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LESfU: 

Kiedy stracilcrn wzrnk i słuch. pachniał" wilgocie). Zapach s1.afy. 

I ubra li w szafie . Starych.\ linoleum. [cerat y. Cn~1ty na stole. 

Deszcz. By\ dcs zn te ż . \Vtcdy clcs1.u„ eo~ z tym deszczem było. 

O;:/>lnic robi!" si<; go enrn wicctj. I coraz zimnic.i t eż . !\ le mrozów 

nic hyln. Niewielkie mroz y na,iw v że,i. O gr>lni c z imni c.i. Średnio 

zimni c.i. Średnio, ,i cś li wziąc cal"ść i porównać . Tak mi się wycl~\jc. 

Ogólnicjakbv si.;· wszystko wyrc:>wnalu. Nic calki crn . alcjakby sit;· 

wyrównywało. No b ylu troch<;: gorcico. 13ylo troch,· u palu. 

Muchje.st mniej. Ki ed yś ich bvlu wi<;cc,i. Pu.n te ostatnie lata 

p o znikal y ,jakby. Zrc szq nic wiem. Mui.c tu. Moi.c tu tak je.st. 

A gdzie ind1.icj nic. Kied y lata mucha, c z uć takie leciutkie drżenie 

w powietrzu. To inne dri.cnie ni ż tu z ulicy. Tegu z ulic y wic,:ccj coraz 

w ic;:ccj. C oraz w ic;: cej zcipach ów z ulicy, mów ic· o autach. 

Potem du i u padu lu. dui.o pacl a lo. Potem prz e.stało. I znów było 

ciepło. I zn(iw 1.imno. 11.nów ciepłu. Zmienił si ę 1..apcich kiclbasy. 

.J akby s i('. troch c; .strc1cil. I inn e zarachy te ż sic,· putracily. Purnikaly 

takie za paeh y jak: ceraty zarach. wod y tualcrowcj 1.apach, skórzany 

taki zapach saszetki. by! taki, spotykało s i<; 7.apach kotów. Mnie.i 

.iest kotów. Mnie.i ,icst kotem· i much. I psów takich p ac hnacych 

psami, co si1; wytCJrzały tci . .i cs l mni e j. I wódki. ZapCieh wódki , zapach 

papieros [Jw. Tci. j es t mniej. r zapach wkicj s moły. co s i,· ją lejc 

na a.sfalt.jakjcst dziurawv cisfolt. Tu z nikn,·ło ca łki e m. Nil' rn<1. Nic 

mci, co ra z wicccj nic ma. Wv.ystku s i<; tak wyrównuje i cora z więc ej 

nic ma. 7,a w sq nowe . !lana ny. Jest zapach hanc1n L>w. Bc1nan(iw i '1Ut. 

Komputer. Jest komputer. Zjaw ił sic komputer. Komputer j est 

dla mnie int c rcs ujqcy. On ni c ma zap achu .. Jest troch ~· lam1x ). troch i;

ra ki e ry kos rn iczna. Tak s"bic wyobrCJi.a m. I .u hic na nim pi sać . Poten1 

ktoś mi to przcc zvt a. co napi scdcrn , aj a tcgu ni c Lisiys1..<;· . Co drogie . 

tr zecie jakie ś słowo. Bo wsz ystko sic· po za pad a ło. Zapada sic,·. 

JCik tcra1. zacqlcm z n1\w sl yszl'L'. tn tak jakby było pełno d z iur . .iakhy 

si <; przn ten czas porobiło. Ludzie śpiewa,ia. chod za , odjci.d:i.a.icJ. 
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Des zcz. Dt·szcz jest. 

I curn zimniej. Ale bez mruzów. Bez .iaki ch ś sz.ezeg<>lnvch 

mroz ów. Wszystko si <; wy rów nuje i robi ~) s i<; dziury. 1 j a k lat a mucha. 

t e raz.już rzadko, bard zo rzadko, t<> s l vchJĆ rnk ie dri.L·niL·,.iak 

dzbanu szk i w kreden s ie dri.~1. Jle potłuczone. 
.Je s t ciemno. Aja nic śpi<; . 1 s i_ sz<; nad ra ne m , kicdy ,jużju ż ma hyć 

świt. okuło czwarte.i czterdzieś ci pi\; Ć , NicmcL>W, s kradc1.icicych się:. 

