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Szanowni Państwo, 
Serdecznie witamy na naszej nowej premierze. Miło ml przypomnieć. że przed siedmiu laty otwierałem 

scenę Teatru Ro:uywkl Innym głośnym musicalem - "Huśtawką" . Nasz zespół. a o Ile ml wiadomo, także nasi 
wytrwali widzowie do dzlś z sentymentem wspominają tamten czas I tamtą premierę. Cieszę się. że w okresie 
tak trudnym dla kultury, nasz Teatr może zaprezentować Państwu następny wielki hit współczesnego teatru 
muzycznego. 

Nie mam zwyczaju dedykowania swoich spektakli, ale złożyło się tak, że autorem obu przekładów był 
wybitny polski tłumacz teatralny Kazimierz Piotrowski. Większość sztuk anglojęzycznych przyswojonych 
polskiej scenie za'Wdz.lęczamy właśnie Jemu I Jego żonie, Wandzie Piotrowskiej. Pan Kazimierz nie żyje Już od 
kliku lat, pani Wanda zmarła w Upcu tego roku. Tej wspaniałej parze, która tak wielkl a często nie zauważany 
wkład wniosła w atrakcyjność naszego repertuaru (znałem Ich oboje I wiele im zawdzięczam}. chciałbym to 
przedstawienie dedykować. 

Pragnę też podziękować mojemu przyjaclelowl, scenografowi Pawłowi Dobrzyc.klemu, który ina swój 
udzlał w kształtowaniu założeń Inscenizacyjnych tego spektaklu, a niestety nie mógł wspólnie z nami 
doko(lczyć tej pracy. . . 

reżyser spektaklu 
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LISA APPIGNANESI 
PRZEKlAD AGNIESZKA KRECZMAR 

'W luzliwym latam, jakie nastąpiły po zawaróu 
pokoju, Berlin, siedziba władz nowej Republiki, zamienił się 
w pierwsze prawdziwie kosmopolityane miasto niemieckie. 
Koniec ograniaeń i wysiłków wojennym, wraz z 
rozluźnieniem cenzury, zarówno moralnej, jak polityanej, 
przyniosły ze sobą podmuch liberalizmu i rozwiqzłośó. Nutą 
przewodnią epoki siała się wesOłość, graniaąm z hisleńą. I 
no jakie krótką chwilę Berlin demokratyanie przytulił do 
serca wszystkim przybysżów: eskpresjonistów i agentów 
Kominternu, seksuologów i tancerzy - nudystów, 
defraudantów i królów aarnego rynku, narkomonóW, 
tranSNestytów, sutenerów, kokoty, homoseksualistów, 
proroków wegetańanizmu, magii i apokalipsy. Miasto 
zamieniło się w przystań gromady uchodźców ze wschodniej 
Europy: Rosjan, którzy uóekli przed rewoluqą, 

konspiratorów bałkańskim, Żydów, którzy uniknęt. 
ukraińskim pogromów, Węgrów, wiedeńayków, Polaków. 
( ... ) 

Pełne gwaru i dymu otoczenie nie zmieniło się, ale 
cele kabaretu były zgoła odmienne: miał dostaraać 
erotyanej rozrywki spekulantom i poskarzom, a takie 
wszystkim tym, którym udało się zarobić porę morek na 
aomym rynku. W ten sposób narodził się klub stńptizowy, w 
którym nagość ozdabiano lekką powłoką bardziej lub mniej 
eleganckiego da.vdpu. („.) Atmosferę nocy przenikały 
sprowadzone z Ameryki rytmy jazzowe i orgia tańm porwała 
młe miasto.( ... r 
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Widzowie, oglądajqcy musical "Kabaret" myśleć 

będq zapewne o genialnym filmie, który z udziałem Lizy 
Minnelli, Joela Grey'a, Helmuta Griema i Marissy Berenson 
zrealizował w roku 1972 Bob Fosse. Korzenie jednak obu 
tych utworów tkwiq w ksiqżce Chriostophera Isherwooda 
napisanej w 1939 r. i prawdziwa kolejność tych zdarzeń 
jest taka: najpierw ksiqżka, potem musical i wreszcie na 

- końcu film. 
Nie spierajmy się jednak o rzeczy mało istotne. W 

rzeaywistości bowiem prawdziwym autorem zdarzeń, 

przedstawionych w "Kabarecie" jest po prostu historia, 
podpatrzono w jednym ze swych najbardziej zawikłanych i 
do dzisiaj budzqcych zdumienie momentów, jakim był 

schyłek Republiki Weimarskiej w Niemczech na przełomie 
lot dwudziestych i trzydziestych naszego stulecia. 

Dlaczego moment ten jest tak niezwykły? 

Najprostsza odpowiedż brzmieć musi iż dlatego, że wtedy 
włośnie wolny, leżqcy w samym serw Europy, wyposażony 

. w przebogatq trodytję historycznq i kulturolnq naród, 
jakim był naród niemiecki, wyrzekł się całkiem 

dobrowolnie swojej wolności i pogrqżył najpierw w odmęcie 
szaleństwo, o potem w morzu zbrodni. 

Historycy potrafiq dokładnie opisać fakty i kolejność 
tych zdarzeń, znamy je wszyscy. A więc oto w roku 1925 
pokonane w wyniku I Wojny Światowej Niemcy otrzymujq 
no mocy tzw. traktatu lokarneńskiego gworontję 

nienaruszalności swoich gronie, w roku 1926 jako 
"nawrócony grzesznik" przyjęte zostajq do Ligi Narodów, w 
roku 1932 wybierojq ponownie no prezydenta jednego z 
ważniejszych dowódców wojskowych z okresu wojny, 
marszałka Hindenburga, oby ten, 30 _§tycznio 1933 roku 
przekazał mi~ę tworzenia rzqdu szefowi największej i 
zwycięskiej w ostatnich, całkowicie demokratycznych 
wyborach partii, Adolfowi Hitlerowi. Można też zajrzeć do 
statystyk gospodarczych. W roku 1923, w styczniu, dolar 
amerykański kosztuje 18 tysięcy marek niemieckich, o w 

październiku tego samego roku już 40 milionów morek; w 

KABARET HISTORII 
KRZYSZTOF T. TOEPLITZ 

lotach 1928-1929 notuje się w Niemczech około 2 
, milionów bezrobotnych, w roku 1932 jest ich już 6 
milionów; w tym samym roku 1932 produktja 
przemysłowo spada do 40% poziomu z roku 1929, a 
zadłużenie gospodarki chłopskiej wynosi 13, 9 miliardów 
marek. 

Wszystko to fakty mane historykom i badaczom, 
ale wszystko to - stanowiąc prawidłowość dziejową, której 
doświadczały również, · chociaż w mniejszej skali, inne 
narody - nie wyjaśnia jednak sprawy najbardziej 
zajmującej: owego włośnie mechanizmu wyrzeczenia się 

wolności, o którym wspomniałem no poczqtku. Mechanizm 
ten bowiem wyjaśnić może tylko sztuka, bodojqca ludzkie 
zachowania i reoktje. 

