało zaproszeniem do udziału w dwóch fil
mach austriackich. Występowałem obok Jana 
Peszka, Anny Chodakowsldej, Marka Walczew
skiego, Gabrieli Kownackiej i innych znanych 
aktorów. Lata w „Studiu" to dla mnie znakomita 
szkoła aktorstwa i teatru. 

- Grywał pan również w filmach? 
- Moja żona, też aktorka - Agnieszka Brzeziń-

ska, policzyła, że brałem udział w 38 polskich fil
mach i sztukach telewizyjnych oraz w filmach: 
dwóch austriacldch i po jednym francuskim, ame
rykańskim, czechosłowackim i hiszpańsldm. W tym 
roku zagrałem w se1ialach „Pensjonat pod Różą" , 

„Daleko od noszy" i w „Na dobre i na zie", w odcin
ku, który jeszcze nie był emitowany. 

- W Gorzowie wbaczyliśmy Pana w głównej 
roli - jako Hamleta w przedstawieniu Teatru 
Lubuskiego w Zielonej Góry. Jak to się stało? 

- Później dowiedziałem się , że polecił mnie Je
rzy Grzegorzewski, ale proszę sobie wyobrazić 

moje zdziwienie, gdy pewnego popołudnia za-

dzwon ił do mnie do domu nieznany mi pan Wal
demar Matuszewski, przedstawił się, że jest dy
rektorem teatru w Zielonej Górze i że chciałby, 
abym zagrał w „Hamlecie", którego premiera bę
dzie za dwa tygodnie. Zapytałem, jaką rolę. A on, 
że główną. Myślałem, że takie sytuacje zdarzają 

się tylko w bajkach. Nie ma
rzyłem o roli Hamleta, jednak 
gdy wniknąłem w sedno tej 
postaci, zwłaszcza w tłuma

czeniu Stanisława Barańcza

ka, bylem szczęśliwy, że mo
glem ją zagrać. Postać Ham
leta jest głęboko ludzka, cią
gle niesie nowe pokłady praw
dy o człowieku. Graliśmy spo
ro przeclstawieil dla młodzie

ży . Początek n igdy nie był 

łatwy, ale na końcu dostawa
łem owację jak gwiazda mu
zyki rockowej. Następowało 
pełne zrozumienie przez młodą 
widownię postaci i problemów, 
które niesie Hamlel 
-Często współpracuje Pan z 

Waldemarem MatuSZe\\-Skim? 
- W latach 1999- 2000 byłem w zespole Teatrn 

Polskiego w Poznaniu, któ1y m wówczas kierował, 

grałem lam tytułową rolę w „Don Juanie" Molie
ra i kilka innych. Rola króla Edypa to również 

pomysł pana Waldemara. 
-Jaki będzie Pana Edyp? Nie może być tyl

ko grecki, jako że fizycznie bardziej prezentu
je Pan Skandynawa niż Greka. 

- Początkowo wydawało mi się, że tej sztuki nie 
zrozumie dzisiejszy odbiorca, bo nie zna całych dzie
jów Edypa. Grecy nie szukali odpowiedzi na pyta
nie, kto zabił, bo z gó1y wiedzieli. Nie ma na scenie 
zwycięstw Edypa, jego triumfu naci Sfinksem, a po
znajemy go już jako tego, który popeh1ił zbrodnię. 
Tu nie ma akcji, którą tak obecnie lubimy w kinie 
i w teatrze. Ale jest w tej sztuce odwieczne pytanie 
o to, czy nasz los jest z góry przesądzony, czy jednak 
człowiek może go sam kształtować. Sofokles wplą

tał swojego bohate ra w bardzo ciekawą intrygę 
layminalną. Wspólnie z reżyserem staramy się po
kazać jak reaguje człowiek, który krok po kroku 
poznaje prawdę o sobie. Takie doświadczenie może 
być udziałem nie tylko antycznego Greka. Chciał
bym nadać granej przeze nmie postaci cechy uni
wersalne. Myślę, że w takiej interpretacji mieszczą 
się moje warunld bardziej Skandynawa niż Greka. 
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O sztuce 

Mity 
• • • w1eczn1e zywe 

Mity greckie towarzyszyły literaturze i sztu
ce europejskiej od samych narodzin aż do cza
sów najnowszych . Żywotność najpopularniej
szych bierze się stąd, że odzwierciedlały sy
tuację człowieka w czasach, w których po
wstały, potem w różnych formach funkcjono
wały w dziełach artystów i pisarzy następnych 
epok, a także zawierały treści światopoglądo
we aktualne nawet współcześnie. 

