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Państwo! 
W lutym ubiegłego roku z okazji premiery 

„Sztukmistrza z Lublina" miałem przyjemność 
informować Państwa o powołaniu w Rampie 
tzw. SEZONÓW AUTORSKICH. Nie ukrywam, że 
pomysł ów, wtedy dość „teoretyczny" 
(bo nigdzie nie sprawdzony), był sporym 
ryzykiem. Mogła się bowiem pojaw1c 
np. pewna „jednotonalność" repertuarowa, 
co w efekcie prowadziłoby do mniejszej 
atrakcyjności sezonu. Dziś wiemy, że obawy 
były płonne , a „szurmiejowy" zestaw propo
zycji skrzy się różnorodnością i zdobywa coraz 
większą ilość zwolenników. „Sztukmistrz 
z Lublina" oczarował publiczność i stał się 
swoistym „gwoździem" programu, zaś obecnie 
jest najbardziej „eksportową" pozycją Rampy. 
Jesienią ubiegłego roku mieliśmy przyjemność 
reprezentować nasz Kraj we Francji (Tuluza), 
a inscenizacja prozy noblisty I. B. Singera 
wieńczyła Rok Polskiej Kultury w ojczyźnie 
Moliera i Camusa. W nowym sezonie 
odwiedzimy Lwów rozpoczynając tym samym 
ścisłą współpracę z Teatrem Narodowym 
im. M. Zankowieckiej. Lwowscy Artyści - mam 
nadzieję - będą stałymi gośćmi w naszym 
Teatrze, a nasze pozycje repertuarowe staną 
się istotnymi fragmentami kulturalnego pejzażu 
Ukrainy. 

Wspólnie z Wyższą Szkołą Komuniko
wania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia 
powołaliśmy do życia Wydział Aktorski, 
którego studenci już ukończyli pierwszy rok 
studiów. Bliźniaczy Wydział prowadzi wspólnie 
z Uniwersytetem Lwowskim właśnie Teatr 
M. Zankowieckiej. Współpraca narzuca się 
sama. Wymiana pedagogów, studentów, ale 
równiez wydawnictw o charakterze 
edukacyjno - teoretycznym stanie się, mam 
nadzieję, ważnym akcentem w zbliżeniu Polski 
z Ukrainą. Bardzo liczymy na pomocną 

przychylność tak polskich jak i ukraińskich 
decydentów. 

A nasze dalsze plany wyjazdowe to 
tournee po Skandynawii, do którego ma dojść 
na wiosnę 2006 roku. Sądzimy, że polonijne 
środowiska, jak również duńscy i szwedzcy 
teatromani wypełnią „po brzegi" sale 
teatralne na naszej trasie. 

W styczniu br. „dorobiliśmy się" 
następnego hitu . To prapremiera „Złotej 
kaczki" Andrzeja Ozgi i Marka Bartkowicza ze 
wspaniałą muzyką Piotra Rubika. Znowu 
twórcza wyobraźnia Jana Szurmieja dała 
znać o sobie. Publiczność otrzymała od niego 
w prezencie prawdziwy „musical familijny". 
Każdy Widz - i młodziutki i dorosły - znajdzie 
w tym przedstawieniu coś dla siebie . 
O trafności tego pomysłu niech świadczy fakt, 
że tuż po styczniowej premierze bilety zostały 
wyprzedane do końca sezonu . To cieszy 
i potwierdza słuszność nietuzinkowego 
pomysłu wprowadzenia sezonów autorskich. 

Cieszymy się również sukcesami Artystów 
stale współpracujących z Rampą. W maju br. 
Margita Ślizowska („Sztukmistrz z Lublina", 
„Złota kaczka", „Kandyd ") otrzymała jedną 
z głównych nagród na coraz bardziej 
l iczącym się Festiwalu Anny German 
w Zielonej Górze, zaś Janusz Kruciński (Kantor 
w „Sztukmistrzu z Lublina" i Pietrek w „Złotej 
kaczce") na tym samym Festiwalu stał się 
swoistym „vincitore assoluta" zdobywając 
Grand Prix, Nagrodę Publiczności oraz 
Nagrodę Związku Artystów Scen Polskich. 