Nic rnogc otwi c ral: oc1.u. nic 1nog~· s i ~· ruszać. i ()fllin~! ni nic. w iem. 

Wyobraż a m sobie, :i.e wc hodz ,· du t a kiej malej jamy pod zicmic1. nic 

ma żadnych okien i nikt wie. ż e w j est e m. wi ~ c j es t hnpicczc1\stwo 

pod warunki e m.jednak, że ni e h ę: d<;· s ic rus za !, nawu powieka, 

niu.ym, bo wtcd v usl ysz c). W cis zy s ł ysz,· ich kroki i odbnpieczJnie 

broni, warkot motocykli , dywi1jc zmcchcini:rnwatll;, dy1v i1..jc 

pJnccrne, plag a g <1sicnic i pomruk luftwa tfc ru sn :)L:y. rn.sn:icy. 

Slysz (· ich, jCJk mc1s zcrujc). Ccstapo w narn ych .strojach, z trupimi 

u.av.kami ru zw i,ia drut kulczcist y. którym otacza domv, s z koł y . 

przccis ?. kol~1 . boi s ka, place zabaw, rark, kino, lod z ic1rn.i~. ws zystkie 

klatki sc hlldowe i wozystkic rni evka nici. Moi przyja c ie le, moi koledzy. 

znc\jomi. Maru s ia i Lidka. i nauc zycick 7.o stajq wz i1;ci w lapancl'. na 

brezentowa ci <;ż arów k<; j wywiezieni w las. Seri a z karabinu i nigdy 

.iui . .si <; ni c o dezwi e nikt. Niemcy opa nowali wszystko /.. wv.i~Jtkicm 

mojej ,iamki. Trzy lata po rozpoc z<,: c iu wuj ny przys łali "1czniczk1; . 

która skłoniła mnie do poclclania sic. pow iedzi a ła, i.c nikt z nich 

mnie nic tknie, jaku że ucabkm i bylem chroniony. 

Wypuścili mam~·. MiCJstu jest puste. Lud zie po chowani. 1 ie mc y 

powoli wycof'uj a si i; , ale w ci szy, j a k gdyby .si1; bc1 li. Prz yw rócili 

lc1cz noŚL'. W ciemn"ści. pierws zy sc kruar1. . Edwc1rd <~ icrck , nadaje 

komunikaty. żeby przygotować· mia sto do wyścigu. \Varsz~1wa 

znis zczona. ale miliony rqk S<) w drod ze. NJ prowad zenie wvsu wa 

s i,· Ry s1...ard Szurkowski. który ocldalil s ie od peletonu na w ie le , w ic ie 

kilometró w. 

Nikt mnie nie d ogoni. 
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ZOSIA: Kocham ci<;. 

MICH AŁ: Nic możesz mi tcg-o mówić. 

ZOS!A: Kocham cie;. 

MICHAŁ: Nic wolno ci tcg-o mówić do mnie. 

ZOSIA: Kocham ci<; hardzo. 

MlCHAL: Pr1.cswję rni°>wić do ciebie. 

7.0S IA: Nie mogc,: srać przez ciebie. Tak ci~· kocham . 

ZOSIA: Choclz<; i płacze;. 

MlCHAŁ: No i co ja mam na to zrobić' 

ZOS IA: J esteś moim życiem calym. 

MICHAŁ: Cd zie my zamieszbmy razem? C() my zrobimy) 

ZOSIA: ja z na.id ę prac<; . ja bcJ c;: rracować. 

MICHAŁ: Gdzie bc;dzicsz pracować' Kto ci<; du pracy przyjmie ? 

ZOSIA: Du i'. u rzeczy mogę: robić. Śrubki mugc; pro stować. Świeczki 

robić. Koperty. 

