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Dlaczego 11 Mazepa" .. . 
Decyzję o realizacji Mazepy podjąłem z wielu powodów. 
Poza sztukami współczesnymi, ambicją naszego teatru 
jest regularne realizowanie tekstów klasycznych. Wszak 
klasyka to podstawa widzenia świata i człow ieka utrwala 
naszą tożsamość. 

Oczywiście można pytać, dlaczego nie inne dzieło 

Słowackiego. Tu odpowiedź jest równie prosta. Otóż od 
Bollodyny stronię, jako że jest lekturą szkolną często 

pojawiającą się na scenach (w naszym teatrze była 

wystawiana już dwukrotnie); Sen srebrny Salomei 
proponowałem do realizacji na Ukrainie, ale ze względu 
na tematykę, propozycja nie została podjęta . Natomiast 
Mazepo jest utworem, który zawiera wszystkie elementy 
dobrego dramatu. Dramatu napisanego pięknym 

język iem, tym językiem, którego nam na co dzień brakuje. 
Sądzę również, że utwór ten jest niezwykle dobrze 
skonstruowany na wzór dramatów Szekspirowskich. 
Znaleźć tu można wszystkie elementy składające się na 
wspaniałe dzieło. Pojawiają się zarówno sceny 
komediowe, jak i tragiczne. Fabuła opiera się na wątku 
miłosnym (przecież w jednej kobiecie kocha się aż 

czterech mężczyzn!), zatem pojawić się musi i chorobliwa 
zazdrość, i intryga . Odnaleźć można również 

problematykę walki o władzę i tak, jak u Szekspira - na 
koniec trup ściele się gęsto . 

Ponadto Mazepo zawiera odniesienia do historii polskiej i 
ukraińskiej - wszak tytułowy Mazepa to postać 

historyczna, a Jan Kazimierz- polski król, choć tu ukazany 
zupełnie inaczej niż na przykład w Potopie. Może zatem 
przedstawienie pozwoli na odbrązowienie tej postaci. 

Choć z pewnością nie było naszym zamiarem czynić z tego 
spektaklu dramatu historycznego, to jednak zadbaliśmy o 
to, by zarówno kostiumy, jak i scenografia, a przede 
wszystkim muzyka Bolesława 1Rawskiego, która stanowi tu 
osobną wartość, oddawały ducha epoki. A wszystko po to, 
by wzbudzić w widzu refleksję, by zaintrygować, by 
uświadomić, że może bliżej nam do Polaków doby baroku, 
niż mogłoby się wydawać„. 

Mirosław Siedler 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
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Mazepa. Tragedia w pięciu aktach - tak Słowacki zatytułował 

dramat, który wyszedł spod jego pióra w Pąry~u, w drugiej połowie 
roku 1839. Tytuł, podobnie jak u greckich tragików, pochodzi od 
imienia głównego bohatera, którym jest młody paź - Iwan Mazepa -

przyszły hetman kozacki, żyjący w XVI I wieku 

Jednakże, jak się okazuje, historyczne realia to tylko kostium, w który 
Słowacki przyodział prawdy uniwersalne. 

Dramat opowiada historię rozgrywającą się podczas wizyty króla 
Jana li Kazimierza Wazy i jego świty (w tym młodego dworzanina 

Mazepy) na zamku wojewody oraz jego nowo poślubionej małżonki, 
kochanej z ukrytą wzajemnością przez pasierba - Zbigniewa. 

W ten oto sposób już na początku dramatu zarysowuje się problem. 
Król Jan Kazimierz bowiem, jak powszechnie wiadomo, odznacza się 

ogromną słabością do kobiet, co więcej młody paź królewski, 
rzeczony Mazepa, cieszy się reputacją nieokiełznanego zdobywcy 

niewieścich serc. Wieść ta przybywa na zamek wojewody szybciej niż 
goście, wzbudzając „strach" podekscytowanych dam. 