Okres Republiki Weimarskiej, której kres położyło 
zwycięstwo hitleryzmu w Niemczech przeszedł do historii 
pod dwoma postaciami: jako okres głębokiego kryzysu 
gospodarczego i jako okres niesłychanej i nieznanej nigdy 
przedtem wolności; jako okres brutolnośd i bojówek 
hitlerowskich i komunistycznych, staczających na ulicach 
Berlino zwłaszcza, otwarte, krwawe bitwy - i okres 
niesłychanego rozkwitu sztuki niemieckiej, ozdobionej 
nazwiskami Bertoltdo Brechta, Kurto Tucholsky'ego, 
Tomoszo,Heinricha, a takie Klausa Mannów, Moxo Ernsta, 
Georga Groscha i dziesiqtkami, setkami innych - którzy 
sprawili, że z owych źródeł weimarskich z pierwszej ćwierd 
naszego wieku do dzisiaj karmi się w wielkim stopniu 
kultura światowa. I właśnie w tej sztuce doszukiwać się 
możemy przynajmniej części odpa.viedzi na dręczące nas 
pytania. A więc przypomnijmy Brechta i jego "Operę za 
trzy grosze". Dziwaczny, zepchnięty na dno egzystenqi 
tłum żebraków, a no tym tle przechadzający się Mackie 
Majcher, zagadkowy, wszechpotężny złoczyńca, 

pociągający za wszystkie sznurki, którego jednak nikt nie 
jest w stanie złapać za rękę. Przypomnijmy Klausa Manna 
i jego - także zresztą w genialny sposób przeniesionego na 
ekran - "Mefista". Samotny, zagubiony, megalomański 
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aktor,artysta pragnący zapanować nad tłumem, któremu 
nagle wszechpotężny Mefisto, przywódm faszystowski, 
daje tę władzę, . ale ayni go niewolnikiem swojej potęgi. 
Przypomnijmy wreszcie jeszae jeden utwór - dokument 
filmowy, film ·Błękitny anioł" von S~rnberga z Marleną 
Dietrich, film i 1928 r. ,zatem - kręcony wręcz w aasach, 
o których mówimy. Czcigodny nauczyciel gimnazjalny, 
zakodtany w dziewaynie z podejrzanej spelunki spada na 
dno śmlesmośd i wzgardy poóągajQC za sobą wszystkie 
niepodważalne dotąd święlośd epoki mieszczańskiej i 
tradycyjnych, cesarskich Prus. 

W tych utworach, w tych dokumentach 
artystyanych zanotowana została atmosfera czasów i 
atmosfera miejsm, które było wówczas być moie 
najbardziej •dekadendcim· miejscem na świede,_ Berlina. 
·Kabaret• we wszystkich swoich wersjach stara się, z 
sukcesem, powtórzyć tę · atmosferę. Powtarza ją i 
komentuje zarazem w dwóch niejako płaszczyznach -
kabaretu i dekadenqi właśnie. Obranie bowiem kabaretu 
jako nie tyle może miejsm, m ośrodka akqi tego musimlu 
nie jest przypadkowe."Życie jest kabaretem", słyszymy· ze 
sceny i jest to może nie najbardziej trafna, ale w 
najoczywistszy sposób podsuwająm się definitja czy lei 
wniosek, wypływający -z obserwowanego dookoła 

zamętu. Żyde jest kaboretem,skoro zbrodnia 
przechadza się bezkarnie po ulicy z majchrem w 
kieszeni, jak u Brechta. Żyde jest kabaretem, skoro 
kabotyn bez charakteru moie opana.vać nastroje mas i 
narzucać im fałszywe emocje, jak u Klausa Manna. Żyde 
jest kabaretem, skoro symbole moty tak łatwo spadają do 
poziomu spelunki, j~k u von Sternberga. ówczesny Berlin, 
Berlin schyłku republiki także na ów dziwaczny splot 
paradoksów reagował kabaretem i są to czasy, kiedy nie 
Paryż, ale Berlin włośnie, z wielką gwiazdą Kurta 
Tucholsky' ego, autora gorzko liryanych tekstów 
piosenkarskich, był światową stolicq tej sztuki. Właściwośdą 
kabaretu zresztą jest włośnie to, iż jest on miejscem gdzie 
wypowiada się nie tylko śmiech,· ale i gorya, albo 

pokrywana śmiechem; nie inną przedeż · rolę pełniły 

kabarety i u nas i trochę szkoda, że o niej ostatnio 
zapomniały ... 

Jeśli więc kabaret jest . ośrodkiem tego utworu, a 
takie punktem widzenia spraw w istode wmle nie 
kabaretowych, lecz dromatyanie poważnych, to jego 
bohaterem jest dekadentja, lub też to, co zwykło się 

nazywać dekadencją. W tym także upatrywałbym 

największą oryginalność i największe odkryde "Kabaretu". 
Dramaturgia tego utworu oparta jest bowiem w sensie 
intelektualnym na przeciwstawieniu dwóch światów 

wartości: tego m jest uma.vane za niemoralne, rozwiązłe, 
sprośne, a w najlepszym razie byle jakie w swojej 
postawie obyczajowej i tego, m jest szlachetne, podniosłe, 
"czyste• w swojej zewnętrmej przynajmniej postaci. A więc 
"brudnym·, a przynajmniej byle jakim jest tu no pozór 
świat kabaretu, "brudną", a przynajmniej byle jaką jest 
dziewczyna, bohaterka tego widowiska, przyjmująm 

reguły światka, w którym żyje i mająm za nic czynione jej 
wymńwlci. •Czystość'' natomiast przybiera dwie postad: jest 
to •czystość" naiwnego przybysza, Amerykanina, który nie 
rozumie niczego z rzeczywistego dramatu i goryczy 
rozgrywających się dookoła niego spraw a takie "czystośc"' 
przybrana jako maska ochronna nadciągającej zgrai 
kanalii. Znakomitość "Kabaretu" polega właśnie na tym, ie 
z taką wyrazistośdą udało się tu pokazać, jak nadchodząm 
zbrodnio potrafi się przybrać w słodką, wzruszającQ i 
"rodzimą" piosenkę, w ludowy strój, w poczciwe, stare i 
zrozumiałe dla każego moty rodziny, wstrzemiężliwośd, 

zdrowia moralnego i fizycznego. Tylko ie pod spodem, 
pad tymi łagodnymi, •czystymi pozorami kryje się 

przemoc, bezwzględność, nienawiść i zbrodnia. 

świat kabaretu, świat "dekadencki', mimo że 
szydzi i wyśmiewa lub stroi miny, nikogo w istoae· nie 
nienawidzi. Jego wyznaniem wiary jest wyrozumiałość dla 
ułomnośd, przyzwolenie na ludzkie słabośd, tolerantja.Nie 
zamierza nikogo naprawiać ani zbawiać, może się 



najwyżej w zgryżliwy sposób dziwić lub litować. Świat 
"aysty" natomiast głosi naprawę, ole kożda tego rodzaju 
naprawa wymaga najpierw wypalenia ogniem zła i 
zepsucia. Nikt nigdy nie wyrządził tyle zła i nie dopuścił 
się takich zbrodni jak d, którzy w imię "czystośa"'' 
decydowali się wypalać ogniem grzechy innych ludzi. Tę 
myśl "Kabaret" przekazuje nam w sposób na pozór 
żartobliwy, lecz niezmiernie przekonywający. I jest to 
myśl, która zachowuje swoją wartość zawsze, nie tylko w 
tamtych dziwnych latach, w chylącym się ku swemu 
zmierzchowi, ale jeszcze wolnym i "dekadenckim", Berlinie. 

. "Kabaret" ma jeszcze jeden, interesujący akce~t. 
Wpowadza go postać bohatera - Amerykanina. Ow 
Amerykanin, jak powiedzieliśmy, także niesie ze sobą 
"czystość'', ale jest to "czystość'' nieco innego rodzaju, 
płynąca tyleż z purytańskiego ducha zwłaszcza ówczesnej, 
przedwojennej Ameryki, jak i naiwności. To stwierdzenie 
naiwności amerykańskiej wobec skłębionych, często 
niepojętych spraw i obyczajów europejskich nie jest pod 
piórem Isherwooda niczym niezwykłym czy zaskakującym. 
Zwłaszcza tuż po I wojnie światowej, która stanowiła 
pierwsze masowe spotkanie Amerykanów ze Starym 
Kontynentem, .JH:zez kuJturę . umysłową Ameryki 
przetoczyła się fala nie tylko fascynaqi, ale także i pewnej 
pokory wobec Europy i jej kultury. "Stracone pokolenie", to 
nazwa, którą okre~oła samą siebie kto wie, czy nie 

rys.Roman Kalarus 

najbardziej twórcza generaqa pisarzy amerykańskich. 
Generaqa Ernesta Hemingwaya, Scotta Rtzgeralda czy 
Johna Steinbecka, która zobaczyła z ogromną jasnością , 
że amerykańska legenda sukcesu, opartego na walce, 
prawości, upartym dążeniu do celu, pielęgnaqi mól 
rodzinnych i patńotycznych grzeszy jednak, w zestawieniu 
z kulturą i obyczajem Europy, pewną nadmierną prostotą, 
żeby nie powjedzieć infatyłizmem. M~enie Isherwooda -
pisarza który jest Brytyjczykiem - bez wątpienia wywodzi 
się z tego klimatu, ug.runtowanego przez "stracone 
pokolenie". Jest to szczególnie wyrażne gdy zestawimy na 
przykład jego utwór z klimatem "Amerykanina w Paryżu" 
czy dziesiątkami innych utworów, literackich i filmowych, 
gdzie przybysz zza Oceanu może być Europą olśniony, 
oczarowany, czasem także skuszony jei niedostępnymi mu 
w ojczyżnie urokami, ale zawsze jednak jest tym lepszym, 
bogatszym, dzielniejszym lub bardziej atrakcyjnym niż 
europejscy tub~cy. Obcując z widowiskiem, zrodzonym z 
książki Isherwooda mamy świadomość obcowania z kimś 
kto sprawy te widzi w sposób nieco głębszy i mniej 
megalomański. Jest to pewną satysf akqą w czasach, kiedy 
nasz z kolei kontynent popadł w kompleks nie tyle może 
kulturalnej, ile cywilizacyjnej czy technologicznej niższości. 
"Kabaret" jest w tym sensie nie tylko dialogiem z histońą, 
ale takie dialogiem dwóch kultur - tej zza Oceanu i tej zza 
naszej miedzy. 

Po ukończeniJ s1Udi6ww łódzkiej PWSTIF ( 197 8) wraz z grupqszkolnych kolegów zaangażował się 
do TeolnJ w Ko rrszu, którego dyrekcję o~qł Waldemar Wnhelm, jeden z jego profesorów. Wspomina ten 
okres jako kontyruocję szkolnej atmosfery połcµonq z możliw~dq "wielkiego gronia". oożych ról w 
różnorodnym repertuarze. Poorót w okolice rodzinnego Sosnooco zawdzięcza inneroo ze swych •••••••••••
łódzkkh nruczydefi · Micha łowi PowrKkieroo, wówa.os dyrnktorooi Teatru SIQskiego. Gra ł oożo, także 
w Teatrze Telewizp, zdobywa~ poJJJlorn~ć i nagrody ( " Złoto Masko" w 1984 za rolę Szormo w 
"Operetce" Gombrooia.o). Z Teatrem Rozrywki współpracował już przy reolizocp "Boki w Operze" 
(l 986) , o sza.ególnie po rok.u 1988, kiedy to zrezygnoooł z etatowej procy w Teatrze Slqskim by zoj(J'. 
się prooodzeniem interesów, i (doprowodziwszy je do kol'Ko?) no dobre zwiqzoćsię z naszym Teatrem. 
Tu, nieomal od poczQlk.u i w sposób niezamierzony przez nikogo, przygotaNywony był do roli w której 
dz~ występuje. W "Rozkosznej wojnie" iw "Operze za trzy grosze" grał postaci o podobnym, błazeńsko 
aKJborKznym charakterze, "Heymonn" to spektakl WywodZ~ się wprost z berlińskiego kaboretu; jest w 
nim zresztq Konferansjerem. A mimo te doświodaenia, trudn~d. jakie napof't*o wciela~ się w Mistrza 
Ceremonii ocenia jako gigantyczne. Nie najmniejszq z nich jest świadomość, że tok naprawdę charakter 
tej postaci ukształtuje dopiero kontakt z publkzn~dq. 

Ma za sobq także doświodczenia reżyserskie; formalnie debiJtował "Kramem z piosenkami" w 
naszym Teatrze, przedtem jednak wystawił wiele oper ze studentami katowickiej Akademii Muzya.nej 
(kocha operę, uwielbia rruzykę poważnq której sluchanie przedkłada nawet nad tenis, spacery z psem i 
wypoczynek nad wodQ) . Zapędy pedagogiczne realizuje prowadzqc zespół teatralny w sosnowieckim 
Technikum Górnkzym, i w codziennej procy teatralnej, jako jeden z najbardziej wytrawnych aktorów 
naszego zespolu. 

I 

ELZBIETA 

O K U P S K A 

Spośród aktorów naszego Teatru, Elżbieta Okupska przebyło na~luiszq chyba drogę do 
swej obecnej, świetnej pozycji zawodowej. Wywodzi się z ruchu amatorskiego, przez wiele lot 
recytoooła i śpiewała poezję, przygotowywała ma~odromy, uczestniczyła W rKznych 
konkursach i festiwalach, z czasem · zdobywa~ nagrody, amatorka wystęJJ.Jjqca wśród 
profes~nalistów (za monodram "Bobak" wg Dostojewskiego no przykład). Karierę zawodową 
razpoaęla ~ko odept w Teatrze w Koszafinie, po ~ęciu lotach uzyskało weryfikatje aktorskie i 
przeniosła się do Szczecino. Tom zagrała kilka znoa~ch ról ( Ubica w "Uoo królu", Kuchar daw 
"Białym małżeństwie" ) i doskonaliło swoje umiejętności wokalne. Do Chorzooa trafiło ;.iż po 
sukcesach w kolejnych edytjoch wrocławskiego P!zegąil P"10senki Aktorskiej ( li i 111 nagroda, 
nagrodo prywatna Krystyny Jandy, stypendiJm MKiSl, by błyskawia.nie zdobyć sobie 
publiczn~ć i uznanie krytyki. Wielką kreację stworzyło już w pierwszej swej wielkiej roli · 
Wodzireja w "Baki w Operze· wg Tuwima, o potem mówić można tylko o rozwo;.i i rozkwicie jej 
wielkiego talentu. Grała we wszystkkh prawie naszych spektaklach, ś~ewała we wszystkich 
koncertach piosenki aktorskiej, OOolewal tylko należy, że ów natłok zajęć wciqż przeszkadza 
jej w przygotowoniJ ~erwszego pełnego recitah.J. 

Ela Okupska no dobre chyba wrosła w nasz Teatr ("o gdzie by mnie przyjęli? " ) i w 
chorzowski pejzaż. Tu urodziło syna (ma ;.iż 3 lota) i jest no najlepszej drodze by zamienić 
mieszkanie no prawdziwe, duże i własne. 

M A R I A 
M E Y E R 

Jako aktorka dramotya.no zagrała "wszntkie • 
role stosowne do wieku (pOCzq.vszy więc od Albertynki 
w "Operetce" Gombrowicza, z Oferiq, ole bez lody 
Makbet · i o tej rofi morzy, niechby i w wersp 
rrusicalowetl. O tym, że umie ś~ewać wiedziała i ona 
i jej dyrektorzy, aęsta występowała w repertuarze 
rruzycznym, o do udzialu w konEursie wrocławskiego 
festMolu namówił ~ mqż, również aktor Teatru 
5ląlkiego (tom wł!Nczos procooała), Jerzy Kozłowski. 
kza nagrodo a stypendiJm MKiS) roikiem poważnie 
postawiło przed niq kwestię wyboru dalszej drogi 
zowod<NleL o coraz aęstsza współpraca z Teatrem 
Rozrywki czyniło ~ coraz droifiwszq. Już główna rolo 
w "Huśtmvce" była i wielkim przeżyciem i dużym 
sukcesem. Dokonała wyboru decyruj~ się na stały 
ongoż do ooszego Teatru. 

Rolo SoDy Boolas nmeży do najbardziej 
interesuj~h ról rruskWiwych, praco nod niq wprawia 
Marię Meyer w wielq neiwow~t, wizerunek Lizy 
Minnelfi z filmowego "Kabaretu" nabiera cech 
obsesyjnych, chat filrru postanowiła nie ogąloć, teraz, 
ale widziała przecież przed loty, i wie, że będzie 

porównywana. więc... przedpremierowa rozmowa z 
Moriq Meyer naprawdę nie jest możliwa. Dodajmy więc 
tylko, ie niedawno otrzymała Nagrodę Wojewody 
Katowkkiego ·za wszechstronn~ć sztuki aktorski~ dla 
młodego twórcy". 



Wybitna postać teatru muzycznego, żywo 

zwłaszcza no Śląsku, legendo sceny operetkowej 
Zaczynał pod koniec lot 40-tych w teatrach 

dramatycznych (Gniezno, wkrótce potem Poznoń w 

zespole Wilomo Horzycy) . Przez wiele lot uczył się 

Spiewu ~IQC o karierze Spiewoko operowego; gdy 

jednak uzyskał dyplom aktora dramatu (Kroków 

1953) zdecydował się no„. operetkę . Uwolniło go 

to, ~k twierdzi, od koniecznoSci gronia robotników 

Cr{ nawet dyrektorów w ówczesnych sztukach 

socrealistycznych, o jako aktorowi o ogromnym 

temperamencie dawało możliwofo gronia większe 

aniżeli statyczna pod tym względem opero. 

Współtworzył więc lota Swietnofo Operetki gliwickiej, 

która posiodoło wówczas znakomity zespół, 

interesujQCy repertuar, zaproszono było do Warszawy, 

Krokowo, za granicę. Po jednym z wakacyjnych 

o~ozdów po Wybrzeżu grupo gliwickich aktorów 

kierowano przez Wodowo ~niodego pozostało w 

Gdyni dojQC poczqtek tomte~zemu Teatrowi 

Mur.tcznemu, rozwijonerru później przez Danutę 

BoduszkowQ. W podobny sposób powsta ło Operetko 

w Szczecinie; Stanisław Ptak brał udział w obydwu 

tych przedsięwzięciach . Po kilku sezonach wrócił 

jednak do Gfiwic, by grać g łówne role w musicalach, 

które tu w/ofoie mia~ swoje po~kie prapremiery 

("Kiss me Kate", "Hallo Dol~· , "Człowiek z Lo 

Manchy"). Był wówczas najpopularniejszym bodaj 

ortystQ Operetki, uchodzą:ej za bodaj nojlepszQ w 

kro~; otrzymywał nogr~. grywał w telewizµ, 

należał do pagartowskich ekip wystę~jQCych w USA, 

Kanadzie, nawet Mongolii (Spiewoł także w paryskiej 

Olimpii) . 

~wiadczenio musicalowe obudzify w nim 

pewne znużenie klosycznq operetką - jej miołkoSciQ, 

bezproblemowoSciQ, konwencjonolnq mortwotQ. Po 

przejSciu no wczeSniejszQ emeryturę mocniej 

zaangażował się w estradę, grywał goScinnie w 

Zabrzu, Bytomiu i coraz częfoej w Chorzowie. Od 

mu sezonów zw~zony jest z nosr.tm Teatrem. Role 

grane Maj, ~k choćby Peottchumo w "Operze za trzy 

grosze", uznaje za znoczą:e wSród 150 prawie 

swoich kreocp. Jak twierdzi, dojQ mu drugi oddech i 

pozwolojQ się rozwijać - co jest powodem naszej 

wielkiej radoSci. 