MIC! IAŁ: Gdzie my b c;Jziem y mies i.ka(· rai.cm' Przec ie ż. nie wolno? 

ZOSIA: Wynajmiemy. Wynajmuj~ micsz bnia. 

MICHAŁ: ·ry wiesz, ile to kosi.tuje' lic kosztuje wynajc,:cic? Z pic'ćs ct. 

Alho pi ęćdziesi~t. 

ZOSIA: j a mam pieniad ze. Z renty mam picniadzc. 

MICHAŁ : Renca to nic pieni~d ze . Mama moja mówi, ż e rcnca to ni c 

pieni ądze. 

ZOSIA: Pójdzi cs 1. do pracy. 

MIC! IAŁ: Ja? 

7.0SIA : Tak. Pójd ziesz do prac,· . . \ja b <;dt;: wychowywała d z iec i nasze. 

MICHAŁ: Mama mi nie pozwoli mieć d z iec i. A już na pewno 

nic z tobą. 
ZOSIA: Dzieci s•1 potrzebn e. Inaczej miłoś ć umier•1. ;\ja umr,· z nia. 
Che,· mice'.· dzieci. 



,:V\ICH ,\Ł: A z czego je utrzymamy' Co im damy jcśO Przecie ż ty 

nawe t nie u mi es ;. zupy z robić. 

ZOSI A: Umiem zupc; zrobić. Bc; J,)jadly I.Lip' " dru g ie. Zupc; i drugi e . 

1"\IC I !AL Ludzie by si c; z nich śmiali. 

ZOSI A: Z n;is si c;: bc;da śmiali.'/, nich si \: nic h~· d<] śmi;i\i. z nas sic; 

bc;cla śmiali. 

M IC HAL Tacy jak m y. nic i.yjq ze sobq. 

7,()SI : To z kim'.' 

i'v\IC:HAŁ: W ogóle. Z nikim. 

ZOSIA: C:ałc życie! Do śmierci! Z nikim1 

M ICHAł.: No tak. 

ZOSIA: Zabije; si ~· . jak nic b c;: cl c; mog la i.yć z tobą. 

M ICHAŁ: Nic h c;: d 1..ics1. mogla. 

17. bis 

M IC HAŁ: Kocham cie;:. 

ZOSIA: Nic możesz mi tego mc'.Jwić. 

MICHAL Kocham ci e;; 

ZOSI /\ : Nic wolno ci tego mówić do mnie. 

MICH At: Kocham ci e; bardzo. 

7.0SIA: Prz estaje,· mc'.Jwić do ci ebie. 

MICHAŁ: Nie mogc; spać prze z ciebie. Tak cie,· kocham. 

MICHAŁ: C:hocl1 c,· i pł;ic zc;" 

7.0S IA: No i coja mam 11:1 to z robić? 

M ICHAŁ: Je s te ś moim ;.ycicm calym. 

ZOSI A: Guzie my z amiesi.kam y razcm i Co m y zrobimy' 

MIC:HAL: Ja zn:\jcl c; prac e; . ja bc;dc; prarnw;ić. 

ZOSIA: Gdzie hc,:d ziesz pracowaC Kto cie; do pracy pr1.yjrnic ) 

M!C HAŁ: Duż.o r zeczy mogc,· ro b i ć. Srubki mog l;' proswwac'." Świeczki 
robić. Koperty. 
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ZOSIA: Cicl z ie my b<;·d z icmy mies z kać· r~1nmJ Prz ecież nic wolno' 

MICHAŁ: Wyna,imi e m y. Wvnajmu_ją mieszkania. 

ZOSI,\: Ty wics1„ ile to ko sztu,ie 1 Ile kosztuj e wyn:1j ~c i t·' Z pi ,·i:·sct. 

Albo pi<;:ćuzicsiat. 

MI C: HAŁ: .la mam pieniacl zc. Z renty mam pirni:1d1.c. 