Nietrudno się domyślić, że nie tylko zakochany wojewodzic, ale także 
król oraz Mazepa próbują uwieść piękną wojewodzinię Amelię, nie 
przebierając przy tym w środkach . W momencie, gdy ich zamiary 

dostrzega satrapowaty wojewoda, sprawy przybierają dramatyczny 
obrót ... 

' 



Iwan Mazepa (1644 - 1109) 

Mazepa u Słowackiego pada ofiarą okrutnej 

zemsty wojewody. W rzeczywistości jednak 

Iwan Mazepa, a właściwie Jan Kołodyński, 
dożył sędziwego, jak na owe czasy, wieku 

6S lat. 

Był królewskim sekretarzem 

na dworze Jana Kazimierza, skąd 
został usunięty i zbiegł na Ukrainę, 
gdzie niemal do śmierci był 

hetmanem przeddnieprzańskiej 

części kraju . 

Zawiązywał pakty z carem Piotrem I. 
Następnie paktował z królem polskim 

Stanisławem Leszczyńsk·im oraz z królem 

szwedzkim - Karolem Xll. 

Niewielka część starszyzny kozackiej popierała 

jego plany, a prawosławna cerkiew obłożyła go klątwą. 

Kiedy car Piotr I pokonał Szwedów i Kozaków, Mazepa zamierzał ujść do Turcji, 
lecz po drodze zmarł w Mołdawii. Nieprzychylni mu Tatarzy, w akcji zemsty 

za jego propolską orientację, wrzucili ciało do Dniestru. 

MAZEPA 
bohaterem dzieł wielkich mistrzów 

Mazepa pojawia się na kartach zarówno 
kronik, jak i literatury pięknej. Zdecydowanie 

nieprzychylnie mówił o nim Jan Chryzostom 

Pasek, którego Mazepa fałszywie oskarżył 

kiedyś wobec króla o knucie zdrady, za co 
„wzi ął od pisarza po gębie i oskarżenia 

odwołał". Jak podają fródła Pasek nie wahał 
się zdradzać tajemnic alkowy Iwana, który 

przyłapany przez swego sąsiada 

Falbowskiego in flagranti z jego żoną został 

przywiązany nagi do konia i popędzony na 
nim przez leśną gęstwinę „. Mazepa miał 

potem długie kłopoty z uwodzeniem, ale jego 
kochanka przypłaciła ten romans życiem„. 

Mazepa był tak barwną i kontrowersyjną 

postacią , iż stał się bohaterem wielu 
utworów. Pisywali o nim przede wszystkim 

romantycy : Słowacki, Byron, Puszkin, a przed 
nimi sam Voltaire . 

Fraciszek Liszt poświęcił mu poemat 

symfoniczny, a opery o Mazepie napisali Piotr 
Czajkowski i Adam Munchheimer. 



Słowacki u Sewruka ... 

Juliusz Słowacki dla Teatru im. A. Sewruka w Elblągu jest twórcą 
wyjątkowym. To bowiem od Balladyny Teatr Dramatyczny w Elblągu 

zainaugurował oficjalną działalność artystyczną w sezonie 1976/77. 
Natomiast 19 stycznia 1977 roku odbył się spektakl Balladyny, przed 

którym dyrektor Jacek Gruca wręczył dyplom pamiątkowy i program 

sztuki z dedykacją - 20-tysięcznemu widzowi. Niezwykłą pamiątką 

po tym spektaklu jest kilkanaście wypracowań uczniowskich pod 
tytułem: „Jakich wiadomości o pracy reżysera i artystów dostarczyła 
mi obecność na próbie „Balladyny?" 

Jacek Gruca i Stanisław Franczak, 
jako kierownik literacki, powrócili 
do Słowackiego 27 marca 1980 

roku, sięgając po kolejny wielki 
dramat wieszcza - Fantazego. 

Balladyna polubiła deski elbląskiego teatru i pojawiła się na nich 
ponownie w 1992 roku. Ciekawym natomiast zabiegiem w tym 
spektaklu było ukazanie dramatu jako onirycznej wizji dwóch sióstr, 

które w finale wybudza ze snu piorun - ten sam, który w śnionej 
rzeczywistości zabija Balladynę. 