Mity zrodzone w Grecji znane były wszyst
kim starożytnym. Średniowiecze odrzuciło do
robek Greków i Rzymian, a odwoływało się 

przede wszystkim do motywów Starego Te
stamentu i Ewangelii. Zainteresowanie mita
mi wraca na wielką skalę w okresie renesansu 
(wiek XV i XVI) wraz z wiedzą o sztuce i kultu
rze starożytnej. Mity, interpretowa n e jako 
alegorie moralne lub jako wyraz ludzkich 
emocji i dążeń, stanowiły niewyczerpane żró
dło tematów dla pisarzy i aitystów renesanso
wych . Myśliciele następnej epoki Oświecenia 
odrzucali zarówno mity jak i Sta1y i Nowy Te
stament jako niewiarygodne opowieści oparte 
na zabobonach lub zmyślone przez kapłanów 
pragnących ub·zymać władzę nad ludem. 

Edvtp. Maloll'idlo 

malar:.a ł!ermonakasa na ivazie 

Ale już w II 
połowie XVIII 
wieku powstała 
nowa nauka -
m itologia po
r ówn a w c z a 
a nali zu jąc a 

mity pochodzą
ce z różnych 

kręgów kultu
rowych i różny

mi względami, 

np. ich tematy
kę, bohaterów, 
język, idee, re
kwizyty itp. 

W:X:X wieku 

Edyp i Sfinks. Malmvidlo 11a wa;:ie allyckit•j 

badania mitów prowadzone były głównie w czte
rech aspektach: psychologicznym, socjologicz
nym, fenomenologicznym i strukturalnym. 
Związki mitu z psychologią człowieka po raz 

pierwszy wykazał Zygmunt Freud, który trak
tował mit jako zjawisko analogiczne do snu 
i dostrzegał w nim ukrytą symbolikę seksu
alną. Karl Gustav J ung, uważany za twórcę 
nowożytnej psychologii analitycznej, był kon
tynuatorem odkryć Freuda, wprowadził i roz
winął pojęcie archetypu, k tóre poprzez różne 
symbole tworzą ciągi obrazów łączące się 

w mity. Socjologiczna szkoła Emila Durkhe
im a traktuje mit jako część systemu religijne
go: ma pełnić funkcję podobną do rytuału, na
tomiast w pozytywistycznej koncepcji Broni
sława Malinowskiego mit miał znaczenie 
praktyczne i służył do zaspokajania potrzeb re
ligijnych. W teoriach fenomenolog icznych mit 
jest uważany za cząstkę rzeczywistości prze
żywanej i sposób myślenia wyprzedzający my
ślenie religijne. Claude Levi-Strauss, struk
turalny interpre tator mitu, ujawnił jego po
dwójną strukturę: historyczną i ahistoryczną. 

Dokonany powyżej bardzo ogólny przegląd 
najbardziej znanych teorii mitu dowodzi, że mit 
zajmuje w nau ce współczesnej miejsce 
bardzo ważne, jest przedmiotem badań wie
lu gałęzi wiedzy: etnologii, anb·opologii, psy
chologii, szeroko pojętego literaturoznawstwa. 

• 

O sztuce 

Tragizm Edypa 
Spróbujmy nieco bliżej określić, na czym pole

ga koncepcja tragizmu i tragicznego bohatera, 
Edypa, w utworze Sofoklesa. Przede wszystkim 
jest to bohater niewinny: ponosi karę bez jakiej
kolwiek własnej winy. Edyp to człowiek uczciwy, 
szlachetny, sprawiedliwy, mądry i przezorny -
właściwie ma niemal same zalety charakteru. 
Wszak świadomie 

tość ulega niezawinionej i niezasłużonej, a jed
nak koniecznej zatrncie, tym - jeśli dobrze rozu
miemy starożytnych Greków - silniej działa owa 
„litość i trwoga", jaką odczuwamy wobec bohate
ra, i jakiej doznajemy śledząc jego los. Sofokles 
ukazuje, że bóstwu i jego mocy nie zdoła się prze
ciwstawić żadne poczynanie, nawet najbardziej 

wybitnego i mądrego 
człowieka. lm przemyśl
ni ej stara się działać 

człowiek, tym silniej za
ciska się pętla przezna
czenia na jego szyi. 
Ujść woli bogów niepo
dobna, można z nią wal
czyć lub jej ulec - wy
nik będzie zawsze taki 
sam. Niechybnej mocy 
bogów podlega każdy: 
czy maluczki, czy też 
wielki. Na tym polega, 
prawdopodobnie we
dług myśli Sokratesa, 
harmonia i prawdzi
wość świata wyznaczo
na przez bóstwa. 