ZOSIA: Renta to nie picniad zc. Mama rnoj:i rnc»wi. iT renta tcJ nic 

picni:Flzc. 

MICll Ł: Pójuziesz do pracy. 

ZOSIA: Ja' 

MICHr\L: Tak. Pó,id1.ics 1. do pr:icy. A.i~1 bc; clc; w ychow yw al cl <: icci 

nasze . 

ZO SIA: i'vlama mi nic pozwoli mice'.· d1.icci. ,-\,iui. na pewno nic ;. tob:1. 

MlC H At: Dzieci sa potrzebne . lnaczc.i miło ś ć umiera. 1\ja urnrc 

z nią. C hce; mi eć d1.i cci. 

ZOS IA: A z czego j e utrzymam y? Co im damy ,i cś ć' Pr z ecie ż ty nawet 

nic umi esz zupy zrobić. 

MICHAŁ: Umie m zup c; z robi ć· . B~· cl3,iauly zupc; . drugi e. Zup,· 

i drugie. 

ZOSIA: Ludzie by si c; 1. nich śmiali. 

M!CHAŁ: Z nas si c; hc; d:i ś miali. 7. nich sic ni c hęd:) ś miali. Z nas sic; 

będ:1 śmiali. 

ZO SI A: Tacy .ia k my, ni e ży.i:! ze soh3. 
i'v\ICł"lAt: To z. kim) 

ZO SI A: W ogóle. Z nikim. 

MIC HAŁ: Całe życie' Do śmierc i' 7. nikim' 

ZOSI A: No tuk. 

MI C HA!.: Zabij e;- sic; , jak nie bt' dc;: miigl żyć z toh:). 

ZOSl.Ą : Nie bc;d1.ics1. mc)gl. 
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+ARTUR PAŁYGA 

Zadeb1utowa l opowiadaniem opubl1km·1anym w Na Pr1ela1 P1er wszą 1eqo 
ks1azka byl zb1or reporra7y 7 81a1orus1KalchaL1m1enia Adama M1ck1ew1cza 
Jes1 laureJLc· 1 wielu na grad hterack1ch 1 dz1enn1karsk1ch Wspo tpracu1e z 
Tygodnikiem Paw~zechnym , RzeCipaspal1tą 1 Dul';m Farmacem magazynem 

Gazety l~ybarue1 W 2006 r wygrał konkurs ogłoszony prze.' Tea r Polski 

w B1elsku-81ale1 - 1ego sztuk Tesramenr Teodora '>1 ta lESt grana na ueskach 

tego IPatru. a w 2007 r zoslala Ldkwal1fikowana do fJnalu Konkursu nd 

Wystawienie Polsk1e1 S1tuk1 Wspólczesne1 1 lspolp racuie z lubelska Scen~ 
Prapremier lnl/ 1lro Autor sztuk min Nic ca ludzkie (Scena Prapremier lnV1tro), 

lvd [Teatr Polski v 81elsku-B1a le1] . Wodz1re1 Koszalin Kulwrkamp [Balr 1ck1 

Teatr Oramatyczny v1 Koszalinie] . HamlE 44 [d z1edzin1ec MuLeum Powstania 
WarsLawsk1ego). Turyso {Teatr Polski Bydgoszc1). Wszvst111e rodza1e sm1em 
[Teatr lamia Nowa Kraków], Dsratni taki 01oec {Scena Prapremier lnl/1tro] 
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+ PAWEŁ ŁYSAK 
Ukoriczy ł W dział F1lozoh1 1 Soc olog11 Uniwersytetu Warszawsk rego. 
Unrvers1ty of Toronto oraL ydzral ReLyser11 Dramatu wars .cawsk 1e1 PWST 