Najpochlebniejsze recenzje zebrała wtedy Maria Makowska, 
kreująca Goplanę . 

Je ś li chodzi o aktorów, których możemy oglądać dzisiaj w Teatrze im. 
A. Sewruka w ówczesnej obsadzie - poza Marią Makowską -

występował też Lesław Ostaszkiewiczjako Chochlik. 

Co lubi Pan w granej przez siebie postaci? 
Wszystko. Pon i eważ jest to postać niezwykła i język jakim Słowacki kazał mu mówić jest 
równie niezwykły. Gdy tylko dowiedziałem się, że otrzymam rolę Mazepy zacząłem 
poszukiwania materiałów, które pomogłyby mi w poznaniu zarówno Słowackiego, jak i 
samego Mazepy. W trakcie tych poszukiwań natknąłem się na książkę Jana Zielińskiego 
pt. Słowacki. SzatAnioł. Niezwykłe to studium postaci polskiego wieszcza, łączącego w 

sobie cechy zarówno szatana jak i anioła . Z tej ks i ążki dowiadujemy się, że poza tym, iż 
Słowacki „wielkim poetą był", był też geniuszem: matematykiem, erudytą, 

obieżyświatem , prawdopodobnie boksował, o czym mało kto wie, prawdopodobnie 

też do końca swego życia zażywał różnego typu narkotyki . Poza tym był prorokiem ... 
Jak czytamy w książce Zielińskiego Słowacki przyszedł pewnego dnia do jednego ze 
swych największych przyjaciół - Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i powiada : „Słuchaj. 

Miałem sen . Śniłeś mi się. Nad tobą widniała wielka biała gwiazda, a w kościele było 
mnóstwo ludzi klęczących i modlących się do ciebie." I co się okazuje? Trzy tygodnie 

temu poszedłem z żoną do kościoła i ku memu wielkiemu zaskoczeniu dowiedziałem 
się, że Benedykt XVI wydał decyzję o kanonizacji i ogłosił Felińskiego świętym w 
Watykanie 11października2009 roku„ . 

Krzysztof Grabowski (Mazepa) 

fot. Bartłomiej Sowa 

Właśnie owo połączenie szatana i anioła zarówno w biografii Słowackiego, jak i Iwana 
Mazepy szczególnie mnie zaintrygowało. Mazepa cały czas mówi o diable w sobie. Ten 

bies powraca do niego nieustannie. Cały pierwszy akt sceniczny, czyli pierwsze trzy 
akty dramatu, to prezentacja jego diabelskiej natury. Młodzieńczej, ale diablo 
przerażającej zarazem, okrutnej, acz intrygującej . Natomiast w akcie drugim, po tym 

jak Mazepa cudem wydostaje się z ołtarza , w którym go żywcem zamurowano, 
bohater staje się zupełnie innym człowiekiem. Człowie kiem szlachetnym, 

honorowym, walczącym o cnotę kobiety i o Prawdę, czyli o wartości , o które dziś już tak 
trudno .„ Wydaje się raczej , że we współczesnym świecie mocno się one 

zdewaluowały. Może więc naprawdę warto o nie zawalczyć. Postarać się je 
odbudować, upomnieć się o nie.„ 





Jubileusz 25-lecia pracy scenicznej 
MARIUSZA MICHALSKIEGO 
z aktorem rozmawia Izabela Piskorek 

Czy kiedykolwiek pożałował Pan, że 

wybrał zawód aktora? 
Codziennie żałuję i codziennie wybrałbym 

tak samo. Żałuję „ ., bo tyle wyrzeczeń , tyle 
ciężkiej pracy i tak niewiele zrozumienia. 

