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Jan Błoński 
Przedmowa 

Chłopca wychowanego skromnie i pobożnie, własne talenty - nie mówiąc 
o burzliwych wydarzeniach, wśród których przyszło mu żyć - rzuciły w wielki 
świat. Między środowiskiem , gdzie spędzał dzieciństwo a doświadczeniami, 
których zaznał w młodości powstała rysa. I stopniowo przeobraziła się w groźne 
pęknięcia, grożące pochłonięciem całej wewnętrznej równowagi. Niezadowolony 
wśród obcych, nie umiał się także odnaleźć wśród swoich: albowiem to 
wszystko, czego s i ę nauczył , skompromitowało uczucia i wartości, które wyniósł 
z domu, to zaś co z domu wyniósł , okazało się nieużyteczne wśród ludzi. 
Słowem , stał się rozdarty i wewnętrznie podzielony: dzieciństwo skłóciło się 
w nim z dojrzałością, budząc zarówno nostalgię jak sarkazm. 

Jednak n ieźle mu się powiodło, jeśli sądzić po prezentach i uznaniu 
rodziny„. Zaznał, jeżeli nie sławy, to powodzenia; także kobietom nie był 
obojętny i za granicą bywał. Czuje się wszakże oszukany: jedyny Szczęśliwy 
Człowiek, którego spotkał, pokazał mu tylko "karteczki informujące o cenie ciał, 
uczuć , cenie jednej nocy, jednego dnia, nawet tygodnia" . Jakżeby lubił wrócić 
do domu - choćby na chwilę: aby odpocząć w cieniu ojcowskiego autorytetu. 
Do matki , do rodzinnych stron! Jakież jednak te strony osobliwe ... I rodzina 
dziwaczna. Ojciec mówi raz z chłopska, raz z pańska. Nic dziwnego: "przed 
wojną - powiada - byłem wrogiem klasowym takich jak ja, teraz po wojnie". 
I gdzie go nie było! Do szkoły chodził austriackiej, w wojsku służył carskim, 
emigrował też do Argentyny: jednak "wróciłem , i to niechaj się liczy". Matka 
"kończyła w Opawie kursy dla panien z dobrych mieszczańskich domów". Od 
ciotek i wujów zalatuje mieszczańskim, niemieckim obyczajem. Przecież nie 
o obieżyświatach mowa w "Paternoster"! Przeciwnie: kiedy biesiadują pod 
przewodem pastora, znać , że poważni z nich ludzie i zasiedziali gospodarze ... 
Zwariował tan Kajzar, pomyślicie . Nie, on swoją ziemię zna dobrze: cieszyński 
skrawek Śląska . Ten właśnie , który był cząstką osobnej prowincji austriackiego 
imperium i niejedno - w obyczaju i gospodarce - przejął z południa i zachodu. 
I tak jak przechował swoją wiarę - protestancką - tak wbrew wszystkim i 
wszystkiemu pozostał polski. 
Jednak "Paternoster" (gdzie bystre oko rozpozna mnóstwo obyczajowej prawdy) 
nie jest obrazkiem obyczajowym. Jak gombrowiczowski "Ślub", "Paternoster" 
jest snem. Snem bohatera, który śni powrót do domu. Sen miesza lata 
i czasy(„.) 

. . ''.Paternos~er" , jak każdy sen, ma swój porządek i własną logikę. Tylko, 
ze me jest to log~ka wydarzeń, ale uczuć : sen bowiem, jak wszystkim wiadomo, 
przekłada ~czucia na obrazy. Można zapewne powiedzieć, że wywyższenie 
1 ~padek Ojca określają rozwój "akcji". Jest to akcja fantastyczna, wszystko 
więc zależy wyłącznie od przemian uczuciowych, które zachodzą w duszy 
Syna .. . 
Do domu wraca dziecko pokorne, uległe, wraca niczym biblijny Józef, niczym 
syn mar~otrawny. Zapamiętane z dzieciństwa sceny zostająjednak 
wykrzywione, sparodiowane. Wraca chłopiec, który chciałby sprawić rodzicom 
r.adość, od.naleźć w Ojcu autorytet. Przywozi mu więc nie tylko tysiąc złotych 
1 ~~ba~sk1 rum: ale także nominacje: na nadzwyczajnego ministra, na cesarza ... 

Ojciec jest bowiem prawzorem wszelkiej władzy i syn podświadomie chciałby, 
aby rządził światem tak, jak niegdyś rządził jego dzieciństwem. 
. '.Vmczasem jednak szczęśliwy sen zaczyna się rozprzęgać. Wdzierają 