STANISŁAW 

P T A K 

L I O I A 

MAJERCZAK 
Kiedy końcr.tło Wydział Lalkarski wrocławskiej PWST, lalki by~ jej wielką posjQ. Pod 

wrażeniem spektakli "Bread and Puppet Theatra· zwiQZoło się z Andrzejem Dziedzillem, 
zokłodojqcym włoSn ie awangardowy teatr lalkowy (nazywany włoSciwie teatrem animacji) w 
Jeleniej Górze. To się sprawdziło: proco było foscyoojqco, spektakle - głównie dla dorosfych -
stawo~ się głoSne. Niestety wy~zd Dziedziulo do Szwecp spowodował samolikwidację 
zespołu, o ponieważ klasyczny teatr lalkowy nigdy jej nie interesował, podjęło procę w teatrze 
dramatycznym, w Legnicy. Grało dużo, wsr{stko, co po pewnym czasie stolo się oożQCe . A 
ponieważ dawno temu postanowiło - za Witkacym · "żyć pięknie o nawet dziwacznie", w 
którQ to dewizę wpisane sq zmiany częste i qieoaekiwone · zdecydowało się spróbować 

rrusicolu. 
"W życil promienna i radosna· · jak mówi o sobie· lubi grać "żałosne postaci" takie jak 

Frrulein Kost, czy wczeSniej Jenny w "Operze za trzy groszę". Lubi też grać w sztukach 
reżyserowanych przez swego męża (~ż niebawem - "lollr.tce" no scenie "Antrakt" w 
reżyserii Grzegorza Stonisławiakol, który ma tę jeszcze zaletę, że przy pomocy s w o i c h, 
likwiduje j e j napięcia przedpremierowe -drogą równoważenia. Oo rozłodowywonio tychże 
służQ wspólne spacery z sukQ Famą. 

I 

O O R O T A 
MORAWETZ 

Krokowianko, studiowało historię sztuki no UJ i scenografię w krokowskiej ASP. No egzamin 
dy~omowy opracowało "Operę za trr{ grosze"; przygotowane wtedy projekty kostilmów 
wykorr.tstoło w chorzowskiej realizocp tego utworu. Jak dotąl zrealizowało knkonoScie 
scenografii w wielu teatrach w kro~ m.in. w Teatrze Ochoty w Warszawie, w łódzkim Teatrze 
Studyjnym, mono swym koncie dwa spektakle Teatru Telewizp. · 

Nie należy do scenografów "pokornych", którzy no scenie odwzorowujQ kostilmy i wnętrza 
zgodnie z literQ epoki. Przeciwnie, dąży raczej do urzeczywistnienia własnej wizp plastycznej 
utworu, w której wyraża się jej osobowoSt, nie czyni to jej procy w teallze szczególnie łotwQ. 
Dlatego tok wysoko ceni sobie ideę partnerskiej współpracy i porozumienie z reżyserem. Z tego 
też wzglęW nie interesuje jej zbytnio teatr realistyczny, preferuje teatr kreacyjny, mocno 
przetwarzojQCy rzeczywistoSć, z dużQ SwiadomoSciq f01my ~stycznej. Poc~o jQ niezwykłoSć, 
odmiennoSć, transformacjo, ubi odsłonioćtoco zwykle ukryte, nicować rzeczywistoSć, ukazywać 
jQo rebour. Stąl w jej procach dyskretne dQżenie do nieco szokujQcej ekstrowogontji. Szczególnym 
upodobaniem darr.t podwiQZki tudzież elementy stro~ militarnego kompilowane z bieliznQ. 

~ 

'~ 
C E Z A R Y 
JAKUBICKI 

Mo dyplom aktora dromotycznego (wrocławskiej PWSD, ~ż w trakcie 
sludiów i przez 3 sezony po ich ukończeniu procował w pantomimie 
Tomaszewskiego, od końca minionego sezonu-w rrusicolowym roaej Teatrze 
RoZTywki. Jedyny w obsadzie "Coboretu", który o swej roli mówi bez 
szczególnego entuz~zrru. ponieważ wymaga od niego takiego aktorstwo, od 
jakiego by wolał ode~ć. Sam okieSlo siebie mionem oktOlo · mimo 
(elementów pantomimy będzie uczył we wrocławskie'! szkole w 
rozpoczynajfA'!Tl się roku akademickim); nie miłoSć do rrusico u przywiodło 
go do naszego Teatru, ole poszukiwanie własnego jęr{ko, gdzieS no 
pograniczu ruchowej ekspresp ciało, rruzyki, aktorstwo dromotyanego. Wiele 
obiecuje sobie po pionowanej (ponownej) inscenizacji "Księżniczki Turandot", 
w silnie umuzyanionej o ulubionej przez niego konwencp commedii dell' arte. 

W odróżnieni! od większości mł~ch oktOlów, nie posiada absolutnej 
determinocp wykonywania swojego zaworu; próbuje rozumieć go głęboko, a 
wiQie się to u niego z _jllzekononiem, że nie jest on celem samym w sobie, 
raczej Srodkiem do„.? Doskonalenia własnej osoby, sposobem poznania„. 

Spodziewamy się,że jego pobyt w naszym Teatrze zaowocuje wieloma 
udanymi rolami, o jeSli toksobie Czarek. życr.t-niechby i czymS więcej. 

BOGUSŁAW 

CICHOCKI 

Po szeSciu lotach procy w teollze (przedtem -orchłtek.turo wnętrz w ASP w 
Warszawie, scenografio w krokowskiej ASPl dociero~do niego głosy, ie staje się 
zawodowcem. Pozo kwalifikacjami i d<twiodczeniem (no kt61e składa się blisko 
20 scenografii w teollach m.in. Ch01Zowo, Olsztyna, Szaecino, i jedno filmowa) 
polega to no umiejętnofo zachowania chłodnego spokoju i przekonania o rocp 
własnych założeń no każdym etapie procy w koszmarnym bo/ogonie, jaki w 
każdym teatrze panuje przed premierQ. Nie bez znoaenio jest !Utaj odporn<tć no 
presje różnego rodzaju ("tego się nie do zrobić ! ") i skłonnoSć do zawierania 
kontrolowanych jedynie kompromisów. 

Lubi wielkie inscenizotje, tecrtT ogromny, mooomentolny. Bardziej niż 

cyzelowanie detalu (w czym osi<!)nQł wielkQ biegłoSć) poci@o go kształtowanie 
wielkich przestrzeni i operowanie światłem. Teatr m.Jr{any z rei;u~ oferuje lu 
większe możliwości aniżeli dramat, o ideałem jest opero, realizowano gdzieS 
bl~ko założeń Gesomtkunstwerk, w estetyce Appii. Może dlatego z 
sentymentem wspomina "Ocean Niespokojny", do którego scenografię tworzył 
dwukrotnie-w Chorzowie iwObtYnie. 

Scenografio to jego podstawowe i najważniejsze zajęcie. Oprócz niej uprawia 
grafikę uiytkowq, uczy rysunku, o Swiodectwem jego pierwotnego zaworu jest 
wnętrze restauracji "Antrakt" prrf naszym Teatrze. Mo ~i upragnione 
mieszkanie w Warszawie, do pełni statusu zaw<Xbwego potrzebny mu tylko 
telefon. 



M A R C E L 

KOCHANCZYK 

Jest jednym z czolowych reżyserów swojego pokolenia, 
jednym z najbardziej sprawnych, dynamicznych i tw6fczych. Praruje 
bardzo rużo, swój kalendarz IJJduje z ponod rocznym 
wyprzedzeniem w sposób niezwykle precyzyjny, a w teatrach, w 
kt61ych realizuje swoje przedstawienia (prawie wszystkie teatry w 
ficz<P{ch się ośrodkach w kra~), jego konsekwentja w 
egzekwowonu i dotrzymywaniu terminów jest przysłowiowo. 
Ceniony przez aktorów za konkretność i zdecydowanie w procy (nie 
jest reżyserem "godoją:ym", który w mglisty sposób przedstawia 
swoje niedookieślone koncepcje). 

Zaczynał w roku 197 2 jeszcze w czasie studiów (PWST w 
Krakowie, wcześniej Państwowa Wyższa Szkoło Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku) jako asystent dyrektora Rościszewskiego i szef reklamy 
Teatru w Grud~zu. Pocz!1ki jego kariery reżyserskiej były wręcz 
błyskotliwe, w cic!Ju niewielu lot zdobył większość licz<P{ch się 
krajowych nagród no festiwalach w Torunu, Wrocławu, Kaliszu. 
Najwięcej spektakli zrealizował chyba w Teatrze Wybrzeża za 
dyrekcp Stanisława Hebanowskiego i Macieja Prusa. Od poaqtku 
istnienia Teatru Rozrywki jest jego etatowym reżyserem ("Cabaret" 
to pi!1a ~ż realizacjo). Od kilku lot współpraruje też z teatrem w 
Giessen. 

Nie ma określonych preferentji gatunkowych, próbował 
chyba wszystkich konwencp i wie, czego nie chciałby robić 
ponownie. Wśród swoich najlepszych przedstawień wymienia 
"Wrogo ludu" Ibsena), "Czarny romans' Terleckiego, legendarnych 
- można chyba powiedzieć - 'Szewców', i niemieckQ wersję 
gombrowiczowskiej 'Iwony'. 

Karierę tancerza baletowego razpoczQł od najniższego jej szczebla -joko adept w Operze 
poznońskieL tom też zokooczył, przechodzą: no emeryturę w roku 198 l , po trzech lotach 
kierowania zespołem baletowym. O choreagrahi pom~loł stosunkowo wcześnie, ~ż w lotach 
60-tych, kiedy po uszkodzeni! kręgosłupa przymierzał się do zmiany zawodu. Wprawdzie 
powrócił do tańca, ole zainteresowanie choreogrofiQ pozostało; poa!1kowo realizował je 
współproruj(J: z głośnym wówczr:E. studenckim zespołem 'Nurt', póżniej w macierzystym 
Teatrze. Techniki tańca współczesnego uczył się od Conrada Drzewieckiego, który_ wródNszy z 
Zochoru -kierował w tym czr:E.ie ooletem Opery poznańskiej. W lotach 70-tycn zwiQzoł się z 
OperQ ~IQskQ w Bytom il, najpierw jako tancerz i asystent choreografa, o od 19 7 2 -kierownik 
baletu. Tu zrealizował swój pierwszy balet pełnospektaklowy- 'Stworzenie świata " Pietrowo, 
nagrodzony w I Ogólnopo~kim Konkursie Choreograficznym. Póżniej było jeszcze wiele 
głośnych spektakli; z sentymentem wspomina ten okres świetności bytomskiego zespo!u. W 
ostatnich lotach-także w Byto mu zojQI się też reżyser~operowQ. 

Osobny rozdział jego twórczości stanowi proco w teatrach dramatycznych. Ceni ~ sobie 
zwłr:E.zczo z uwagi no pewnego rodzo~ nadwortmć, kt61o w niezamierzony sposób powstaje 
czr:E.omi w założonym układzie za sprawQ osobowości (dobrego) aktora. Rzecz rzadziej 
spotykano w balecie, kt61ego podstowQ jest jednak zdyscyplinowane wykonawstwo. I tu, i tom 
istotQ procy pozostaje zawsze inspiracjo muzyczno, czrE.Omi tok silna i jednoznaczna jok w 
'Cobarecie'. Jeśfi uderzy Państwa podobieństwa niekt61ych układów do tych znanych z filmu, to 
bierze się ono st~, że trzeba by działać wbrew muzyce, by mogły ane być inne. 

J E R Z Y 
JAROSIK 

Ukończył Wydział Instrumentalny (w klr:E.ie fletu) oraz Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii 
Muzycznej w Kotowicach. Jest znakomitym instrumentalistQ jazzowym (flet i saksofon, od 197 S prowadzi klasy tych 
instrumentów w katowickiej AM), grał ze Sławomirem Kulpowiczem, w Silesion Jazz Quartet, z farmoc~ Sami Swoi, w 
orkiestrach Ireneusza Wikarka i Jerzego Miliona. Oprócz tego komponuje (głównie utwory instrumentalne dla Radio i 
Telewizji), jest aranżerem, dyrygentem, a od poaqtku istnienia Teatru Rozrywki - Kierownikiem Muzycznym i szefem 
jego orkiestry, o kt61ej trzeba powiedzieć, że było jednym z najmocnie~zych punktów każdego z dot~ zrealizowanych 
przedstawień. W drugiej połowie lot 80-tych uchodziło za jednQ z noPepszych w kra~, wiele kancertowoło samodzielnie 
i towarzyszą: gwiazdom estrady, o zwłr:E.zao -tok zwanym ~piewoją:ym aktorom; w szczytowym okresie mody no ten 
rodzaj piosenki orkiestro Jerzego Jarosika (a zwłr:E.zczo an sam) było ukibionym partnerem Edyty Geppert, Agnieszki 
Fotygi, Michała Bajora i innych. 

Od pewnego czasu Jerzy Jarosik jest osohQ niezoleżnQ materialnie, to znaczy proco artystyczno no jego status 
materialny ma wpływ raczej niewielki. I nost(lliła rzecz przygnębioją:o: oglą:lają: SWQ procę z uzyskanego w ten sposób 
dystansu, t pewnq goryczQ mówi o j~ charakterze, o cenie jokQ trzeba zapłacić za dmć W!$pliwe sukcesy, i ze 
'śmiertelnym realizmem' -o perspektywach artystycznych i, powiedzmy, fyciowych muzyka, zwłaszcza teatralnego. To 
co robi (doskonale !) robi z przyzwyczajenia i powodowany sentymentem dla dorobku 25 lot życia ... 
Cóż. Przeczekamy. 

POZEGNANIE Z BERllNEM 
CH I STOPHER !SHERWOOD 
PRZEŁOŻYŁA MARIA SKROCZY. ŃSKA 

w opracowaniach hlstoryczno-llterackich "( •.. ) Dziś wieaór, po raz pierwszy tej zimy, jest bardzo 
Oulstopherlsherwocx1(ur.1904)przyplsany)estdolat mroźno. Głuchy ziąb trzyma w uścisku miasto, wypełnione 
30-tych, mimo te tworzył Jeszcze 1w 40 łat póżnleJ, a to nieruchomą ciszą podobną do ciszy upalnego letniego południa. 
zasprawądwupowleśd,którychakcjarozgrywaslęw ł kł d 
Niemczech tut przed dojściem Hltlerado władzy: "Mr. W tym zimnie miasto jakby nawet się skuray o, zani o o 
Norris Changes Tralns" (1935) 1 'Goodbye to Berlin' rozmiarów małej aamej plamki, niewiele większej od setek 
( 1939). StanoWią one największe Jego osiągnięcie 1 innych plamek, samotnych i trudnych do odnalezienia na 
Jedno z ciekawszych zjawisk angielskiej prozy lat olbrzymiej mapie Europy. Za miastem, za ostatnimi, świeio 
międzywojennych. Wcześnie) wraz z W.H.Audenem wybudowanymi betonowymi -blókami mieszkalnymi, tam, 
plsałekspres)onlstycznedramatysatyJyczne,którenie gdzie ulice końaą się na zamarzniętych ogródkach 
przetrwały jednak próby czasu, póżnlej, czy to 
powracając w swych utworach do okresu działkowych, ciągnie się w mroku noty równina pruska. Dziś 
międzywojennego (The World In the Ewenlng". wieaór auje się ją wokół siebie -wkrada się do miasta niaym 
1954), czy zwracając się ku hinduskiemu olbrzymia pustać nieprzyjamego oceanu, upstrzona 
mistycyzmowl("AMeettngbytheRłver", 1967), n~dy bezlistnymi zagajnikami, lodowatymi jeziorami i maleńkimi 
jut nie osiągnął tego wspaniałego współbrzmienia z. wiosaynami które się pamięta tylko z raqi ich obco brzmiących 
duchem aasu, które stało się podstawą sukcesu jego ' , b' eh ól · eh • 
powleśdberlińsklch. na~, nazw. ~I 1t~y ~n~ wp . zapo~.many woien. 
JakCllffordBradshaw, tylkonlecopóżnlej, bow 1940, Berlm to kosoec, ktory na Zimme boli; to moi własny bolący 

lsherwocxi wyjechał do Ameryki I osiadł tam na stałe. kośóet Czuję w kośdach przenikliwy ból mrozu w dźwigarach 
Jakby podejmując marzenia Sally Bowles, kolei żelamej nad głową, w żelamych balustradach balkonów, 
współpracował z wielką wytwórnią filmową (MGM). w mostach, w przewodach linii tramwajowych, w słupach 
Dalsze koleJe jego twórczości układają się tak. j~y to latarnianych i w szaletach. Żelazo drży i kuray się kamień i 
co najważniejsze poz.ostało w brunatnym najpierw, • • , • • ' 
płonącym potem, Berllnie. cegły spraw101ą tępy ból, tynk kostme1e. (.„) 

Prawdziwym sercem Berlina jest mały, wilgotny aamy 
lasek - Tiergarten. O tej porze roku chłód zaayna ściągać 
wiejskich chłopców z ich maleńkich, niaym nie chronionych 
wiosek do miasta w poszukiwaniu proty i chleba. Ale to miasto, 
które jarzyło się tak radośnie i zapraszająm na nomym niebie 
nad równiną, jest zimne i okrutne, martwe. Jego ciepło jest 
złudzeniem, mirażem zimowej pustyni. Miasto tych chłopców 
nie ugośd. Nie ma nic do dania. Zi~ przepędza ich z ulic do 
lasku, który jest jego okrutnym sercem. Tam też kulą się na 
ławkach, marzną i głodują, i śnią o swym dalekim piew w 
chaóe.L.) 

~~ 

rys.Roman Kolorus 

Gazety coraz bardziej przypominają szkolne 
aasopismo. Zawierają tylko nowe zarządzenia, nowe kary i 
wykazy osób "zatrzymanych". Dziś rano Goeńng wymyślił 
trzy nowe odmiany zdrady stanu. 

Co wieaór siaduję w ogromnej, pustawej k9Wiami 
artystów nie opodal Gedachtnis Kirche, w której Zydzi i 
lewicujący intelektualiści pochylają ku sobie głowy nad 
marm11owymi stolikami, rozmawiając przyószonymi, 
zalęknionymi głosami. W'ielu z nich wie, że niechybnie 
zostaną aresztowani - jeśli nie dziś, to jutro lub za tydzień. Są 
więc dla siebie uprzejmi, dobrotliwi, uchylają przed sobą 
nawzajem kapeluszy i dopytują o rodziny. O wieloletnich, 
notoryanych sprzeakach literackich zapomniano. 



. -

Prawie m wieaór także odwiedzojq kawiarnię ó idiotyanej rubaszce. Jego zabawo w bojki, w przebieranki, 
S.A. Czasem przychodzq tylko po kweśóe, a wtedy każdy stała się poważnq sprawq. Naziści już się z nim zabawią. 
jet zzmuszony coś im dać. Niekiedy przychodzq kogoś · Nie będq się z niego śmieli; wezmq go za tego, za kogo się 
aresztować. Któregoś razu pewien pisarz żydowski, który podawał - uwierzq mu na słowo. Może właśnie w tej chwili 
lam przebywał, pobiegł zadzwonić po poliqę, lea naziści Rudi kona w mękach. 
wyóqgnęli go z kabiny i zabrali ze sobą. Nikt nie ruszył Dostrzegam własnq twarz w sklepowym lustrze i 
palcem. Póki się nie wynieśli, można było usłyszeć ,przeraża mnie to, że się uśmiecham. Trudno się nie 
spadajq<q szpilkę. ( ... ) uśmiechać w tok piękną pogodę. Tramwaje jeżdżą po 