Dajemy z siebie serce. Proszę spojrzeć jak 
ja żyję. Jestem w obcym mieście. Rodzinę 

mam 300 km stad i przez 25 lat widuję się z 
nią raz, dwa razy w miesiącu . Dzieje się tak 

dlatego, że po prostu kocham to co robię, a 
moja rodzina zgodziła się na taki styl życia 

ze mną . Niewątpliwie wynika to z mojego 
egoizmu, ale jakakolwiek praca ma sens 

jedynie wówczas, gdy człowiek całkowicie 
się jej poświeci . 

Czy była choć jedna chwila, gdy tak po 
faustowsku powiedział Pan „Chwilo 
trwaj!"? 
Oj były takie chwile i to niejedna. Jedną z 
nich przeżyłem ostatnio podczas naszego 

wyjazdu do Londynu z Niedźwiedziem i 
Oświadczynami, a także wówczas, gdy. 

dostawałem nagrody aktorskie lub gdy pani siedząca w poc iągu, wpatrywała 
się we mnie długo i wreszcie zdobyła się na odwagę, by mnie zagadnąć i 

przyznać, że zna mnie ze sceny lub gdy pani w warzywniaku zapytała 
nieoczekiwanie: „ Co tam nowego gracie panie Mariuszu?". To są chwile, które 
dają wiele radości i spełnienia oraz poczucia, że jest sens robić to, co się robi. 

Oczywiście nie da się zawsze każdej roli grać wspaniale. Są role lepsze i gorsze. 
Ja widziałem jak giganci się „kładli". Nawet mój guru - mój ukochany dyrektor -
Ignacy Gogolewski wyłożył się raz na roli tak, że nie było co zbierać . No trudno. 
Taki jest ten zawód. Porażki są wpisane w tę profesję i nie wolno się ich bać. 

Ważne jest to, czy potrafimy się na tych porażkach uczyć. Czy wyciągamy 
właściwe wnioski. 

Czy była okazja, którą Pan przegapił? Jakaś źle podjęta 
decyzja, niewykorzystana szansa ... 
Oj była i to nie jedna. Dyrektor Gogolewski zapraszał mnie 
bym z nim poszedł do Teatru Rozmaitości w Warszawie, a ja .„ 
powiedziałem : „Panie Dyrektorze nie lubię Warszawy. Poza 

tym, co ja będę robif w Warszawie? Stał w kolejce po rolę? Ja 
chcę grać". I nie poszedłem . Drugą okazję dał mi Marcin 
Korwin (mój dyrektor) „dostał" wówczas Opole i 

zaproponował, bym z nim tam przeszedł, ale stwierdziłem, 
ze nie mogę być tak daleko od domu. A może to i lepiej. 

Pracowałem wówczas w Kaliszu, który był „w rozpędzie ", w 
czołówce teatrów ówczesnej Polski i do tej pory jestem tam 

mile widziany, oczekiwany. Koledzy przy każdej okazji mnie 
zapraszają i namawiają, bym wrócił. 

Jest wiele decyzji, które być może podjąłem błędnie . Ale 
powiem tak. Ze swoimi błędami jestem szczęśliwy. 

Staram się cieszyć z tego, co mam. Cieszę się z Elbląga , który 
mi daje szansę grać różnorakie role. I z tego, że - jak mi 

mówią - jestem nieodrodnym uczniem swego mistrza. 
Kiedyś pan Tomaszewicz obserwując sposób mojej pracy 

powiedział: „Bo wy od łomnickiego jesteście rozpoznawalni. 
Tak jak wy pracujecie, nie pracuje nikt. Wy zaczynacie 

metodycznie. Buty. Muszę mieć buty!. Bo jakie buty mam, to 
tak chodzę " i tak dalej „ . 

Ja nie jestem typem karierowicza. Mam inne wartości . Poza 
tym wiem ile to kosztuje . Ile się płaci za „sławę", a ja nie mam 

takiej waluty w portfelu . Poza tym czego ja mam tam szukać? 
Pozornych ludzi z plastikowymi uśmiechami na twarzach? Ja 

szukam prawdziwych ludzi, takich jakich mam u siebie na 
wsi. Mnie Mariusza Michalskiego nie interesuje plastikowy 

świat i plastikowi ludzie . Nie i już! 
I chciałbym, by taki właśnie był Wojewoda . By był głosem 

przeciwko miernocie. Glosem za tym, że Bóg to jest Bóg, 
żona, to jest żona i„. nie bójmy się tego powiedzieć „ . 

kochanka to jest kochanka . Ale to się nazywa wprost , bez 
migania, kombinowania . Sadzę, że Jesteśmy ofiarami tego 

świata pełnego pozorów i obłudy i nie godzę się na to. 
Dlatego strasznie strzegę pewnych rzeczy. I opieram się 

postępowi. Nie potrafię nawet wejść w internet, obsłużyć 

laptopa i nie chcę tego, nie potrzebuję. Ja mam ks iążki (ok. 8 
tysięcy tytułów), piękna muzykę i prawdziwych ludzi. 

Wierzę, że nie trzeba iść z prądem, bo sili zawsze znajdą 
sposób, by iść przeciw niemu. Swoją własną drogą .. 



KULISY ELBLĄSKIEGO TEATRU 

Łucja i Bruno 

SOBCZAKOWIE 

Łucja i Bruno Sobczakowie to artyści malarze 

i scenografowie. Dyplomy z malarstwa, tkaniny 

i grafiki uzyskali w PWSSP w Gdańsku. Są autorami 

scenografii do ponad stu realizacji w operach, 

teatrach dramatycznych, muzycznych i telewizji. 

Współpracowali z reżyserami proponującymi 

najróżnorodniejsze estetyki i konwencje 

inscenizacyjne, takimi jak J.Kreczmar, 

S.Hebanowski, K.Babicki, F.Falk B.Sass, J.Gruza, 

G.Chrapkiewicz. 

Dwukrotni laureaci Teatralnej Nagrody Wojewody 

Gdańskiego oraz Szóstych Łódzkich Spotkań 

Baletowych. Otrzymali Grand Prix na FMFT 

w Szczecinie, Złoty Ekran za cykl baletowy z Janiną 

Jarzynówną Sobczak, a także wiele innych nagród 

i wyróżnień. 

Ich rozpoznawalny styl to kreacja przestrzeni 
syntetycznej, metaforycznej, fascynacja tkaniną, fakturą 
materii, zetlałej, zużytej, wytartej, popalonej, cytaty 
dawnego malarstwa, działanie światłem, kolorem. 

"Jej dekoracje sprawiają wrażenie zwiewnej lekkości, 
trafnie zaledwie kilkoma elementami zaznaczając 
zmiany miejsca akcji". 

Barbara Konoid (''Głos Wybrzeża") 

o Monice Sobczak-Konca 



Monika 

SOBCZAK-KONCA 

Wnuczka legendy polskiego baletu - Janiny 
Jarzynówny Sobczak oraz córka znanych 
scenografów teatralnych - Łucji i Bruna 
Sobczaków. 

Studiowała w PWSSP w Gdańsku na wydziale 
malarstwa i grafiki. Malarka, scenograf 
i pedagog. Wielokrotnie prezentowała swoje 
prace malarskie na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych. Jest autorką kilku scenografii do 
spektakli baletowych i teatralnych, a także 

fantazyjnych kostiumów, które najczęściej 

maluje i aplikuje ręcznie. 

Wykonywała wiele prac malarskich przy ołtarzu 
papieskim w Sopocie . Zaprojektowała 

i wykonała ołtarze polowe w Matemblewie. 

Tworzy także teatr plastyczny dla młodzieży. 

Przygotowuje wykłady dla nauczycieli z cyklu 

11 Poznajmy teatr". 

Banknot kolekcjonerski NBP z wizerunkiem 

JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

W tym roku mija 200 lat od dnia narodzin Juliusza Słowackiego i 160 lat od chwili jego 
śmierci. Z tej okazji Sejm RP ogłosił rok 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego . Włączając 

się w te obchody, Narodowy Bank Polski postanowił wyemitować trzeci w historii 
Polski banknot kolekcjonerski. Banknoty z wizerunkiem Juliusza Słowackiego 

wyemitowano w nakładzie 80 tysięcy sztuk. 