Drodzy, Margito i Januszu - przyjmijcie od 
Rampy gorące gratulacje. Jesteśmy z Was 
dumni! 



Drooi Janku .' 

Rampa dziękuje Ci za wspólny sezon. 
Wniosłeś do naszego Teatru i entuzjazm 
i fachowość. Twoja miłość do Artystów, do 
Ludzi Techniki Teatralnej stanowi dla nas 
wzorzec (jak ten w Sevres) stosunku do 
Zawodu, do Sztuki, do Publiczności w końcu. 
Już cieszymy się na Twój do nas powrót 
w przyszłych sezonach! 

S::anoH 17J Pro,fe ·or::e. 
Drogi A1aćku! 

Obdarowałeś nas wspaniałą premierą 
wolterowskiego Kandyda. Jesteś nasz! 
Czekamy na Twoją następną premierę, mając 
nadzieję, że tym razem będzie to rzecz 
stuprocentowego Twojego autorstwa zarówno 
jako inscenizatora jak również dramaturga, i to 
tego z „najwyższej półki". Będziemy dumni, 
gdy powierzysz właśnie nam swe 
prapremierowe dzieło. 

Drod=_r Ra111poH·ic:,e ! 

Teatr na Targówku - RAMPA ukończył 
w tym roku 30 lat. Z tej okazji sezon bieżący 
ogłaszam Rokiem Jubileuszowym! Wszystkich 
Ludzi Teatru, którzy gościli w naszych progach 
i tych, którzy są w nich od lat, pozdrawiam 
mając świadomość, że obdarowali Rampę 
tym, co uważali za najlepsze dla Teatru i dla 
Publiczności, dla Warszawy, dla Kraju. 
Wielkie dzięki Wam za to! 

Jan Prochyra 
dyrektor artystyczny 

Jak 
Maciej Wojtyszko 
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Maciej Wojtyszko urodził się - bo każdy 
się musi gdzieś urodzić - w Warszawie. Trochę 
dawno, nie na tyle jednak dawno, by już teraz 
wyłącznie wygrzewać kości w ogródku przy 
ulicy Pomarańczowej. Urodę posiada 
słowiańską, nienachalną, więc może nie jest 
pierwszym mężczyzną, który rzuci się w oczy 
na tłumnym bankiecie . Można go rozpoznać 
po czarnym sztruksowym garniturze, 
okularach, sympatycznym uśmiechu i pięknej 
żonie. Wciąż należy do „średniego pokolenia" 
po llskich twórców, choć już przestał się 
„dobrze zapowiadać". Po prostu zrobił w życiu 
grubo więcej, niż zapowiadał trzydzieści lat 
temu genialną skądinąd książką dla dzieci 
„Bromba i inni". Wojtyszko jest człowiekiem tylu 
zawodów, że doprawdy trudno za nim 
nadążyć. Jest ponadto fanatykiem pracy (by 
nie użyć w tym pochwalnym eseju nazwy 
jednostki chorobowej na literę „p"J,, więc 
swoje talenty rozmnaża codziennie. Swięta 
kościelne i państwowe mogłyby dla niego nie 
istnieć. 

Ukończył Liceum Techniki Teatralnej -
pisze prawą, ale - ilustrując książki - rysuje lewą 
ręką, o czym świadczy jakość dzieł, jak 
powiada skromnie. Czytelnicy i posiadacze 
dzieł ofiarowanych przez autora mają na ten 
temat własne zdanie. Studia (co nie jest bez 
znaczenia dla pretekstu do niniejszego tekstu), 
rozpoczął na wydziale filozofii na 
Uniwersytecie Warszawskim. Wydaje się, że 
całkiem sporo pamięta, o czym świadczy 
niedawno wydana książka „ Bromba 
i filozofia". Po roku porzucił Matkę Nauk na 
rzecz jej prapraprawnuczki, czyli reżyserii 
w PWSFTiTV w Łodzi , gdzie zrobił dyplom 
w latach 70. Debiutował twórczo pod 
własnym nazwiskiem w 1969 jako satyryk 
w „Szpilkach", choć dziś już nie pamięta jakim 
dziełem. Biografowie to sprawdzą. 

Przechodząc do działu „twórczość" 
powtórzmy: Maciej Wojtyszko pisze i ilustruje 
książki dla dzieci i dorosłych , tworzy słuchowiska, 
adaptacje i piosenki. Przy pisaniu tych ostat
nich współpracuje często z żoną - Henryką 

Królikowską , z którą ma poza tym dwoje 
dorosłych już dzieci, Marię i Adama (bo jest to 
współpraca długoletnia). 

Zupełnie samodzielnie natomiast, jak 
można domniemywać, napisał wiele sztuk 
teatralnych. Ich treść świadczy o znacznej 
rozległości horyzontów. Świeżo wydany zbiór 
dramatów historycznych „Grzechy starości" 
ma nader szeroki zakres tematyczny: 
od Petrarki przez carycę Katarzynę, 

Wyspiańskiego, Baudelaire'a, Wagnera, 
Rossiniego, Piłsudskiego do Bułhakowa. 

Jego bohaterowie są dawni, ale 
przecież współcześni, bowiem Wojtyszko ma 
szczegó l rią umiejętność przekuwania 
wydarzeń hi1storycznych na materię 
scenicznych sytuacji. Oto zdanie znakomitego 
tłumacza i krytyka Jerzego Pomianowskiego: 
„Pisze wyborne sztuki własne i reżyseruje cudze 
z takq dbałością o myśl i słowo, jakby sam był 
ich autorem. Historię traktuje jako zaród 
współczesności, pokazuje to bez pedanterii, 
za to z rzadkim wdziękiem. Styl jego dialogów 
jest świetny, bo wie wszystko nie tylko 
o postaciach, ale także o aktorach. Pogoda 
nie opuszcza go nawet tam, gdzie ocieramy 
się o grozę". 

Osobiście, poza wspomnianymi, lubię 

„Wznowienie" - sztukę dziejącą się wprawdzie 
na próbie w teatrze dla dzieci, ale nie dla 
dzieci; „Skarby i upiory" - o XIX-wiecznych 
rodach aktorskich; „Żelazną konstrukcję" - to 
może najlepsza polska współczesna farsa, 
bardzo śmieszna; „Operę grandę" - rzecz o 
muzyce w stylu buffo, bo na muzyce Wojtyszko 
też się zna fantastycznie. Wśród jego 
dziecięcych sztuczek rekordzistką jest 
„Pożarcie księżniczki Bluetki" , która miała blisko 
dwadzieścia premier. Poza tym napisał: 
„Wakacje smoka Bonawentury" , „Faust i inni" , 
„Hermes przeszedł czyli mitologia grecka", 
„Poplątonie z pomieszaniem", „Rycerz 
niezłomny", „Sekret wróżki", „Tajemnica szyfru 
Marabuta", „Bambuko, czyli skandal w krainie 
gier". 

Ma na koncie filmy , dziesiątki 

przedstawień teatralnych i telewizyjnych, 
koncerty piosenek . Reżyserował skecze 
kabaretowe w „Stodole", w latach 70. 
współpracował z kabaretem „Tey" 
i z 11 Medykiem". To wszystko oprócz własnej 
pracy artystycznej, której syntezę zawarł 
w niewielkiej, ale bogatej w tezy i wnioski 
książeczce „ Krótki zarys męki twórczej". We 
wstępie do niej Aleksander Bardini napisał 

zdanie, które idealnie odnosi się do całej 
felietonistyki i niejednej ze sztuk: „Odkrywczość 



pomysłu Wojtyszki polega na tym, że 

o rzeczach, o których mówi się serio, czasem z 
namaszczeniem, które niekiedy stanowią 
kwadraturę koła, autor mówi w sposób lekki, 
bezpretensjonalny, ba, czasem żartobliwy, ani 
na chwilę nie pozwalając zapomnieć, że 
chodzi o rzeczy naprawdę ważne". Od 1972 
para się działalnością pedagogiczną. Od 
1988 jest etatowym wykładowcą na wydziale 
reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej , 
gdzie był także dziekanem. Działa też 

w polskim ośrodku ASSITEJ, gdzie prowadzi 
warsztaty dla młodych twórców w ramach 
programu lnterplay. 

Wszechstronność zainteresowań 
sprawia, że nie ma zdecydowanych 
preferencji repertuarowych. Porusza się na 
szerokim obszarze, od Szekspira do sitcomów. 
Spod jego ręki wyszły takie seriale jak: 
„Miasteczko" , „Kocham Klarę" , „Miodowe 
lata" , „Pensjonat Pod Różą". Do jego 
najważniejszych i najbardziej pamiętanych 
przez widzów realizacji teatralnych 
należą m.in.: „Iwona księżniczka Burgunda" 
Gombrowicza (wespół z W. Śmigasiewiczem), 
pierwsza próba prawdziwie komercyjnego 
teatru w Polsce czyli „Tamara" Krizanca, 
„Shirley Valentine" Russela z Krystyną Jandą 
(przedstawienie , które przekroczyło trzysta 
kilkadziesiąt spekta kii i wciąż jest grane), 
„Amadeusz" Schaffera, „Zmowa świętoszków" 
i „Ostatnie dni" Bułhakowa, prapremiera 
„Miłości na Krymie" Mrożka, „Ławeczka" 
Gelmana, „Komediant" Bernhardta 
i czteroodcinkowy film telewizyjny „Mistrz 
i Małgorzata" wg Bułhakowa z Ariną Dymną 
i Gustawem Holoubkiem w rolach tytułowych. 
Wciąż powtarzane przedstawienia telewizyjne 
dla najmłodszych to „Bromba i inni", 
„Brzechwa dzieciom" czy „Pierścień i róża" wg 
Thackeraya. Otrzymał wiele nagród, m.in. 
włoską Premio Europeo, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, Złoty Ekran, Nagrodę 
im. Leona Schillera i Nagrodę Miasta 
Wrocławia za twórczość teatralną. 

Wojtyszce udała się nie lada sztuka -
może sobie pozwolić na to, by i żyć, 
i filozofować , bez dawania pierwszeństwa 
jednej lub drugiej opcji. Przeglądając jego 
dawne i nowe książki , czytając sztuki, 
przypominając sobie przedstawienia 
i wystąpienia oraz liczne rozmowy, doszłam do 
Wniosku. Wniosek ów brzmi, iż Maciej 
Wojtyszko jest naszym polskim Leonardem 
z ulicy Pomarańczowej. Najpierw to 
zabrzmiało jak adres sielskiego, podmiejskiego 
ogródka, po czym dotarło do mnie jednak,. że 

pomarańczowy to od co najmniej XVIII wieku 
kolor polityczny, jeśli wspomnieć stronników 
dynastii orańskiej z Nassau (nie mówiąc 
o współczesnych pomarańczowych alterna
tywach i pomarańczowych rewolucjach). 
Wojtyszko wprawdzie najchętniej nosi się na 
czarno, ale duszę ma na pewno 
pomarańczową, choć pewno w jednych 
sprawach jest konserwatystą, w drugich 
rewolucjonistą. Za pomocą starych tematów, 
przypowiastek takich jak „Kandyd", coś nam 
mówi o nas, raz z przymrużeniem oka, innym 
razem, jak w „Bułhakowie" - z cuchnącym, 
gnilnym powiewem lochów czerezwyczajki . 
W zapleczu odczytać można wielką bliskość 
z filozofami Wieku Rozumu, zakroploną jednak 
romantycznym zamiłowaniem do niedo
powiedzenia, a nade wszystko do ironii . 
Z lektur pism Wojtyszki wybrałam różne złote 
myśli i ułamki poezji , które choć do końca nie 
wyczerpują niezgłębionego wyrafinowania 
autora, coś jednak o nim mówią. 

„Bromba jest nieustępliwa w byciu Brombą. 
Nie zechce rezygnować z poglądu, że warto 
być poszukiwaczem; nawet jeśli odnajduje się 
same sprzeczności". 

* 
„Hip! Hip! Rozumowanie i chłodna logiko! 
Dokładnie trzeba sprawdzić, co z czego 
wynika". 

* 
„ Troszeczkę tajemnicy pozostawmy bojce 
Nie wszystko musi być na ekranie 
Popatrzmy przez zasłony, popatrzmy przez 
palce 
Nie mówmy, co jeszcze się stanie. 
Zatajmy jakąś sprawę, schowajmy się w kąty 
Nie każdy musi całość zobaczyć. 
Troszeczkę tajemnicy pozostawmy bajce 
Nie wolno do końca tłumaczyć". 

* 
„Jo to ja - zupełną mam pewność w tym 
względzie. 

Ja to ja - nikt inny lepiej mną nie będzie". 

* 
„O czym można mówić, o tym nie należy 
milczeć". 

Z najnowszych piosenek do „Kandyda" 
wybieram cztery przewrotne refreny, z których 
ostatni odnosi się do tytułu tego tekstu. Miejmy 
nadzieję, że teoria i praktyka sugerowana 
w punkcie IV. nigdy nie dotknie bezpośrednio 
Leonarda z Pomarańczowej, który tak dobrze 
funkcjonuje - a nade wszystko myśli i pisze -
w XXI wieku. 

I „Bez całości niczym kęs 
Bez bezsensu niczym sens, 
Nie ma mol gdy nie ma dur 
Bez rozumu nie ma bzdur". 

li „ Wszak już lepiej być nie może 
Są skazańcy, trzeba katów, 
Wszystko jest i będzie dobrze 
No tym najlepszym ze światów". 

Ili „ Gdy odmienne rozwiązania 
Nieprzyjemne niosą skutki, 
To choć dręczy nas wahanie, 
Uprawiamy swe ogródki". 

IV „Dawno się skończyły żarty 
I zaczęły takie schody, 
że gdy bierzesz za łopatę, 
To kasujq ci ogrody". 

Hanna Baltyn 

-







Maciej Stuhr 
Dzień dobry! Nazywam się Maciej Stuhr 

i mam za zadanie napisać o sobie notkę. 
Tak, żeby było dowcipnie, o wszystkich 
dokonaniach i sukcesach, a przede wszystkim 

skromnie... Oczywiście nic bardziej 
prostego... Po raz pierwszy przed kamerą 
stanąłem gdy miałem 12 lat pod okiem 
samego Krzysztofa Kieślowskiego. Żeby było 
skromnie, to powiem, że rola była niewielka 
i nieefektowna - ot - dzieciak wymieniający się 
znaczkami pocztowymi. Ale przyznacie 
Państwo, że dobrze wygląda w CV!!! 

Porzućmy jednak tę prehistorię. Myślę, że 
na własnych nogach stanąłem tak naprawdę 
dzięki kabaretowi „Po Żarcie", który założyłem 
w 1995 roku. Kabaret zdobył co prawda kilka 

nagród (np. pierwszą na PaCE w 1997 roku), 
a co ważniejsze sympatię publiczności, ale 
żeby było skromnie, to przyznam, że daliśmy 
również kilka badziewnych występów (np. na 
studniówce w Bielsku). Jak ktoś nas chciał 
zobaczyć w telewizorze, to mógł sobie 
oglądnąć program „Jest takie miasto". Jeśli 
nie ... to cóż ja na to mogę poradzić ... ? 