W !998 r wraz z Pawiem Wodz1nsk1m zalozyl „towarzvstwo tearra lne", 

a w latach 2000-2003 wspolnie k1erowal. Tea rem Polskim w Poznaniu 

Od 2005. przez rok był w1cepre?esem M1edzynarodowego StowarzyS?en1a 
Tea lrliw COMET [[ooperat1on or 1ddle and East European Theatre~] Ja ka 

e;yser deb1ulowal spektaklem Roberto Zucca Bernarda M l< olLesa [ 1992 J 

Pracował w Teatue 1rn Osten•1y w Lublinie, gdiie uob1 ł mrn Ant ganę 

w awym Jorku Janusza Glo •1ack1~go [1993]. W1sn1Dwy sad A [ Lecha ''a 
(1997). Krzesła E Ionesco [1998) Poza Lvm. ueahzov1il l m n Bachamk1 

Eurypidesa [Teatr 1m A M1ck1ewrcza. [zestochowa. 19951. Sędz1aw1e 
Stanislawa Vvysp1ansk1ega[Teatr Polski. Warszawa. 1998] W ramach 

tawarzvsnva teatralnego zreahLowal Shopping and Furkmq arkd Ravenh1lld 
[Teatr Rozma1tosc1. Warszawa, 1998) Dg1en 1;1 głowie Mariusa von 

Mayenburga[l 999] W czasach dyrekcp poznansk1e1 przygotował min ac 
Hefvpra oraz He!muc1ka Ingmara V1l lq1sta . l<s1eoa me7/omnEgo Juhu51a 

Slowack1ego. Fre1he1t·Wolnosc wg l eona l\ruczkowsk 1ego, Terrary7m 

braci Presnrakow W 2005 1 zreal1Lował INano!'1a Antoniego Czechowa 

w Teatr zr 1m S Jaracza w lodl1. a tr LV lata po;n1e1 Sen Nacv Letme1 V 1hama 
Szekspira W 2'008 w reLyserowal nagradzaną Sprawę Dantona SLanrsla1'.'Y 

Przyb szewsk1e1 a w 2009 r Trzv siostry według Antoniego Czechowa 

Często pracu1e '"'Teatrze Polskiego Radia Jest tlumaczem - ra?em z Pavlem 
Wodz1nsk1m oprarnwah po lski 1•1ers1e drarnatov1 M Ravenh1łla 1 S Kane Jesl 

laureatem nagrody Paszpor l Pol1tyk1 2008 .. za konsekwemne budowanie 
ambitnego repertuaru. za łączenie kole1nych premier z dyskus1amr 1 akqam1 

aktyw1zu1ącym1 wrdzow. teatr 1 miasto 



+ PAWEŁ WODZIŃSKI 
Rr1y0 rr s rnog1Jt Ukonuyl; ydz al Aktorski (I 9A 'I ] 1 W dz al Rezyser11 

O arat u 'I '3'3 3] PWST 1m Aleksdndra Zelwerol':1c1a w Wars1a•::1e 

O~tl1ul0\'!dl w leatrze Oramatycmym w 'Narszaw1 p1 ledstaw1eniem 
WayzE'lk Georga Guchnera w 1992 roku Nri po[lętku s1.·1e1 karier 

re1vserowal 1 two1 zyl >lenograhe 1·1 l'.11elu teatrach polskich, min w Teatrze 

1m A M1ck1e1'1'Cza w [zęst0Lllow1e [Hars1tynsk1. L994]. Teatrze 1m J Ost erwy 
v.' L,JtJl1n1e [Zamiana, 19%] 

V I 998 raku tJyl zalozymlem 1 szefem tawari ysrwa IE'atralnE'go -

stowarzyszenia powalanego do promocp wspolczesne1 dramaturg11 oraz 

qlos1~reqo ideę teatru spalerzn1e zaangazowanego VV latarh 2000 - i? OD3 
Oy ektor 1aueln 1 Ar t styczny Teat ru Pnlsk1 egc w Poznaniu W latarh ZOOS 