się wen - za sprawą obecnych kobiet - natręctwa i urazy seksualne. 
Gadatli~ość r~dziny, ":'ezwanej, aby świętowała powrót, wyzwala krytycyzm 
~obec srodow1~ka •. ktore tylko w oczach dziecka było bez skazy, dla dorosłego 
jednak - okazuje się tępe 1 zachłanne. Pastor plecie głupstwa i Kusy, który 
przerażał w dzieciństwie, zmienia się w głupie monstrum. ( ... )Daremnie Józio 
podbija stawkę, wielbi w Ojcu cesarza : uczta, wydana na cześć marnotrawnego 
syna, nie pogodzi go ze środowiskiem dzieciństwa, z jego religią, moralnością, 
p~aktyczną filozofi"!- ~ycia. "Paternoster" musi więc skończyć się upadkiem Ojca. 
Nie dlatego, aby Ojciec był "naprawdę" złodziejem : w tej sztuce nic nie dzieje 
się "naprawdę", wszystkie wydarzenia - łącznie z końcową egzekucją - są 
tylko snem. S~n opuszc~a Ojca u.czuciowo„ . To sam Józio („ .) likwiduje nie-jako 
stareg_o. człowieka w sobie .. obalając ostatecznie jego autorytet. Czy będzie 
szczę~h~szy? Na pewno me. Ale prawda, życie rzadko okazuje się trampoliną 
szczęsc1a . 

Tak mniej więcej można by rozumieć "Paternoster". Jako sztukę 
o rozda~ciu: Kajzar .mówi skromniej o nieokreśleniu . Zaopatruje sztukę , tak 
zresztą jak wszystkie owe sztuki w komentarze, ułatwiając czytelnikowi 
~nale~ienie związku między tym, co dzieje się na scenie, a tym co odczuwa 
ja~o. pisarz czy po prostu człowiek . Jego autobiograficzne notatki należą do 
najciekawszych w książce. Kajzar najwyraźniej nie chce udawać, że - jako 
pisarz - jest kimśinnym niż młody człowiek noszący dowód na nazwisko 
Helmuta Kajzara („ .) chciał się dopiero w teatrze i przez teatr dowiedzieć, kim 
właściwie jest. Inscenizując - jak w psychodramie - własne zmieszanie 
nieokreśloność, czeka aż teatr niczym lustro, odeśle mu jego prawdziwe oblicze. 



Passolini 

A w Paryżu niepohamowany głód . Zjadłbym wszystko. Głód, ślinotok, 
trzecie ciastko. Ból szczęki , alergia na kwitnące platany, a jednak radość , radość, 
spacer, brzegiem Sekwany ( ... ) 

Za chwilę zobaczę "Salo" Passoliniego w kinie na placu Monge. („„ „) 
To była zbrodnia. Zbrodnia dokonana na jednym z największych poetów 

XX wieku . Nie wierzę, że mógł tak bestialsko ciało poety zmasakrować jakiś 
piekarczyk, którego, jeśli Passolini uderzył , to miał "ojcowskie" prawo, 

kazirodcze prawo uderzyć syna. Jak Lajos. I syn mógł go zabić w 
odruchu buntu. Ale on został zmiażdżony. Tak zabija faszyzm 

\ 

i diabeł mszczący się za miłość. Passolini kochał. Z jego filmów 
wyświetla się miłość . "Salo" jest filmem zrozpaczonego 

boga-człowieka . Jest obrazem realnej faszysto
wskiej jadalni-rzeźni-kloaki (sam padł jej ofiarą) . 
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Passolini wiedział, źe zabijanie jest 
konsumpcją. I pokazał to, że zabijanie 

przynosi zysk i bywa rozkoszą. Film 
kończy się obrazami tortur i gwałtów 
wprost - podniecających. Premier 
faszystów obserwuje skomponowaną 

przez siebie ubikacyjną egzekucję . 
Ogląda ją z dala przez okno i w 
zbliżeniu przez lornetkę. Tak jak i my, 
razem z nim. Oddzieleni jesteśmy 
od kloacznego teatru szybą i socze
wkami. Premier przywołuje młodego 
strażnika. Daje mu lornetkę. Chłopak 
przygląda się scenie męczeństwa. 
Premier wkłada mu rękę do rozporka. 
Uśmiecha się. Stoi. Wszystko 
w porządku . Oblałem się rumieńcem 
wstydu. 



Prometeusz 

Przez całą prawie noc nad Sztokholmem przelatują pasażerskie samoloty. 
Widać czerwone i niebieskie światła na skrzydłach odrzutowców. Przemoc i Siła 
przybrały postać pary policjantów. Ona i on, mają blond włosy, bi_ał~ pasy, białe 
pałki , małe , przenośniki nadajniki , mikrofony. W cieniu drzew stoi biało-czarny 
mercedes ... 

Jak odnależć , gdzie szukać śladów wiodących ku Skałom Kaukazu, do 
Prometeusza? 

Park. Na wzgórzu .. Na skałach. Ktoś leży. Jest nagi i pijany. Skradają się 
do niego w milczeniu cienie. Jest noc. Pochylają się nad nim. Ludzkie ciało . 
Będą się nim żywić ... 

Dom Towarowy 

... Tęsknota ... za czym? ... Tęsknota podsycana muzyką, modą, 
reklamami. .. Może to głód ... Obrazy wiecznego szczęścia ... Reklamy ... 

Widoki południowych mórz: szczęśliwych, świetnie zbudowanych młodych 
ludzi popijających coca colę , smarujących rzodkiewki margaryną. