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Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 39, 59-220 Legnica 

tel.: + 48 076 72 33 500 
fax: + 48 076 72 33 501 

teatr@teatr.legnica.pl * promocja@teatr.legnica.pl 
* www.teatr.legnica.pl 

www.gazeta.teatr.legnica.pl 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Jacek Głomb 

* Promocja: (076) 72 33 504 
*rezerwacja biletów tel. : (076) 72 33 505 

Koordynator Pracy Artystycznej/Asystent Dyrektora - Olga Nowakowska 
Kierownik Działu Promocji i Reklamy - Maria Borowiec 

Kierownik Literacki - Robert Urbański 

Brygadier Sceny - Lech Wołczyk 
Brygadier ds. warsztatów i zaopatrzenia - Krzysztof Gębski 

Akustycy - Andrzej Janiga, Dariusz Witkowski 
Oświetlacze - Władysław Sajda, Włodzimierz Kazimierczyk, 

Maszyniści - Mieczysław Gracz, Wiktor Krysiak, Ludwik Starzec, 
Marcin Żochowski , Roman Sterna 

Rekwizytor - Katarzyna Wołczyk 
Garderobiane - Ewa Żochowska , Iwona Kamińska 

Stolarz - Janusz Guzdek 
Plastycy - Józef Wojewódzki , Małgorzata Mitek 
Krawcy - Maria Nestorowska, Andrzej Ostrouch 

Projekt graficzny i skład programu - Maria Anton iak 
Wybór tekstów - Robert Urbański 

Zdjęcia - Tomasz Augustyn 
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I stało się, gdy się przyblitał do Jerycha, pewien ślepy siedział przy drodze, tebrząc. 
A usłyszawszy rzeszę przechodzącą pytał, co by to było. I powiedzieli mu, te Jezus 
Nazareflski przechodzi. I zawołał, mówiąc: Jezusie, synu Dawidów, zmiłuj się nacie 
mną. A ci, co szli na przedzie, łajali go, aby milczał. Lecz on tym więcej wołał: Synu 
Dawidów, zmiłuj się nade mną. Jezus zaś stanąwszy, kazał przyprowadzić go do 
siebie. A gdy się przyblityl, spytał go, mówiąc: Co chcesz, abym ci uczynH? A on 
powiedział: Panie, abym przejrzał. A Jezus mu rzekł: Przejrzyj, wiara twoja cię 
uzdrowHa. I natychmiast przejrzał .. . 
(Ewangelia wg św. Łukasza 18, 31-43) 

„Osobisty Jezus" będzie na nowo opowiedzianą historią, której punkt wyjścia 
znany jest filmu „ W dół kolorowym wzgórzem•. To będzie jednak zupełnie inna 
opowieść, w której ważne staną się odniesienia metafizyczne i religijne, 
nieobecne w moim filmie. Po zakończeniu realizacji filmu pozostał we mnie 
spory niedosyt. Czułem, :2:e nie wykorzystałem wszystkich moich emocji, 
wspomnień i sentymentów, które chciałbym przekazać. Po „Made in Poland" 
zorientowałem się, te właśnie w teatrze ~hciałbym tę historię opowiedzieć raz 
jeszcze, ale inaczej. Stąd na scenie pojawią się elementy metafizyczne i 
ważne pytania. Kim jestem? Jak tyć? Skąd czerpać nadzieję? Będzie to 
bowiem spektakl o poszukiwaniu Boga. ZE ZBIOROW 
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