Mam mgliste przypuszczenia, że dzięki 

kabaretowi przypomniał sobie o mnie film. 
Pierwszą dużą rolą (co skromnie przypominam, 
nie oznacza dobrą) była postać w mini-serialu 
„Wszystkie pieniądze świata". Potem przyszła 
pora na role w znanych polskich komediach 
(tj.: „Fuks", „Chłopaki nie płaczą", „Poranek 
kojota"), które sprawiły, że jak jadę pociągiem 
z Gdańska do Warszawy, a ze mną dwa 
wagony dzieci wracających z zielonej szkoły, 
to mam co robić i podróż mi się nie nudzi, 
o czym może zaświadczyć niejedna 
fotografia... Udało mi się również zagrać 
w trochę poważniejszych filmach, jak choćby 
w „Przedwiośniu", gdzie za rolę Hipolita 
Wielosławskiego zostałem nominowany do 
Polskiej Nagrody Filmowej - Orła (dodajmy 
skromnie, że nagrody już nie zdobyłem, bo 
zasłużenie otrzymał ją wtedy Jerzy Trela). 
Wiem, że to zadziwiające, ale po tych 
wszystkich rolach moja tzw. kariera się 
nie zakończyła. Zagrałem jeszcze m.in. w: 
„Weselu" Wojtka Smażowskiego, „Pogodzie 
na jutro" Jerzego Stuhra (choć przyznaję, że tę 
rolę załatwił mi ojciec ... ) i „Glinie" Władysława 
Pasikowskiego. Obecnie moja kariera filmowa 
ogranicza się do odmawiania ról w serialach. 

Ponieważ mimo kilku filmów i działalności 
kabaretowej odczuwałem wciąż momentami 
badziewność swojego aktorstwa, udałem się 
po ukończeniu psychologii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim do Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej, gdzie nadludzkim wysiłkiem 

wspaniałych pedagogów zrobiono ze mnie 
aktora teatralnego. I tak ośmieliłem się 
wykonać takie role jak m.in.: Franio 
w „Szczęściu Frania" pod okiem Agnieszki 
Glińskiej (teatr TV), Raskolnikow w „Zbrodni 
i karze" (Teatr Rozrywki w Chorzowie), role 
tytułowe w „Rewizorze" i „Obłom-offie" w reż. 
Andrzeja Domalika w Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie, gdzie od roku jestem członkiem 
zespołu, czyli mam pensję i ZUS. 

Na zakończenie przyznam się 
nieskromnie, że kilka dni temu otrzymałem 
tytuł „Mistrza Mowy Polskiej" i teraz mogę 
sobie pisać frywolne autobiogramy i nikt mi 
nic nie może zrobić!!! 

MS. 

Konrad 
Marszałek 

Konrad zwany Marszałkiem. Anno 
Domini 2003 przybył do miasta Warsa i Sawy, 
mając za sobą szczęśliwie ukończone 
żakowskie boje we wrocławskiej PWST. 
Zwieńczeniem owych trudów były dwa 
dyplomy. W pierwszym, wyreżyserowa

nym przez Krzesisławę Dubiel i Andrzeja 
Hrydzewicza pt. „Polacy nie gęsi?", zagrał 

jedną z głównych ról, wcielając się 

w postać Jasia - żołnierza samochwały. 
W drugim przedstawieniu pt. „Miłość 
i gniew" J. Osborne'a w reżyserii Jerzego 
Schejbala był Jimem, neurotycznym 
buntownikiem kontestującym rzeczywistość. 
W owym czasie stanął w progach Teatru 
Rampa. Tu, widząc jego rogatą duszę i chcąc 
sprowadzić go na słuszne tory, Jan Prochyra 
i Jan Szurmiej powierzyli mu rolę ... Anioła 
w swoim przedstawieniu „Siódme - mniej 
kradnij". Tym sposobem Jegomość ów 
zadebiutował na deskach zawodowego 
teatru. Chwilę później mógł on powrócić do 
niedawnych lecz jakże już tęsknych lat 
szkolnych w „Wielkiej wodzie", gdzie wcielił się 
w postać Studenta. Następna z kolei 
rola to swoiste kuriozum - Chajm Lejb - jeden 
z nielicznych blond Izraelitów w „Sztukmistrzu 
z Lublina" (przez wtajemniczonych zwany też 
Żydem Wikingiem). W baśni „Złota Kaczka" 
(rola Szewca) można go było znaleźć jako 
jednego z prekursorów hip - hopu na ziemiach 
polskich. Jego zainteresowania marynistyczne, 
a także zoologiczne miały odzwierciedlenie 
w przedstawieniu pt. „Wielka Wyprawa", gdzie 
zagrał Koto-Pirata. Na małym ekranie 
zadebiutował w Teatrze Telewizji spektaklem 
Waldemara Krzystka pt. „Dobry adres". Później 
przyszły role w serialach: „Na dobre i na złe" 
(dostawca tabletek gwałtu), „Fala zbrodni" 
(specjalista od trotylu), „Kryminalni" (z bożej 
łaski fotograf). W filmie „ Karol, historia 
człowieka, który został papieżem" zagrał 