opuścił Korynt, rezy
gnując ze s tatus u 
królewicza, byle tyl
ko nie stworzyć naj
mniejszej okazji do 
spełnienia się złowro

giej przepowiedni. 
Wybawił T eby od 
zmory Sfinksa, a na
stępnie usilnie dąży 
do tego, by uchronić 
miasto od nowej za
gadkowej klęski , co 
jest rysem bezintere
sownej szlachetno
ści a zarazem poczu
cia obowiązku wo
bec k raju. Prowa
dząc dochodzenie, 
dąży do wyjaśnienia 

sprawy i dojścia do 
prawdy za wszelką 
cenę . W d ziałaniu 

kieruje się wyłącznie 

racjonalis tycznymi 
przesłankami, n ie 
zaś uczuciami. Wy
kazuje wielkie po
czucie godności 

Edyp i Jokasta. Minilllura z rfkop i'11 „ Truxedii ·· Seneki. 

Ale my - obdarzeni 
inną wrażliwością, in
nym archetypem kul
turowym i w pewnym 
sensie inną etyką - ina
czej też widzimy postać 
Edypa. Jego tragiczny 
los nie pomniejsza w ni
czym jego wielkości , 

lecz ją proteguje . 
Przede wszystkim jest 

i wiarę w pot\:gę rozumu ludzkiego. Jest to wiec 
ze wszech miar człowiek wybitny - zarówno 
w ujęciu Sofoklesa jak i w naszym, współczesnym. 
I właśnie ta wielkość niejako implikuje jego klę

skę. Bo tylko przemożne dążenie bohatera do 
prawdy i sprawiedliwości doprowadziło do strasz
liwego samopoznania. 

Ukaranie samego siebie za winy nie swoje, sa
mooślepienie, nie osłabia jego wielkości, tylko jej 
przydaje. Sofokles tak wysoko wzniósł swojego 
bohatera, by jego upadek uczynić tym bardziej 
dobitnym i wstrząsaj<Jcym. Bo im większa war-

dla nas bohaterem tym bardziej tragicznym, że 
oszukanym. Wobec samego faktu oszukania, 
mniej istotne staje się pytanie, czy „oszukujący

mi" są okrutne w swojej wszechmocy bóstwa, czy 
też ślepy przypadek, zbieg okoliczności. To stano
wi pierwszy krok do interpretacji postaci Edypa, 
interpretacji, które sprawią, że postać ta stanie 
się jednym ważniejszych z bohaterów literackie
go świata. 

Andrzej Lubach, Edyp, 
w: Mit, człowiek, literatura, W-wa 1992 
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Reżyse ria : 
Scenografia 

Muzyka 
Asystent reżysera 

Plastyka ruchu 
Przygotowanie wokalne chóru 

Inspicjent - sufler 

Waldemar Matuszewski 
Małgorzata Treutler 
Czesław Grabowski 
Przemysław Kapsa 
Bogumiła Jędrzejczyk 

Jadwiga Kos 
Iwona Hauba 

Premiera 25 września 2004 r. 

Projekt scenograjii - Malgorzaw Treutler 
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Beata 
Chorążykiewiczi 
Jokasta - jego żona 

Grzegorz 
Emanuel (gościnnie) 

Edyp - władca Teb 

Teresa 
Lisowska 

Domownica Jokasty 

Przemysław 

Kapsa 
Teirezjasz - wieszcz, 
który odsłania prawdę 

Krzysztof 
Kolba 
Kreon - brat Jo kasty 

Krzysztof 
Tuchalski 
Posłaniec z Koryntu 

Aleksander 
Maciejewski 

Lajos 

Bożena 

Pomykała 
Koryfeusz 

W a cła w l l:;iiiiilllllii::li:1l 
Welski 
Pasterz 

Chór: Bogumiła Jędrzejczyk, Anna łaniewska , 

Edyta Milczarek, Joanna Rossa, Kamila Pietrzak 
Sfinks Iwona Hauba 



Scena Letnia 

5 VlI - „Scenariusz dla nieistniejące
go ale możliwego aktora instrumental
nego" Bogusława Schaeffera w wykona
niu Jana Peszka. 