Dziś ~ieó przepyszne słońce; powietrze jest Kleiststrasse tak jak zawsze. I one, i ludzie na chodnikach, 
łagodne, depłe. Wychodzę no swój ostatni ranny spacer i podobna do poduszki na aojniaek herbaciany kopuło 
bez płaszaa i kapelusza. Słońce ~ied, a Hider jest dworm przy Nollendoń~otz mają w sobie mś dziwnie 
panem tego miasto. Słońce ~ied, a dziesiątki moich swojskiego, przypominają rzeay zapamiętane z 
przyjadól - moi uaniowie ze Szkoły Robotniaej, kobiety i przeszłości jako nonnalne i przyjemne - jak bardzo dobra 
mężayźni, których pomołem w l.A.H. - siedzą w fotografia. 
więzieniu, może już nie żyjq. Ale ja nie o nich myślę - nie Nie. Jeszae teraz nie mogę ani rusz uwierzyć, że 
o tych trzeźwych, wytrwałych, bohaterskich; d świadomie to wszystko naprawdę się zdarzyło: 
podj~i ryzyko. Myślę o nieszaęsnym Rudim w tej 

Artemide 

TIZIO - designed by Richard Sapper 
Museum of Modem Art, New York 

Arte-design sp. z o.o. 
40-092 Katowice, ul.Adama Mickiewicza 12/7, tel/fax (0-32) 58 62 19 

AGENCJA WYDAWNICZA 
ROZGŁOŚNI RADIOWEJ 
W KATOWICACH 
oferuje swe usługi w zakresie : 

REALIZACJA NAGRAŃ MUZYCZNYCH 
( także w technice cyfrowej ) 

REALIZACJA REKLAM RADIOWYCH 
ORGANIZACJA PRODUKCJI 
KASET I PŁYT KOMPAKTOWYCH 
KOPIOWANIE KASET 



PROFESJONALNE STACJE SIECIOWE 
~ INSTALACJA SIECI KABLI SYGNAŁOWYCH W OPARCIU O GNIAZDKA 
ŚCIENNE FIRMY THORMAN, UMOŻLIWIAJĄCE SWOBODNĄ KONFIGURACJĘ 
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W POKOJACH, ORAZ SIECI ELEKTRYCZNEJ Z 
PODTRZVMYWANIEM NAPIĘCIA REALIZOWANYM CENTRALNIE LUB PRZEZ LOKALNE 
ZASILACZE UPS. TRANSMISJA W STANDARDZIE ETHERNET W OPARCIU O 
KARTY O-LINK 

c::::;> DOSTAWA KOMPLETACJA I URUCHOMIENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 
FIRMY HYUNDAI ORAZ DRUKAREK I PERYFERII FIRM EPSON, STAR, 
HP. SPRZĘT POSIADA ATEST NOVELL NETWARE 
LABORATORIES 

c::::;> INSTALACJA OPROGRAMOWANIA SIECIOWEGO NOVELL 
NETWARE w WERSJACH 2.2 I 3.11 

c::::;> WDROŻENIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH DZIAŁAJĄCYCH POD 
KONTROLĄ MS DOS I NOVELL NETWARE, SPRAWDZONYCH w 
DZIESIĄTKACH ZASTOSOWAŃ : 

FINANSE 
MAGAZYN 
PŁACE 
KADRY 

HURTOWNIA 
WYPOŻVCZALNIA VIDEO 

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW LOTNICZYCH 
W NIEZWYKLE KORZYSTNYCH TARYFACH. 

ODLOTY Z WARSZAWY I FRANKFURTU. 
JESTEŚMY PARTNEREM 

• BRITISH AIRWAYS 

• DELTA AIRLINES 

•AIR CANADA 

•MALE V 

& FIBAK-NOMA·PRESS 

AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA 
40-003 Katowice, Rynek 13 
tel.: (32) 53 71 89, 53 72 41 wew. 513, 500 
tel./fax: (32) 53 94 71 
dx:0315212,0312436 

Oferujemy pełną, profesjonaln~1 obsługę reklamową: 
- badania marketingowe 
- komputerowe opracowania gr:c1ficzne reklamy prasowej 
- artykuły reklamowe 
- realizację filmów reklamowych 

graf. C.M.Kim 

, Wydajemy między innymi: 
gazety codzienne: SPORT, D IENNIK SLĄSKl,DZIENNIK BESK,IDZKI 

tygodniki: PA ORAMA, NOWE ECHO, SPORT SLĄSKI 

PRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE 
40-953 Katowice, ul. Opolska 22 

tel.: (32) 58 71 39 
tel./fax: (32) 58 89 49 

dx:0312740 

DRUK: 
- gazet, czasopism 

- kalenidarzy, plakatów, folderów, ulotek 
- książek, podręczników, broszur 

- akcydensów 
- papierów firmowych, wizytówek 

- nalepek, opakowań 
oraz usługi introt.gatorskie 

Wszystko w oparciiu o najwyższej jakości materiały, 
· przy użyciu składu i grafiki komputerowej. 
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ZASTĘPCA DY~ElTORA 

JANUSZ KRÓLIK 
llEROWNll WOlALNY 

EWA MENTEL 
llEROWNll ZESPOŁU WOlALNEGO 

JAN WIERZBICA 
llEROWNll ZESPOŁU BALETOWEGO 

JANUSZ KRZYPKOWSKI 
KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

EWA NOWIASZAK 

llEROWNll DZIAŁU PRODUKCJI SRODlOW 
INSCENIZACYJNYCH I OBSŁUGI SCENY ..... .. ... ANDRZEJ NllE 

llEROWNICY I MISTRZOWIE PRACOWNI : 
lRAWIECllEJ DAMSllEJ. . . .. ... .. HALINA MATTHEUS 

lRAWIECllEJ MĘSllEJ. ...... . .. MARIAN BANDAŁA 

PERUlARSllEJ. ....... . . ZOFIA JANlOWSlA 
lAPELUSZY . .. . ... .. . JOANNA ZUBA.ZOFIA DZIUGIEL 

MALARSllEJ. . . . . . ... HENRYl RH 
MODELATORSllEJ.. „ .. . . . HALINA SWATEl 

STOLARSllEJ. . .. „„. lRZYSZTOF DANEWICZ 
TAPICERSllEJ „„„„. JOZEF CZECH 

SLUSARSllEJ „ .. „„ .. IRENEUSZ MROŻEl 
BRYGADIER SCENY „ .. . . . . .. PIOTR LESNll 

STARSZA GARDEROBIANA .. . ..... ALDONA PORWOLll 
RElWIZYTORZY„„. IWONA BRUCH,lATARZYNA SZOŁ TYS 

REŻYSER DŻWIĘlU .... „ .„. TADEUSZ GRABOWSll 
REŻYSER SWIATŁA „ . . „ „ .MAREl MROCZlOWSll 

FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY REALiZACJI PRZEDSTAWIENIA 
"CABARET" 

PWUT spółko cywilna "J and w· 
WYDZIAŁ PRODUHJI OTV lATOWICE 

llEROWNll BIURA OBSŁUGI WIDZOW ... . . .. . . . BARBARA CHODAClA 

PROJElT OllADll„ „ . .. .. . ROMAN lALARUS 
PROJElT PROGRAMU .„ ... .. .. DARIUSZ NOWAHOVA 

REDHCJA ... . ...... JERZY MHSELON 