Waechtera - komendanta getta żydowskiego 
w Krakowie. Obecnie można go oglądać jako 
Roberta w serialu TVP 2 „Egzamin z życia" 
w reżyserii Teresy Kotlarczyk. W „Kandydzie" 
gra rolę tytułową lub Zausznika, Króla 
Angielskiego, Żandarma, a wnikliwi widzowie 
mogą dostrzec go przeobrażonego w Drzewo, 
Falę a nawet Jedno Z Wioseł... Życzymy 
Państwu owocnych poszukiwań! 

K.M 





Autorka grafik wykorzystanych w programie oraz wernisażu na foyer teatru - EWA PIASECKA-KUDŁACIK 

Kostiumy wykonali studenci Studium Techniki Teatralnej przy Akademii Teatralnej 
w Warszawie, pod kierunkiem p. Jolanty Szymańskiej - Petrykowskiej, 

którym Teatr Rampa składa szczególne podziękowania. 



Teatr RAMPA na Targówku 
03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 

www.teatr-rampa.pl 
e-mail: teatr@teatr-rampa.pl 

dyrekcja (O 22) 679 34 28 
679 71 oo 

fax 679 31 71 

centrala 679 50 51 
679 50 52 

Biuro Obsługi Widzów 679 89 76 
tel ./fax 679 05 35 

kasa czynna 
od poniedziałku do soboty w godz. 11.00 - 19 .OO 

w niedziele w godz. 15.00 - 19 .OO 

internetowa rezerwacja i sprzedaż 
www.ebilet.pl 

TICKET ART - rezerwacja i sprzedaż biletów on-line 
www.ticket-art.pl 

bilety do nabycia również w kasach 
ZASP-u - Al. Jerozolimskie 25, tel. 621 93 83 

SHORTCUT B!LETY w TRAFFIC-CLUBIE 
ul. Bracka 25, tel. 692 14 30 

TEATRALNYCH CH Galerii Mokotów 
ul. Wołoska 12, tel. 852 21 83 

TEATRALNYCH CH Wola Park 
ul. Górczewska 124, tel . 533 43 50 

EMPIK-u Bileteria Megastore 
ul. Nowy Świat 15/l 7, tel. 625 12 19 

EMPIK-u Megastor Junior 
ul. Marszałkowska 116/122, tel. 551 44 37 

EMPIK-u Galerii Mokotów 
ul. Wołoska 12, tel. 541 35 36 

patroni medialni 

ŻYCIE WARSZAWY 
~..rw.cun.p1 

Autorka zdjęcia wykorzystanego 
do plakatu i okładki programu 

BOGUMIŁA KWIATKOWSKA 

laureatka konkursu fotograficznego "Pełnia szczęścia" 
dotyczącego spektaklu „Kandyd, czyli optymizm" 

Dyrektor Naczelny Teatru RAMPA 
WITOLD OLEJARZ 

Dyrektor Artystyczny 
JAN PROCHYRA 

Główny Księgowy 
MARIA GRAŻYNA WASILEWSKA 

Kierownik Techniczny 
ANDRZEJ KULESZA 

Rzecznik Prasowy 
AGNIESZKA WYSZOMIRSKA 

Organizator Pracy Artystycznej 
MAGDA PAUK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
IZABELLA CIEŚLAK 