6 VII - Dla dzieci „Bajki do góry noga
mi" w wykonaniu Stowarzyszenia Teatru 
Guliwer z Zielonej Góry 

- Koncert chóru z z Domu Kultury 
im. Lensowieta z Sankt Petersburga 

7Vll -"Neapol, randez-vous 19.03" 
w wykonaniu aktorek Bałtyckiego teatru 
z Koszalina 

8 VII - Dla dzieci „Czary-mary ogień 

świeci" w wykonaniu Teatrn ABC 
- Koncert Tiio Bluesette 
9 VU - „Niebezpieczne zabawy" w wy

konaniu Jana Machulsldego 
10 VII - „Trzymaj się" - recital Bohda

na ł.azuld 
15 VII - Dla dzieci „Na straganie pana 

B rzechwy" - w wykon aniu Centrum 
Uśmiechu Legnia 

- „Emigranci" w wykonaniu Piotra Cyr
wusa i Wojciecha Skibinskiego 

16 Vll - „P iosenki filmowe znane 
i n ieznan.e" - recital grupy muzycznej 
„W drodze" 

17 VII - „Od Sinatry do Presleya" -
koncert Krzysztofa Kiljańsldego i zespołu 
Old Fiiends Orchestra 

22 VII - Dla dzieci „Grubaski show" 
w wykonaniu Nikoli Teatru 

- „Mandragora Band" - Justyna Świr
niak z zespołem 

23 VII - „Przeboje muzyki jazzowej", 
recital fortepianowy Waldemara Malic
kiego 

24 VII - Dla dzieci „Clownada" - spek
takl w wykonaniu Theater des Lachens 
z Frankfurtu oraz Teatru im. ]. Osterwy 

- „Wakacjuszka" - spektakl w wyko
naniu Emilii Krakowskiej 

Projekt sfinansowany przez Euroregion 
Pro Europa Viadrina kosztował 25 tys. 
euro. Dzięld taldemu darczyńcy wstęp na 
wszystkie imprezy wolny. 

Za realizację tego programu „Gazeta 
Lubuska" dała swój „PLUS" dyrektorowi 
Janowi Tomaszewiczowi. 

Poprosili o Kwinto 
Dyr. Jan Tomaszewicz w wywiadzie dla „Gazety 

Lubuskiej": 
- Zależało mi, aby w programie każdy znalazł coś dla 

siebie. Z ubiegłego roku wiem, że gorzowianie lubią 
przyj ść wieczorem do teatrn i spędzić czas ze znajomy
mi. To może nam przecież procentować w przyszłości. 
Ludzie na nowo nauczą się chodzić do teatru. 

- Na jakiej bazie konstruował pan program tego
rocznej sceny? 

- Opierałem się przede wszystkim na głosach widzów. 
Może to zabrzmi dziwnie, ale to ludzie poprosili o Jana 
Peszka. Wcześniej nie mogli go zobaczyć, bo bilety były 
zbyt drogie. Sporo osób chciało pana Kwinto. Jan Ma
chulski przyjedzie z lekkim, bulwarowym spektaklem. 
Tak samo było z Emilią Krakowsk<1. O ile tylko życzenia 
widzów są możliwe do spełnienia, to je spełniamy . Gra 
na Scenie Letniej jest przygodą dla samych aktorów. 
Oni muszą ogrywać dźwięk dzwonów, jadący pociąg 
lub szczekającego psa. Widzom też się to podoba. 

- Czy Scena Letnia będzie się rozwijać? 
- Nie udało mi się w tym roku wyjść za spektaklami 

do miasta. Ale w przyszłym chcemy pokazać dwa przed
stawienia na scenie plenerowej nad Wartą. Chcemy oży
wić teatralny ogród - niech to będzie miejsce spotkań. 

Renata Ochwat, GL 7 VII 

Emilia Krakowska w „ Wakacjuszce " 

Zabawa z językiem 
Na Scenie Letniej wystąpił Theater des Lachens 

z Frankfurtu n. O. z przedstawieniem dla dzieci „Clow
nada". W foyer teatru pokazano wystawę zdjęć o dwu
letniej współpracy tego teatru z Teatrem Osterwy, zaś 
szefowa, Peggy Brown, powiedziała „Gazecie Wybor
czej": Wspólnie z Teatrem Osterwy wymyśliliśmy program, 
który jest zabawą z językiem, przedstawia polskiemu wi
dzowi różne śmieszne gry słów. jest to program dla dzieci 
w wieku pięciu-sześciu lat, ale myślę, że dorośli mogą też 
się nieźle bawić i czegoś się nauczyć. 

Dariusz Barański, Niemcy bawią gorzowian, GW24 VII 

Scena Letnia 

Jan Tomaszewicz: 
Publiczność Sceny Letniej jest świetna . Wszy

scy, i duzi , i mali. Pogoda jest strasznie kapryśna, 

a mimo to na każdym spektaklu musimy robić 
dostawki. 

Aleksandra Szymańska 
„Dobrze, że coś się dzieje" - to najpopularniej

sza opinia o Letniej. Chyba już na dobre zerwano 
ze zwyczajem zamykania teatru z powodu lata. 
O tym, że to clobty pomysł świadczy choćby fre
kwencja. Na przedstawienia poci chmurką (nie 
dosłownie) przychodziło nawet 900 osób! Taką 
widownię miał Jan Machulski. Niewiele mniejszą: 

Jan Peszek, Emilia Krakowska, Waldemar Malic
ld czy spektakl „Emigranci" Sławomira Mrożka. 

