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TEATRALNY REKORD GUINNESSA 

Okoliczności powstania najdłużej granego nie-musicalu w historii teatru 
amerykańskiego - Szalonych nożyczek - są niecodzienne. Szwajcarski pisarz 
Paul Partner napisał sztukę kryminalną Schereschnit (Wycinanka), której kariera 
rozpoczęłą się dopiero z chwilą. gdy dwójka nowojorskich aktorów - Mari!Yn 
Abrams i Bruce Jordan - zakupiła do niej prawa autorskie. Amerykanie -
prekursorzy mody na "teatr interaktywny" - tak przerobili szwajcarski oryginal. 
że sztuka stała się świato""'.)'m przebojem. W nowojorskiej premierze, która 
miała miejsce w I 978 r. Jordan grał rolę Tania - właściciela zakładu fryzjerskiego 
Szalone nożyczki (był zarazem reżyserem przedstawienia), Abrams grała 
wiecznie żującą gumę jego współpracownicę - Barbarę. Od tej pory zrealizowali 
przedstawienia w Bostonie. Chicago. Waszyngtonie i San Francisco. Pod ich 
artystycznym nadzorem powstaty także inscenizacje zagraniczne. m.in. w 
Rzymie. Budapeszcie. Meksyku. Johanesburgu. Lizbonie czy Buenos Aires. 
Jak dotąd najdłużej pokazywano to przedstawienie w Bostonie (20 lat) I w 
Chicago ( 18 lat). Jest to rekord teatralny uhonorowany wpisem do Światowej 
Księgi Rekordów Guinnessa. Ulica Warrenton Street - gdzie w Bostonie mieści 
się teatr. w którym grane jest to przedstawienie - już oficjalnie nazywana jest 
ulicą "Szalonych nożyczek". V 
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Marilyn Adams i Bruce Jordan producenci i aktorzy 
spektaklu prapremierowego w Nowym Jorku 

(!97Sr.) 

• 

Paul Partner 

SHEAR MADNESS „ 

Przekład Elżbieta Woźniak 

Premiera 2.4 lutego zoo7r. 

REALIZATORZY: 
Reżyseria - Maciej KORWIN 
Scenografia - Łucja i Bruno SOBCZAKOWIE 
Opracowanie muzyczne - Dariusz ŁAPKOWSKI 
Asystent reżysera - Beata PRZEWŁOCKA 

Inspicjent - Barbara BARTOSZYŃSKA-WALLER 

OBSADA: 
Barbara Markowska (fryzjerka) - Jolanta TADLA 
Michał Tomasiak (policjant po cywilnemu) - Tomasz CZAJKA 
Antoni Grzebiński (Fryzjer. właściciel salonu) - Marcin TOMASIK 
Edward Wurzel (handlarz antykami) - Krzysztof BARTOSZEWICZ 
Dominik Kowalewski (policjant po cywilnemu. inspektor) - Jacek WOJCIECHOWSKI 
Pani Dąbek (dama ze "sfer") - Beata PRZEWŁOCKA 

Producenci: Mari!Yn Abrams i Bruce Jordan 
©Polska Agencja ADiT w porozumieniu z CRANNBERRY PRODUCTION INC. 
i THE MARTON AGENCY 11\JC. NEW YORK 
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llsr GONCZV 

Pierwsze udokumentowane naukowo lis~' gończe rozsylano już w starożytnym 

Egipcie. Spisywano je na papirusie, a uwagę współczesnych znawców problemu 

zwracają precyzy jne rysopisy poszukiwanych . /uż wtedy doceniono np. 

identyfikacyjne znaczenie znaków szczególnych. Wiadomo też. że listami 

gończymi ścigano przede wszystkim zbieg(ych niewolników. Gdy mowa o 

niewolnictwie, dzisiaj poszukiwani tą metodą są raczej ci. którzy innych w 

niewolę sprzedają. ale cel listów gończych pozostaje taki sam - znalezienie i 

zatrzymanie osoby uciekającej przed prawem. 