Na przedniej stronie banknotu 
umieszczone zostało popiersie 
Juliusza Słowackiego, a obok -
widok dworku w Krzemieńcu 

na Ukrainie, w którym urodził 

się poeta . 

Na odwrocie banknotu 
widnieje reprodukcja 
fragmentu autografu wiersza 

11 Uspokojenie". Po lewej stronie 
umieszczono wizerunek 
kolumny Zygmunta Ili Wazy na 
placu Zamkowym w Warszawie 

i sylwetki lecących żurawi. 
ON0001497 

ON0001497 NARODOWY 
BANK POLSKI 

Banknot z wizerunkiem Juliusza Słowackiego jest trzecim banknotem kolekcjonerskim 
wyemitowanym przez NBP. Pierwszym był banknot z wizerunkiem Jana Pawła li, 
a drugi- z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego . 

źródło: Biuro Prasowe NBP 



SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA: 
Mazepa (Juliusz Słowacki), reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Burnett), reż. Cezary Domagała 
Kolacja dla głupca (Francis Veber), reż . Ewa Marcinkówna 

Sen nocy letniej (William Szekspir), reż. Mirosław Siedler 
Na pełnym morzu (Sławomir Mrożek), reż . Giovanny Castellanos (Kolumbia) 

Zemsta (Aleksander hrabia Fredro), reż. Ewa Marcinkówna 
Lot nad kukułczym gniazdem (Ken Kesey), reż . Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
Szalone nożyczki (Paul Pi:irtner), reż. Maciej Korwin 

Calineczka (Andrzej Ozga i Marek Bartkowicz), reż. Andrzej Ozga 
Opowieść wigilijna (Charles Dickens), reż. Czesław Sieńko 

Świętoszek (Molier), reż . Bartłomiej Wyszmirski 
Policja (Sławomir Mrożek), reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 

Czekając na Godota (Samuel Beckett), reż . Krzysztof Rościszewski 
Czego nie widać (Michael Frayn), reż. Jan Tomaszewicz 

Szatan z siódmej klasy (Kornel Makuszyński), reż. Czesław Sieńko 

MAŁA SCENA: 
Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji (Adam Long, Daniel Singer, Jess 
Winfield), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Narkomanka (Barbara Rosiek), reż. Bartłomiej Wyszomirski 

Całe Sax (wg Agnieszki Osieckiej), reż. Cezary Domagała 
Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow), reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 

Edith i Marlene (Eva Pataki), reż . Andrzej Ozga 
Celebracje (Krzysztof Bizio), reż. Bartłomiej Wyszomirski 

Pamiętniki Adama i Ewy (Mark Twain), reż. Giovanny Castellanos 
Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), reż. Bogusław Semotiuk 

A-na-was spłyną obłoki (Marek Grechuta), reż . Andrzej Ozga 
Bajki samograjki (Jan Brzechwa), reż. Lesław Ostaszkiewiicz 

Aż do bólu (William Mastrosimone), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Mein Kampf (George Tabori), reż . Artur Hofman 
A my„. róbmy swoje (Wojciech Młynarski), reż. Andrzej Ozga 

SCENA NA WSPÓLNEJ: 
Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż . Krzysztof Kaczmarek 

EGZEMPLARZ 
. ~ n NY 
Jli1- ~ In 

Okiem reżysera .. „ 

Ogromnie się cieszę, że wspólnie z teatrem e lbląskim 
mogę realizować Mazepę. Tym bardziej, że pochodzę z 
Tarnopola, w obwodzie którego, jak wszyscy wiemy, 
urodził się także Juliusz Słowacki. Pierwszy film Mazepa 
był realizowany właśnie na Ukrainie, dużo wcześniej n i ż w 
Polsce. Również jako utwór dramatyczny Mazepa był 

realizowany na początku stulecia w Tarnopolu, jeszcze 
przed wszystkimi innymi realizacjami. 