Widzów przyciągały nazwiska. Każdy chciał zo-

Ja n M achulski w „ Niebezpiecznych z..aba11"ach " 

baczyć, jak naprawdę wygląda znana aktorka lub 
znany aktor. Dopiero potem interesowano się tym, 
co pokażą . Większość gwiazd nie zawiodła. Jan 
Peszek byt w znakomitej kondycji. Dobrze zagra
ła Emilia Krakowska, choć w taldej sobie sztuce. 
„Emigranci" z Piotrem Cyrwusem i Wojciechem 
Skibińskim trochę si ę rozwlekli, za to Jan Ma
chulsld brylował w „Niebezpiecznych zabawach". 

Mniejsze grono przychodziło na koncerty i re
citale. A szkoda, bo były bardzo udane. W pamię

ci pozostaną piosenki neapolitańslde w wykona
niu aktorek z Koszalina, recital Krzysztofa Kiljań
sldego czy show Waldemara Malickiego. 

Przygodę z Letnią, Gazeta Lubuska, 26 VII 

Dariusz Barański 
'Dumy widzów, wspaniała , ogrodowa atmosfe

ra Teatru Letniego, znani wykonawcy i świetna 

zabawa. I to wszystko za darmo. 

W tym roku z tej jedynej w tym czasie oferty 
kulturalnej w Gorzowie skorzystało 12 tysięcy 
widzów. Do dobrego szybko się ludzie przyzwy
czają, ale na jak długo starczy sił, by co roku sta
wać na głowie szukając pieniędzy na teatr? A prze
cież przydałoby się, żeby Scenę Letnią też rozwi
jać, promować, może rozpocząć konkurs teatrów 
ogródkowych, które przeżywają swój renesans? 

Ja mam gotowe rozwiązanie: Dni Gorzowa kosz
towały ponad 110 tys. zł. Dni robione są na zasa
dzie „zaspokoi ć wszystldch". Efekt: nie satysfak
cjon ują nikogo. Nie wykraczają poza festyn, jaki 
można zorganizować wszędzie. Zostawmy z nich 
to, co jest niepowtarzalnego, np. wodniacki zlot 
i jakąś nadwarciańską imprezę, ale na stale prze
nieśmy się do teatralnego ogrodu. To będzie do
bre dla teatru, któ1y i staje s i ę miejscem wcale 
nie elitarnego spotkania, a po drugie przeniesie 
tzw. Dni Gorzowa na wyższy poziom, wcale nie 
rezygnując z dobrej, powszechnej zabawy. 
Myślę, że publiczność Dni Gorzowa nic by nie 

straciła, a tylko zyskała, mając zamiast dwudnio
wego festynu , miesi ęczny, jeszcze bardziej roz
budowany program Sceny Letniej. 

Pochwała własnego ogródka, 
Gazeta Wyborcza, 27 VII 

„Bajki do góry 11uga111i" 
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John Patrick 

Każdy kocha Opalę 
Reż. Anna Matysiak, scen. Małgorzata Treutller, 
w roli głównej Barbara Wrzesińska (gościnnie) 

Opala kocha każdego 

stanie być ważny szmal i wyścig szczurów, a za
cznie się liczyć przyjaźt1 choćby nawet była bar
dzo niewdzięczna. 

Dariusz Barański, 
„ Gazeta Wyborcza" 14 VI 2004 Opala ma na zło sposób zupełnie wyjątkowy: zło 

istnieje, ale ja wcale nie chcę o tym słuchać, nie 
dopuszczam go do siebie i absolutnie nie zamie- Opalę da się lubić 
rzam s i ę nad tym zastanawiać . Wszystkie więc Opala, gdy tylko pojawia się na scenie , otwie-
stworzenia traktuję z równą dobrocią i przyjaź- rając drzwi swojego mieszkania - króles twa 
nią , kaźde ich postępowan i e, nawet najpodlejsze, rupi ec i - s taj e s i ę ulubi e nicą widowni . To 
interpretując po swojemu jako przejaw dobra. uwielbi enie sięga zenitu poci koniec pie rwsze-

„Kaźcly kocha Opalę" to trochę przewrotny tytuł , go aktu, gdy wszyscy myślą, że zginęła pod 
choć wcale nie nieprawdziwy. Jednak to najpierw g ruzami, a ona wynurza się ze zgliszczy i oznaj-
„Opala kocha każdego". Każdym zajmuje się jak- mia rozbrajająco: Ale gruchn ęło! 
by był dla niej najważniejszym, każdemu poma- „Każdy kocha Opalę" to w gruncie rzeczy pro-
ga, każdemu potra- sta, zbyt naiwna histo-
fi poświęcić czas. ryjka z mało przeko-