- i'.007 kurato r alsk1e1 ekspozyc1 narodowe1 na l l Praskim Oua r1ennale. 
a następnie kurator wystawy P1zesuzen reauu Laanqazawanega w arodowe1 
Galer11 Sztuki .Zachęta· w Warszaw1r [2007) Od 2009 <oku dy•ektor 

programowy Festiwalu Polskich S1ruk Wspolczesnych R@JPDR T 

Jest rezyserem 1 autorem scenografii d przedsta ·11en teatralnych, 

telew1zv1ny ch, a tak ze operowych m 1n Preparaty Ingmara VIi iqista [Teat r 

Wybr1e1e 200 1] ,vesele Stanis ł awa Wysp1ans k1 ego I Teatr Wybr1eze i?DOS. 
Teatr Slask w Katow1cacll 2007), Luuez1d Borq1a Gaetano Donizettiego 

(-edtr W1elk1 w tod11. i?DD4] . Tf>rrordram Bres!.1u [Tedlr Polski we 1Nroclal'l lU 
i?006) L1/la Wenedd l Teatr 'lybr zez 2007) Pracował r.J 1•11t lu Lzo ł owych 

polskich slenach •.v Teatr Le Roz""'a1tosc. Teatr1e Wybr1eze w Gdansku, 
Tea trze Poisk1m we Wracław•u, Teatr ze W ełk1m w l odz1. earrze V1elk1 m 

Oper 1e 1 aroaowe1 v.; Teatrze Po 'sk1m w Bydgaszuy •:.1yrezyse1 owa l 

1 stwo1 zył scenoqrafie da >zt•1k1 Stanis ł awa 'Jysp1ansk1ega Powrol Odysa 
[2007] orol spPktakl Krasmskr 1P-8aska hamed1a lnstalaqa eacra/na 

f 2008] J tak ze p1 zesl mi 1 kostiumy do Spra.v / Oanrona [2008] W Teatrze 

1m \1oarze1ewsk111 w Legnicy stworLyl p zed taw•enie Polaq' um1era1ą 
l'IQ ·1tul< franza Xa era Kroetza [2009, 

Jest vspo lautm Pm polskie~ przek ladow angielskich sztuk wspołczesnych 
or z autorem tekstow teo1ety[7nych 
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+PAWEŁ SZTARBOWSKI 
absol ·1ent Wyd z1alu F lozo 1 1 Soqolog11 U\'/. stud1owa l 1 iedzę o Tratrze 

na Akadem1 Teatra;ne1 w ~ rszaw1e, pisze doktorat o na1nowszym 

po1sk1m teatrze w lnsty ucie Sztuki PA i\ . autor kilkuset tekstow o te al· ze 
publikowanych mrn 1·1 otatmku Teatralnym. 01alagu. 01daskal1ach Dpqach. 

e1'1sweek Polska, Wpro;t Prarn1e ·1 Instytucie Tea tralnym 1m tJ1gniewa 

Raszewskiego 

+ALEKSANDRA SEMENOWICZ 
ma arka. scenogratka Na pytame dlarzeqo zos ala scenografem odpowiada 

1ako mała dz1ew zynka Dy/am '' Lyrku W pewnym mamenne cła vn rzuol we mnie 
kulą z papieru. Mora w loue tam1emla się N ręczo,yy p1oropusz - dlacego 

zoscatam scenografem 
lnfarmac1e dot czące reailzaci1 teatrałnyc oraz otrzymanych nagród 

na strome 1•11•J1.•1 e-teatr pl 

+MACIEJ SZYMBORSKI 

homo electrus prawie sapiens 

+SŁAWOMIR SZUDRDWICZ 
homo sapiens p1a1• 1e elerti us 



+ MAĆKD PRUSAK 

~a Ker z. chorPograf Wystepowal m 1n we Wro[lawsk1m Temr Le Pantomim 

Tworca 1uthu ,cen1[lnega do spektakli Jana Klaty, Gr1egorza Jarzyny, 
Ar ura Tyszk1ev;1LLd, Pr zemyslawa WOJ 1e~zka m a ;ol'm1ez w oorobku rolr 