List gońcq - publiczne ogloszenie wladz sądmĄych. wzywające do ujęcia 

przestępcy lub osoby mocno podejrzanej o dokonanie przestępstwa. połączone 

z dokładnym jej rysopisem. W niektórych ustawodawstwach wolno oglosić list 

gończy dopiero po zaistnieniu nakazu aresztowania. 
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POSZUKIWANA LISTEM GOŃCZVM 

Nr 19116/07 Nr 19116/07 

Wqwa się każdego. kto zna miejsce pobytu poszukiwanego. do ZBwiadomienia o !Ym najbliższej 
jednostki Policji lub prokuratora (arl. 2 80 §I pkt 4 kpk). Ostrzega się. że za ukrywanie poszukiwanego 
lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 §I kk). Udziela 
się Z2pewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej {art . 2 80 §2 kpk). 

Prokurator Rejono\\)' w Elblągu poszukuje listem gończym: 

Nazwisko i Imię: BARBARA MARKOWSKA 

Pseudonim: --

Data i miejsce urodzenia: GDAŃSK 

Imiona rodziców: Andrzej. Jolanta 

Ostatnie miejsce zamieszkania: Elbląg 

Zawód: Fryzjerka. manicurzystka 

Rysopis: oczy: niebieskie wzrost : 160 cm znaki szczególne: brak 

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w: 

I. w okresie od marca 2 OO I r. do sierpnia 200 I r. zorganizowala nielegalne 

przekroczenie granicy z Polski do Niemiec co najmniej I SO obywateji Wietnamu tj. 

o czyn z art. 2 64 §3 kk. 

li. posługiwanie się jako auten~cznym uprzednio podrobionym zaświadczeniem o 

zatrudnieniu tj. czyn z art. 297 §I kk składa nie falszywych zeznania 

Ili. w okresie od 2003 r. do 2006 r. w Elblągu znęcala się psychicznie i fizycznie 

nad mężem tj. o przestępstwo z art. 207 §I kk 

Data i sygnatura postanowienia o o/fficzaSO\\)'ffi aresztowaniu: 

24 lutego 2007r. sygnatura akt I Ds 1348/0S 
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POSZUKIWANA LISTEM GOŃCZVM 

W;rywa sit; każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o !Ym najbliższej 
jednostki Policji lub prokuratora (art 280 §I pkt 4 kpk) Ostrzega sit;. że za ukrywanie poszukiwanego 
lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 2 39 §I kk). Udziela 
się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osof?,y informującej (art. 2 80 §2 kpk). 

Prokurator Rejonov.y w Elblągu poszukuje listem gończym: 

Nazwisko i Imię: HELENA MARIA D!\BEK 

Pseudonim: PUSIA 

Data i miejsce urodzenia: Kraków 

Imiona rodziców: Jerzy. Beata 

Ostatnie miejsce zamieszkania: Elbląg 

Zawód: Żona posla 

~sopis: oczy: zielone wzrost : I 64 cm znaki szczególne: zgrabna 

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w: 

I. w dniu 22 czerwca 2005 r. w salonie jubilerskim „Sobczak & Sobczak" w 
Elblągu zabrala w celu przywlaszczenia pierścionek zloty z niebieskim brylantem o 
wartości 20.000 Euro. na szkodę wlaścicieli tj. o czyn z arl. 278 §I kk. 

11. w 2005 roku w Elblągu będąc w stanie upojenia alkoholowego nawiązywała 

liczne kontakty z mężczyznami w celach podejrzanych tj. art. 233 §I kk. 

Data i sygnatura postanowienia o o/fficzasov.yrn aresztowaniu: 
24 lutego 2007 r. sygnatura akt. I Ds 1348/05 

6 

POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM 

Nr 00598/07 
\ 

Nr 00598/07 

W;rywa sit; każde!jO, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o !Ym najbliższej 
jednostki Policji lub prokuratora (art 2 80 §I pkt 4 kpk) Ostrze/ja sic;, że za ukrywanie poszukiwane/jo 
lub dopomaganie mu w ucieczce fjTOZi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 2 39 §I kk). Udziela 
sit; zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 2 80 §2 kpk). 

Prokurator Rejonov.y w Elblągu poszukuje listem gończym: 

Nazwisko i Imię: EDWARD WURZEL 

Pseudonim: --

Data i miejsce urodzenia: Brak danych 

Imiona rodziców: Brak danych 

Ostatnie miejsce zamieszkania: GDAŃSK 

Zawód: Handlarz antykami 

Rysopis: oczy: niebieskie wzrost : 182 cm znaki szczególne: brak 

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w: 

I. w ostatnim okresie wielokrotnie w krótkich odstępach czasu grozil Izabeli Czerny 
uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia, oraz znieważyl ją słowami obelżyvrymi 
co wzbudziło w zagrożonej uzasadnioną obawę . iż groźby te mogą zostać spełnione, 
tj, o czyn z arl. I 90 §I kk. 
Il. w dniu 4 września 2006 r. w Elblagu kierowa! rowerem na drodze publicznej 
znajdując się w stanie nietrzeźwości ~".)'ilOszą<)'m 0.58 mg/I alkoholu w 'A'.)'dychanym 
powietrzu, tj. o czyn z arl. I 78a §2 kk. 

Data i sygnatura postanowienia o o/fficzasov.yrn aresztowaniu: 
24 lutego 2007 r. Kp 60/07 (2 Ds 1247/06) 
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POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZVM 

W..rywa się każdego. kto zna miejsce pobytu poszukiwanego. do zawiadomienia o !Ym najbliższej 
jednostki-Policji lub prokuratóra (art. 2 80 §I pkt 4 kpk). Ostrzega się. że za ukrywanie poszukiwanego 
lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (arl. 239 §I kk). Udziela 
się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 2 80 §2 kpk). 

Prokurator Rejonmry w Elblągu poszukuje listem gończym: 

Nazwisko i Imię: ANTONI GRZESIŃSKI 

Pseudonim: TONIO 

Data i miejsce urodzenia: Brak danych 

Imiona rodziców: Ojciec NN. Maria 

Ostatnie miejsce zamieszkania: Elbląg 

Zawód: Fryzjer. s0'1ista 

Rysopis: oczy: -- wzrost : -- znaki szczególne: powłóczyste spojrzenie 

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w: 

I. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dokonywał zawłaszczania włosów 
ludzkich od klientów zakładów pogrzebov.ych w Elblągu i okolicach. tj. o czyn z 
art. 208d kk. 

li. uporczywie uchyla się od 1-1ykonania obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniej 
córki. tj. o czyn z art. 209 §I kk. 

Data i sygnatura postanowienia o o/fficzaSO\")'ffi aresztowaniu: 
24 lutego 2007 r. sygnatura akt I Ds 1348/07 
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KRONIKA POLICYJIUA 

MŁODSZY INSPEKTOR 

Elbląg. 24 lutego 2007 

Szanowny Pan 
Komendant Glówny Policji 

Korzystając z Pańskiego pośrednictwa chcielibyśmy szczególnie uhonorować 
funkcjonariuszy z KMIJ w Elblągu. którzy wykazali się wyróżniającymi 

osiągnięciami w zwalczaniu używania wulgaryzmów w miejscach publicznych. 
Za ogromne zaangażowanie i profesjonalizm składamy podziękowania dla 
Panów: 

Inspektora Dominika Kowalewskiego 
podinsp. Michała Tomasika 

Działania podejmowane przez v.ymienionych funkcjonariuszy doprowadzity 
do licznych zatrzymań najbardziej orydynarnych mieszkańców miasta Elbląga. 
Zaprezentowana przez policjantów szybkość i skuteczność dzialania. poparta 
umiejętnością przewidywania. analizy informacji oraz planowania czynności. z 
pewnością stanowi wzór do naśladowania. 

Składając podziękowania za skuteczność i profesjonalizm życzymy Panu i 
Pańskiej lednostce wielu dalszych sukcesów. 

Edukacja Poland Sp. z o.o. 
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KOMEDIA CZY KRYMINAŁ? 

Farsa kryminalna pt. „Szalone nożyczki". której akcja 
toczy się w ZVlyk!Ym elbląskim zakładzie fryzjerskim, 
jest kolejną propozycją repertuarową. Nie ważne przy 
jakiej ulicy się on znajduje. nie ważne w jakiej dzielnicy. 
miejsce to jest symbolem zbieżności działań scenicznych 
z miastem Elblągiem. Teatr Dramavczny w Elblągu do 
vrystawienia tego utworu przygotm"ywał się od dawna ... 
To swoisty teatra I ny ewene men tern. w którym 
publiczność może włączać się w przebieg akcji. a nawet 
decydować o zakończeniu! Zabieg w naszym Teatrze 

nie nm"'.Y· wcześniej stosowany w „Scenariuszu dla trzech 
aktorek", „Psychoterapii". „Kompocie". a także w 
„Baśniach braci Grimm". Tutaj jednak interakvwna 
formuła zaba1"'.Y z widownią jest vryjątkowa. 
Ile razy. czytając kryminał, Vpowaliśmy zbrodniarza. 
zastanawialiśmy się nad sprytnie zakamunowanymi 
poszlakami. podejrzliwie przyglądaliśmy się charakterom 
i pobudkom? Wyścig z autorem w rozwiązywaniu 
zagadek to jedna z przyjemności czytania kryminału. 
Twórcy „Szalonych Nożyczek" wpadli na szatański 

pomysł przeniesienia tego wyścigu. dokonywanego 
zwykle w inVmnych warunkach czytelniczych i bez 
świadków, na teatralną widownię. Publiczność musi nie 
tylko wykazać się pamięcią i spostrzegawczością 

JO 

Antoni Grzebiński (Marcin Tomasik) 

Barbara Markowska (Jolanta Tadla) 

Edward Wurzcl (Krzysztof Bartoszewicz) 

- --
(proszona jest o pomoc w rekonstrukcji zdarzeń). ale i 
typuje (przez głosowanie) zbrodniarza. Każdego 
wieczoru spektakl toczy się nieco inaczej, no i ma inne 
zako11czenie. 

Zaczyna się całkiem Z\"'.)'CZajnie. W salonie fryzjerskim 
„Szalone Nożyczki „ trwa codzienna praca. Basia 

(Jolanta Tadla) maluje sobie paznokcie. Tanio (Marcin 
Tomasik) w kokieteryjnym stroju strzyże nieco 
oszołomionego klienta (Tomasz Czajka). Te pierwsze 
sceny - lekkie, zabawne i pełne dobrze podpatrzonych 
szczegółów. 

Akt drugi to interak~wna zabawa z publicznością. 
FakVcznie, kolejne etapy analizy zachowań bohaterów 
tej sztuki \11'.)'WOłują Vl'.)'pieki na twarzach. spontaniczny 
śmiech i oklaski. Aktorzy dobrze czują się w tej 
konwencji. reagują bb1skotliwie. przekomarzając się z 
publicznością. żartując z siebie nawzajem, uszczypliwie 
puentują zachowania partnerów na scenie i widzów. 
Policjant (Jacek Wojciechowski) prowadzący sceniczne 
dochodzenie w sprawie morderstwa odwołuje się do 
widowni, zadaje jej pytania niczym świadkom. pyta o 
jej opinie. przeprowadza głosowanie decydujące o 
wytypowaniu zabójcy. Jednym słowem - wciąga 

publiczność do zaba\11'.)'. 

Dominik Kowalewski {Jacek Wojciechowski) 

Helena Maria Dąbek (Beata Przewłocka) 

Michał Tomasiak (Tomasz Czajka) 
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MACIEJ KORWIN 

Spektakl ·szalone nożyczki" to druga przygoda reżysera Macieja Korwina z Teatrem 
Dramatycznym w Elbląiu. O pierwszej wspo mina: W czasie sukcesów w Teatrze 
Powszechnym w Łodzi dopadła mnie la myśl. że trzeba zacząć dyrektorowanie. A że 
w Elbląiu był konkurs. to wsiadłem w pociąi. Dostałem posadę. ale pech chciał. że w 
drzwiach minął mnie Stanisław Tym. który co prawda w konkursie nie uczestniczy!. 
ale„ . mia! nazwisko. I tak Korwin dyrektorem elbląskiej sceny nie został. 
Maciej Korwin 1"'.)'marzył sobie . że zostanie dyrektorem. I marzenie spełniło się. 
W 2005 roku obchodzi! 30-lecie pracy artystycznej. 25-lecie pracy reżyserskiej. 
20-lecie pracy dyrektorskiej Minęło też I 5 lal. od kiedy zaczął uczyć aktorstwa 

i I O od kiedy pojawi! się w Gdyni. 

Reżyser. aktor. pedagog. organiza tor imprez artystycznych i festiwali. Absolwent 
Wydziału Aktorskiego PWSTiF w Łodzi w roku 1975 .By l Dy rektorem Teatru 
Powszechnego w Łodzi. Teatru im. Wojciecha Boguslawskiego w Kaliszu oraz Teatru 
im. lana Kochanowskiego w Opolu. Zrealizował w Łodzi. wedlug własnej idei. Festiwal 
Sztuk Przy jemnych. Dyrektor Artystyczny Festiwalu Sztuki Aktorskiej - Kaliskie 
Spotkania Teatralne i Opolskich Konfrontacji Klasyki l)olskie j. lako reżyser zadebiutował 
spektaklem „Sługa dwóch panów" Carla Goldoniego. po czym zrealizował ponad 
pięćdziesiąt spektakli. koncertów i widowisk. m.in. w Łodzi. Katowicach. Kaliszu. 
Opolu. Chorzowie i Bydgoszczy. Prowadzenie Teatru traktuje jako zawód i ma w tej 
dziedzinie osiąinięcia takie jak: nagroda dziennikarzy na Opolskich Konfrontacjach 
Teatralnych „za \o\ysoki poziom prezentacj i opolskiego teatru" w I 990 roku oraz 

Złota Maska w 1992 roku . 
Do repertuaru gdyńskiego Teatru wprowadził światowe hity musicalowe takie jak: 
Czarodziej z Krainy Oz. Happy End. The Fan las lic. Hair oraz- we własnej reżyserii -
Scrooge . Evita. Wichrowe Wzgórza. Szachy. Atlantis. plenerową realizację jesus Christ 
Superstar. Klatkę wariatek. Chicago oraz Draculę . Od kilku lal jego realizac je (Chess. 
lesus Christ Superstar. Wuthering Hights. La Cage Aux Foles. li Trovatore. Prospero·s 
World) prezentowane są z dużym powodzeniem na europejskich scenach Austrii. 

Holandii. Belgii. Niemiec i Szwajcarii. 
W 2002 r. otrzyma! Nagrodę Ar~1styczną Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie teatru 
za całokształt owocnej. wieloletniej pracy na stanowisku Dyrektora Nacze lnego i 
Artystycznego Teatru Muzycznego w Gdyni Otrzymał też Pomorską Nagrodę Artystyczną. 
w roku 2006 zostal odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za 

dorobek artyslyczny. 
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ŁU.CJA I BRUNO SOBCZAKOWIE· scenografowie 

Obydwoje ukończyli Państwową Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Scenografowie 
Teatru Wybrzeże w Gdańsku i przez kilka lat Teatru Muzycznego w Gdyni. Razem 
pracują od roku 1983. ledną z pierwszych ważnych prac by! telewizyjny cykl "Balet". 
audycja nagrodzona Złotym Ekranem. Od tego czasu stworzyli kilkadziesiąt scenografii 
w rozmaitych estetykach do spektakli dramatycznych. opero~\ych. baletowych i 

musicalol'IYch. 
Na swoim koncie mają między innymi scenografie do: "Historii Damy Kameliowej" wg 
A. Dumasa. "Boga" W. Allena. "Romea i Julii" W. Szekspira. "Wesela Figara" W.A. 
Mozarta. "Śmierci komiwojażera" A. Millera. "Nieporozumienia" A .Camusa i wielu 
innych. Łucja i Bruno Sobczakowie są także autorami scenografii do kilku spektakli 
Teatru Telewizji. między innymi "Romulusa Wielkiego" F. Durrenmatta. "Szklanej klatki" 
A. Kertesza . "jaskini filozofów" Z. Herberta. "Morfiny" M.Bulhakowa. Dwukrotnie 
otrzymali Teatralną Nagrodę Wojewody Gdańskiego. Oprócz pracy scenograficznej. 
Łucja Sobczak pracuje także ze studentami Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni -
prowadzi zajęcia z historii sztuki i kostiumu. Bruno Sobczak pracuje na stanowisku 
głównego scenografa Teatru Wybrzeże. 
Łucja i Bruno Sobczakowie w Teatrze Dramatycznym w Elbląiu zrealizowali scenografię 
do spektakli: 

"Konopielka" reż. jerzy Nowacki rok 2003 
"Niedźwie dź i Oświadczyny" reż. Wiaczesław Żila rok 2005 
„Lot nad kukułczym gniazdem" reż. Wiaczesław Żila rok 2006 
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SPEKTAKLE W REPERTUARZE 
TEATRU DRAMATYCZNEGO: 

Duża Scena: 
„Szalone nożyczki" Paul Partner reż. Maciej Korwin 

„lak Piekarczyk chwat Elbląg uratował" Janusz Komorowski reż. Mirosław Siedler 

„Kompot' 06" Jonasz Kofta I /arek Ostaszkiewicz reż. I arek Ostaszkiewicz 

„Lot nad kukułczym gniazdem" Ken Kesey reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 

„Zemsta" Aleksander hrabia Fredro reż. Ewa Marcinkówna 

„Na pełnym morzu" Sławomir Mrożek reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 

„Sen nocy letniej" William Szekspir reż. Mirosław Siedler 

„Kolacja dla głupca" Francis Veber reż. Ewa Marcinkówna 

„Tango" Slawomir Mrożek reż. Waldemar Wolański 

„Tajemniczy ogród" wg Frances Hodgson Burnett reż. Cezary Domagała 

Mała Scena: 
„Każdemu wolno kochać ... " reż. Ewa Marcinkówna 

„Celebracje" Krzysztof Bizio reż. Bartłomiej Wyszomirski 

„Edith i Marlene" Eva Pataki reż. Andrzej Ozga 

.. Pod niebem Paryża w Cafe Sax" reż. Dorota Furman 

„Baśnie braci Grimm" Grażyna Wydrowska i Bogdan Wąsie! reż. Grażyna Wydrowska 

„Niedźwiedź i Oświadczyny" Antoni Czechow reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 

„Samotny zachód" Marlin Me Donagh reż. Grzegorz Kempinsky 

„Cafe Sax" wg Agnieszki Osieckiej reż. Cezary Domagala 

„Pętla" wg Marka Hłaski reż. Marek Chronowski 

„Szelmostwa lisa Witalisa" wg Jana Brzechv\y reż. Ewa Marcinkówna 

„Zbrodnia i kara" wg Fiodora Dostojewskiego reż. Edward Żentara 

„Narkomanka" wg Barbary Rosiek reż. Bartłomiej Wyszomirski 

) 
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ZESPÓŁ TEATRU DRAMATYCZNEGO W ELBLĄGU: 
Dyrektor Naczelny i Artystyczr~y: Mirosław SIEDLER 

Kierownik literacki: 
Kierownik muzyczny: 

Główna księgowa: 

Kierownik administracyjno-techniczny: 
Kierownik Biura Obsługi Widzów: 

Kierownik Ośrodka Kultury Teatralnej: 
Asystent dyrektora I Koordynator pracy artystycznej: 

Specjalista ds. osobowych: 
Z-ca kier. administracyjno-technicznego: 

Z-ca głównej księgowej: 
Księgowość: 

Sekretarka: 

Pracownia akustyczna: 

Pracownia oświctleniowo-elektryczna: 

Hanna MOTYKA 
Dariusz ŁAPKOWSKI 
Irena TONKOWICZ 
Kazimierz KOWALSKI 
Grażyna URBANOWSKA 
Tomasz WALCZAK 
Magdalena FEJRAL 
Mariola TOMASIAK 
Agnieszka PIASKOWSKA 
Anna SZYSZ 
Bożena SZCZEPAŃSKA 
Renata RESMER 
Katarzyna KLUKOWSKA 

Józef RATAJCZYK 
Michał SE/BERT 
Witołd PRZYBYŁ 

Mariusz BUDZIŃSKI 
Pracownia malarsko-butaforska: Elżbieta DYMISZKIEWICZ 

Pracownia charakteryzatorska: 
Pracownia krawiecka: 

Pracownia stolarska: 
Garderobiane: 

Brygadier obsługi sceny: 
Obsługa sceny: 

Zaopatrzenie: 
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych: 

Organizatorzy widowni: 

Kasjer-bileter: 
Promocja i reklama: 

Opracowanie programu: 

Opracowanie graficzne programu: 

Ewa SOBOLEWSKA 
Hanna ROKITA 
Marianna ALBRECHT 
Władysław PROKOPOWICZ 
Elżbieta BARTOSIAK 
Grażyna GÓRNA 
Katarzyna KOPEĆ 
Mieczysław HAJDUK 
Zbigniew GAŁĄZKA 
Karol LIMPERG 
Krzysztof KONEWKA 
Tomasz URBANOWSKI 
Piotr KOPEĆ 
Ewa KĘSKA 
Eliza BOGOJŁO 
Leokadia SAJDA 
żanetta SZYMANOWSKA 
Halina ŻURKOWSKA 
Karolina ZANIEWSKA 

Hanna MOTYKA 
Tomasz WALCZAK 

Rafał PRZYBYLSKI 

Biuro Obsługi Widzów: tel. 055 641 97 OO wew. 226 i 326. fax 055 641 97 30 
Kasa Teatru: tel. 055 641 97 OO wew. 392 

. www.teatr.elblag.pl 
ZE ZBIOR OW 
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