Opala rcprczen- nującym morałem: 
tuje więc wartości kochajmy się, niech 
głęboko chrześci- żyje przyjaźń, a pienią-
jat1skie. Ona sama dze i tak się znajdą. 
zresztą zbytnio się T aki e zakończenie 
naci tym nie zasta- ni e satysfakcjonuje. 
nawia, bo jej roclo- Tego, co wartościo-
wócl jest dziś raczej we, trze ba szukać 
posthippisowski. w środk u. Jest tam 

Sztuka Johna kilka zabawnych dia-
Patricka to przecie • logów, scen i gagów, 

wszystkim śmiesz- ~iiil:~~~~~~~~~~~~~ ~i'iiii!!:!I jak choćby wizyta Je-
na komedia z do- I „ karza z ubezpieczalni, 
brymi dialoga mi któ1y ma zbadać Opa-
i wątkiem nieco kryminalnym, zagranym niezwy- lę . Marek Pudełko dzielnie partneruje tu Barba-
kle przekonywująco przez samą Barbarę Wrze- rze Wrzesińskiej. Niestety, są też dłużyzny. Drugi 
si t1ską, której dotrzymują kroku gorzowscy akto- akt wlecze się niemiłosiernie. 
rzy: Edyta Milczarek jako Gloria, Cezary Żoły11- Mocną stroną przedstawienia jest scenografia. 
ski jako Braci , najdłużej opierający się czarowi Realistyczna, drobiazgowa, jak przystało na dom 
Opali, i Krzysztof Kolba jako trochę głupkowaty zbieraczki. 
Sal Bozo. Rozśmieszyć może zwłaszcza dialog mie-
dzy Opal ą a doktorem (Marek Pudełko), który 
przeprowadza z nią wywiad dla towarzystwa ubez-
pieczeniowego. Żal tylko, że żadnemu prawdzi
wemu kocurowi nie elano zagrać pana Tennera. 

Ostatnia propozycja Teatru Osterwy w tym se
zonie to odpowiednia sztuka na nadchodzące 
wakacje, przyjemna i zabawna, a jednocześnie 
mówiąca o sprawach ważnych. Może w chwili wa
kacyjnego oddechu przypomnimy sobie o Opali 
i jej pogodnym i ufnym spojrzeniu na ludzi? Prze-

Aleksandra Szymańska, 
„Gazeta Lubuska" 19-20 VI 2004 

Była dobra, miała zginąć 
Oglądając sztukę zaczynamy s i ę zastana

wiać, dlaczego dobro szokuje? Buntujemy się 
myśl ąc, dlaczego lud zie, którzy obdarzaj ą do
bre m inny ch , draż n i ą otoc zenie ? Zadajemy 
so bi e pytanie, czy j es teśmy w stani e być prze
baczającym i anio ł ami ? Tak jak Opala. Nawe t 

Po premierze 
Cłl~ L . 

oblana kubłem zimn ej wody nie przyjmuje do 
wiadomości tego, że ludzie mogą być okrutni. 
Sztuka warta obejrzenia nie tylko ze względu 

na głębokie treści. Również na grę aktorską. 
W swych ro lach błysz
czeli na scenie Barba
ra Wrzesińska i nieco 
rubaszny Krzysz to f 
Kolba . To m iędzy 

nimi odbywały s i ę naj
dowcipniejsze dialogi. 
Ta sztuka to również 
dowcip sytu acyjn y, 
jakby rodem z kome
dii Chaplina: potknię

cia i upadki, końskie 

zaloty. Wszystkie sytu
acje sprytnie ze sobą 
powiązane . Podziwiać 

można ak torów, że po
dołali szybkim, trudnym dialogom i fizycznym 
wyzwaniom, bo na scen ie ruch nie ustawał. Sztu
ce przysłużyła s ię również ciekawa scenografia 
i kosti umy . Same ach y i ochy? Nie prawda. 
W sztuce zagrał wypch any kot, a przec i eż to je
den z głównych bohaterów, wieloletni towarzysz 
Opali . To jedyny aktor na scenie , który zagrał 
sztywno i bez wyrazu. 