1•1 spektaklach telew1L11 

+REMIGIUSZ ZAWADZKI 

operator. 1etyser. srpnarZ\'Sta. produ(ent Absolv ent. 1str zowsk1e SLkoly 

Rezyseru F lmol'1e1 An!lrze1a Wa1dy Studiował na Wydziale Sztuk P1ęknytl1 

Uniwersytetu M1kola1a Kopernika v Tai umu Operator, rezyser. S[enar zysta, 
procJu[ent 

Autor zd1ę( do repar1a2y tclew1zy1nyrh ora1 filmow dokumentalnych m In 
K/1/i. Pod!vo1na 11olac1a. Po qodzmach. Han dom . . V honta!me oraL niezalemego, 

pelnornetraL0\·1eqo filmu I abu arnego O.voce mt!om [re7 Marek Zydow1u] 

Ws olautor. operator koprodu(ent filmu dokumentalnego Tv/ha on Od 
2004 prezes Funddtl• Sz uk1 ART·llDUSE. glowny orgarnzatar 1 dyrektor 

m1~d1ynaradowego Festiwalu Sztuki Reportazu [A ERA OBSCURA 
w Bydgasn?y 

+ANNA WŁODARSKA 

Pokolenie gumv IJalonowcJ Donald ora1 oranzadv w proszk~ O spEi<taklL, 
Trzy s1 vgma1v Palmeta Eldn[ha wspolpracu;e z Jarem Klatą Prarnwala 1ako 

asystentka reLysera - Pawia Lysaka pr Ly spektaklach Sprawa Dantona 

Stanisla "'I' P z bysLewsk1e1 oraz Trze[h siostrach według Antoniego Czecho •1a 
w Teatrze Polskim w Bydgos1rzy 
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dy ekl ar PAWEŁ ŁYSAK 

za>tepca dyrektor ds ekonom1rzno-admm1stra 1nyrh, giowny l<>1ęgawy 

MICHAŁ WOJTUS drJmaturg LUKASZ CHOTKOWSKI kaorilynator wa[y 

artystyrzneJ BERNADETA FEDOER k1erownil< dzialu techniczno-gospodarczego 
TOMASZ KAZMIERCZAK montazy<;c sceny ARTUR EKWINSKI (po brygadz1sr 

echmune1 obsług sceny), ZBIGNIEW CZERNIAK, ANDRZEJ KOTOWSKI, JAROSŁAW 

KUBINSKI, MARIUSZ PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, PIOTR ZAWADZKI 

pracawmcl eleklro-akustyuna ROBERT ŁOSICKI [k1erovm1k]. LESZEK DRYGAS, 

SZYMON GRODZKI, LUKASZ SZYMBORSKI, DAMIAN WESOŁOWSKI, EUGENIUSZ 

WIŚNIEWSKI pracownia k1Jw1ecka EWA STAŃSKA [k1erow111kJ. ALINA TADYCH, 

ALDONA WŁOCH pracownia fryz1erska JADWIGA MŁYNARCZYK rekwizytor 

EUGENIUSZ BARANOWSKI, WIESŁAW MITORAJ \rnreperyto1 wokalno-muzyczny 

AGNIESZKA SOWA stalaf7e KRZYSZTOF PAWLAK, WITOLD WŁOCH slusar7 

JAROSŁAW ANDRYSIAK gmderab1ane OLGA BETANSKA, JADWIGA KAMI N SKA, 

KATARZYNA WYSOCKA dzia ł pramacp • marketingu, biuro festiwalu prapremier 
BERNADETA FED DER (po k1erown;ka], AGNIESZKA HANYZEWSKA, KATARZYNA 

KAMERDUŁA-GAPINSKA, KAJETAN SDLINSKI kasa MAGDA IGIELSKA, IWONA 

LEWANDOWSKA 

rezerwac1a 1 sprzedaz biletol'l tel OSZ 33 97 818. ponredz1alek - nrec,;ynne. 

wtareł• -p1ątek lZ 00-lB OO, rezerwacie nternetowe www teatrpołsk1 pl 

prarekt gra~czny programu HDMEWDRK 

druk POLIGRAFIA JANUSZ LASZCZKDWSKI 

. gazeta [tp .. „.~ 
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