Biuro Obsługi Widzów 
ELŻBIETA SKICIŃSKA, IWONA STEFANKOWSKA 

Kierownik Sekretariatu 
DANUTA STĘPIEŃ 

Pracownik Sekretariatu 
ŁUKASZ ZAJĄC 

Z-ca Głównego Księgowego 
ZOFIA CICHOCKA 

Dział Finansowo-Księgowy 

WANDA PRZYWOŹNA 

Dział Kadr 
MAŁGORZATA PIĄTEK-ROMAN 

Radca Prawny 
ANNA WIĘCKOWSKA 

Dział Reklamy i Wydawnictw 
MAŁGORZATA CIEMNIEWSKA 

Specjalista d/s Zamówień Publicznych i Marketingu 
ELIZA PAROL 

Główny Specjalista d/s Archiwum Teatralnego 
DANUTA RYNKUN 

Inspicjent 
AGNIESZKA KORCZAK 

Dział Techniczny 
TERESA OPALIŃSKA, TERESA TORUŃSKA 
GRZEGORZ KULESZA, JANUSZ KWIATKOWSKI 
MARIUSZ OLĘDZKI, TOMASZ OLSZEWSKI 
MARCIN PAWŁOT, MIKOŁAJ SKALSKI 

Kierownik Działu Gospodarczego 
MIECZYSŁAW STRUS 

Dział Gospodarczy 
IRENA BLISZCZAK, ANNA KAZIMIERCZUK 
JADWIGA PAWLAK, BARBARA SZOLL 
STANISŁAWA TUROWSKA, PATRYCJA WERNER 
JÓZEF LAWENDA 

Redakcja programu 
MAŁGORZATA CIEMNIEWSKA, AGNIESZKA WYSZOMIRSKA 

Projekt okładki (plakatu), zdjęcia 
graficzne opracowanie programu 
JACEK KAMIŃSKI www.kaminski-art.com 

Skład i przygotowanie do druku 
AXEL PIXEL 
ul. Żuromińska 11 /9, 03-341 Warszawa 
www.axelpixel.com 

Druk 
AGENCJA REKLAMOWA ARPEX s.c. 
ul. Szpitalna 2, 05-270 Marki k/Warszawy 

2TUKMISTRZ Z LUBLINA 
THE MAGICIAN OF LUBLIN 

wg I. B. SINGERA 
muzyka ZYGMUNT KONIECZNY 

reżyseria JAN SZURMIEJ 

WIELKA WODA 
spektakl poświęcony Agnieszce Osieckiej 

scenariusz i reżyseria JAN SZURMIEJ 

ZŁOTA KACZKA 
musical familijny 

muzyka PIOTR RUBIK 
libretto ANDRZEJ OZGA, MAREK BARTKOWICZ 

reżyseria JAN SZURMIEJ 

GRUPA MOCARTA 
kabaret muzyczny 

scenariusz i reżyseria GRUPA MOCARTA 

EDYTA GEPPERT 
recital 

reżyseria PIOTR LORm 

KALINA 
~pektQk~rnwzyczny 

scenariusz i reżyseria ARKADIUSZ JAKUBIK 

MORRISON KONCERT 
spektakl muzyczny 

reżyseria ARKADIUSZ JAKUBIK 

JEŹDZIEC BURZY 
musical o Jimie Morrisonie 

muzyka JIM MORRISON, THE DOORS 
scenariusz LOU RISING 

reżyseria ARKADIUSZ JAKUBIK 

ZWIERZĘTA DOKTORA DOLI LE 
musical dla dzieci 

wg HUGHA LOFTINGA 
muzyka TOMASZ ŁUC 

reżyseria JERZY BIELUNAS 

LOVE 
spektakl muzyczny 

scenariusz i reżyseria ANDRZEJ STRZEL CKI 

PIOSENKI PIAF , 
SPIEWA AGNIESZKA MATYSIAK 

spektakl muzyczny 
scenariusz i reżyseria JAN C"W-· •.• ..-

komedia współczesnd 
INGMARA VILLQIST 

reżyseria JAN. BUCHWALD 