Dorota Kunnin, 
„ Tylko Gorzów" 17 VI 2004 

Żyj i pozwól żyć innym 
Można gorzowskie przeds tawienie odbierać 

jako zwyczajną , pełn ą gagów, komedię sytu
acyjną. Niesie pełny relaks i podziw dla g1y Bar

ba1y Wrzesińskiej 

i sprawność part
nerujących jej ak
torów gorzow
skich: Edyty Mil
czarek, Krzysztofa 
Kolby i Cezarego 
Żołyt1skiego oraz 
Marka Pude ł ko 

w ro li Le karza 
i Maćka Radziwa
nowsk iego jako 
Policjanta. Podzi
wiać można 

zręczną reżyseri ę 

Anny Matysiak , 
która postawiła spektakl w dob1ym tempie i prze
łożyła tekst na wiele zabawnych sytuacji scenicz
nych, a także scenografi ę, a zwłaszcza kostiumy 
Opali zaprojektowane przez Małgorzatę Treutler. 

W sumie, na zakot1czenie sezonu otrzymaliśmy 

rzecz teatralnie udaną, aczkolwiek dalej nie z tej 
teczki repe rtuarowej, która mogłaby zadowoli ć 

bardziej wybrednego widza. 
Ireneusz Krzysztof Szmidt, 

„Ziemia Gorzowska" nr 27 1 VII 2004 

Projekty kostiumów Małgorzaty Treutler do „Króla Edypa" 



Z' kroniki teatralnej 

Ludzie 
Gombrowicza 

Wiesław Saniewski, który w gorzowskim te
atrze reżyserował „Szczęśliwe wydarzen ie", 
znalazł u nas dobre wanmki do nagrania filmu 
o Witoldzie Gombrowiczu. Pisarz wyjechał 
z Polski w 1939 roku, mieszkał i tworzył w Ar
gentynie. Chciał wrócić do Europy, ale nie miał 
pieniędzy . W 1963 r. otrzymał stypendium 
Forda i przyjechał do Berlina. Były to dla nie
go ważne dni, decydujące o miejscu przyszłe
go osiedlenia i o stosunku do Polski. Zamiesz
kał na południu Francji. Nie wiedział, że pozo
stało mu tylko pięć lat życia. 

Obchodzony obecnie Rok Gombrowicza 
jest dobrą okazj ą do realizacji filmu , na któ
ry fundusze ciała Fundacja Współpracy Pol
sko-Niemieckiej . Nakręcono go przez kil
ka czerwcowych dni . W pracach uczestni
czyło ok. 30 osób z Gorzowa. Rolę Gom
browicza zagrał aktor z Wrocławia - Woj
ciech Ziemiailski, zdaniem reżysera bardzo 
podobny do pisarza. Partn e rowali mu 
w mniejszych lub większych rolach niemal 
wszyscy aktorzy Teatru Osterwy. Ki e row
nikiem produkcji był Przemysław Kapsa, au
torem zdjęć Romuald Liszka, za kamerą s tali 
Ryszard Kućko, Darek Sacharczuk i Maciek 
Pawl enia. Współscenarzystką i k o nsu l
tantką merytoryczną była Monika Kawka . 
W pracy nad film em uczestniczyli także pra
cownicy techniczn i teatru . 

Zdjęcia kręcono w kilku miejscach. Ulice Dą
browskiego i Wyszyńskiego jako żywo przy
pominały Berlin. Wykorzystano także natural
ne wnętrza: mieszkanie państwa Giedrowi
czów, aulę AWF, szpital przy ul. Walczaka, 
hotel „Gorzów''. Willa w Barlinku udawała dom 
rodzinny Witolda Gomrowicza a tamtejsze je
zioro ... Atlantyk. Film dopełniono także ple
nerami z Berlina. 

Premiera filmu odbędzie si ę w gorzowskim 
teatrze 9 paździ ernika. 

Wakacje Alika 
Maciejewskiego 
Aktor często grający główne role na scenie 

Teatru Osterwy w czasie wakacji dwukrotnie 
podjął się pracy instruktora i reżysera widowisk 
na letnich młodzieżowych warsztatach. 

W Lubniewicach odbywał si ę l Międzynarodo
wy Plener Artystyczny zorganizowany przez Radę 
Powiatową Ochotniczej Straży Pożarnej z udzia
łem 70 osób z Polski, Czech i Niemiec. Pod kie
runkiem Aleksandra Maciejewskiego młodzież 
przygotowała tam widowisko „Trzy żywioły : 
ogień, powietrze, woda", które pokazała na 1yn
ku licznie zebranej publiczności (na zdjęciu) . 

Natomiast warsztaty, które odbyły się w Gorzo
wie z udz i ałem Polaków i Niemców, tematycznie 
związane były z kulturą średniowiecza . Aleksan
der Maciejewski uczył młodzież wiedzy o średnio
wiecznym teatrze, przygotował inscenizację sce
nek, a nawet ułozył rycerskie pojedynki. 