Obecnie na Ukrainie o Mazepie się nieco zapomniało . 

Dlatego mamy takie plany, by włączyć do realizacji tego 
widowiska także teatr tarnopolski. Jak sąd zimy bardzo 
ciekawym zabiegiem byłoby takie obsadzenie ról, by Jana 
Kazimierza grał aktor polski, a Mazepę ukraiński . 

Prowadzili śmy nawet wspólnie z panem Siedlerem 
rozmowy na ten temat z polskim Ministrem Kultury. Są to 
jednak na razie tylko plany. Bardzo mnie cieszy 
współpraca z waszym teatrem. Byłoby wspaniale pokaza ć 

całemu światu coś nowego. Tym bardziej, że tradycje 
wzajemnego przenikania s ię kultur i społeczeństw Polski i 
Ukrainy mamy bardzo bogate . Choćby sam fakt 
mianowania Mazepy na hetmana świadczy o ścisłych 
związkach i zależnościach łączących oba kraje. Przecież 
Mazepa bez protekcji polskiego króla nie mógłby zostać 
hetmanem Ukrainy, gdyż jej lewa strona była wówczas 
pod protektoratem Polski. 

Niewątpliwie z wielu powodów trudno jest dzisiaj 
zmierzyć się z Mazepą. Choćby sam język, jest tu 
ogromnym wyzwaniem. Jest to klasyka, widowisko mało 
komercyjne. Niemniej teatr jest też dla tej wybranej grupy 
widzów, która zechce przyjść, by zobaczyć i taki spektakl. 
Jestem pewien, że warto. 

Wiaczesław Żiła 
Reżyser spektaklu 

ZESPÓŁ ADM INISTRACYJNO · TECHN ICZNY 

GŁOWNY KS I ĘGOWY, DYREKTOR FINANSOWY 
Irena Tonkowicz 

ZASTĘPCA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ 
Ann a Szysz 

K SIĘGOWOŚĆ 
Bozena Szczepańs ka 

Renata Resmer 

SEKRETARIAT 
Katarzyn;i Wyrzykowska 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA BOW 
Żaneta Szymanowska 

ORGANIZATOR WIDOWNI 
Leokad ia Sajda 

Zyta Wrws 

KASJER BILETOWY 
Halina Zurkowska 

SPECJALISTA DS. OSOBOWYCM 
Mario la Tom~s iak 

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 
Rafał Gmys 

Piotr Rol ski 

Z·CA KIER. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO 
Agnieszka Piaskowska 

STARSZY REFERENT DS. ADM INISTRACYJNO-TECHNICZNYCH 
Jolanta Nowokrzewska 

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH 
Ewa Kęska 

SPECJAL ISTA DS. ZAOPATRZENIA, KIEROWCA 
Piotr Kopeć 

SPECJALISTA INFORMATYK 
Marcin Pmkopiak 

PRACOWNIA MALARSKO · BUTAFORSKA 
E lżbieta Dymiszkiewicz 

Karo lina Namiotko 

PRACOWNIA CHARAKTERYZATORSKO · PERUKARSKA 
Ewa Sobolewska-Litwin 

PRACOWNIA FRYZJERSKA 
Emilia Kazimierzowska 

PRACOWN IA KRAWIECKA 
Marianna Albrecht 

Hanna Rokita 

PRACOWN IA OŚWIETLENIOWO ·ELEKTRYCZNA 
Mariusz Budziński 

Witold Przybyl 

Szymon Otremba 

PRACOWNIA STOLARSKA 
Karol Limperg 

Piotr Gre loch 

GARDEROBIANE 
Katarzyna Kopeć 

Elżbieta Bartosiak 

BRYGADIER OBSŁUGI SCENY 
Mieczysław Hajduk 

OBSLUGA SCENY 
Tomasz Urbanowski 

Krzysztof Konewka 

Mateusz Łobocki 

REKWIZYTOR 
Zbigniew Gałązka . 



INSJYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU 
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