Wystawa 
Michała Puklicza 

W gorzowskim teatrze pracował 32 latach jako 
ki erownik pracown i plastycznej. W naszym 
i w innych teatrach opracował 99 projektów sce
nografii i kostiumów do różnych do przedstawień. 

W Galerii Teatralnej na pietrze można oglaclać 
wystawę projektow Michała l?uklicza ze zbiorów 
córki - Venety Pierzchały-Puklicz w aranżacji 
Magdy Ćwiertni. 
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Aktorzy 
Beata Chorążykiewicz, Bogumi

ła Jędrzejczyk , Teresa Lisowska
Gałla , Anna Łaniewska, Katarzy
na Mikiewicz, Edyta Milczarek, 
Anna Karolina Miłkowska, Boże
na Perłowska , Kamila Pietrzak, Bo
żena Pomykała , Joanna Rossa, 
Marzena Wieczorek, Przemysław 

Kapsa, Krzysztof Kolba, Aleksan
der Maciejewski , Jan M ierzyński , 

Artur Nełkowski , Leszek Perłowski , 

Marek Pu dełko , Maciej Radziwa
nowski, Krzysztof Tuchalski , Wa
cław Welski, Cezary Żołyński , Iwo
na Hauba (inspicjent) 

Dyrektor naczelny i artystyczny: Jan Tomaszewicz Główna księgowa: Anna 
Jankowska Księgowość: Janina Kłujszo . Anna Kacza/ko Sekretariat te
atru: Bożena Friihauf, Agnieszka Bachmińska, Biuro Organizacji Widow
ni: Lidia Tyborska (kierownik), Zofia Bobrowska, Grażyna Komorowska 
Kierown ik tecliniczny: Piotr Steblin-Kam i ński Brygadier sceny: Ryszard 
Jarek Maszyniści sceny: Jan Pelikan , Artur Mazurkiewicz, Wojciech 
Mikitynowicz Pracownia plastyczna: Magda Ćwiertnia (kierownik}, Ja 
nusz Janiak, Wojciech Janczewski Pracownia elektryczna: Bogdan Gi
życ ki (kierownik) , Barbara Mazurkiewicz, Piotr Szyszka Pracownia aku
styczna: Jan Szołomicki (kierownik), Wojci ech Ban dkowski Praco wnia 
krawieckia: Anna Żurawska (kierownik), Marzanna Gajda , Danuta Wi
cherek , Czes ła w Pomiotło Pracownia perukarska- fryzjerska: Alfreda 
Nowak (kierownik} , Ewa Łuczak Pracownia stolarska: Ireneusz Ługowsk i 

(kierownik). Wi esław Lesiewicz Rekwizytorka : Irena Jasińska Gardero
biana: Maria Murawska Kierownik magazynów: Krystyna Zienkiewicz 
Zaopatrzen ie· Zbigniew Ka cza /ko Specjalista bhp, p-poż i ac: Krzysztof 
Szczepanek Dzia ł gospodarczy: Wanda Klupczyńska (kierownik) . Maria 
Czyżnielewska . S tanisława Fo rster, Sylweste r Kowalczyk, Ewa Szyszka , 
Zb igni ew Mil czarek, Bileterki." Waleria Ci cha , Anna Gronostaj, Szatniar
ka: Krystyn a Rohacewicz , Praco wnia komputerowa - Dawid Gierkowski 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW prowadzi s przedaż i rezerwację biletów indywidualnych i zbiorowych, oferuje orga
nizację uroczystości, akademi i, koncertów, itp. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, w soboty 
w godz. 11 .00-15.00 oraz godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia. Telefon (0-95) 728-99-39 i 728-99-40. 

W repertuarze: „Każdy kocha Opa lę ", „ Szczęśliwe wydarzenie", Rodzina wampira", „Morderstwo w 
hotelu", „Śluby panieńskie ", „Wolność" dla dzieci: „Ten obcy" , „Powtórka z Czerwonego Kapturka'', „Kop
ciuszek", „Malutka Czarownica", „Tajemniczy strych" 

PREMIERA U OSTERWY Wydawca: WYDAWN ICTWO ARTYSTYCZNO GRAFICZNE 
„ARSENAŁ" na zamówienie Teatru im. J. Osterwy. Redakcja: Krystyna Kamińska Foto: K. Ligocki , 
Z. Sejwa (G L) , I. K. Szmidt . Z. Wójc ik, Sk ł a d : CompT ec Adres wyd awcy i redakcji: 
66-400 G o rzó w W lk p. ul. Matej ki 82 111 . 3, te l.l fax (095) 722 09 58 Druk: OSG RA F , 
ul. Kos. Gdyńsk i ch 27 , te l. (095) 735 03 83, fax: (095) 735 03 84 . 




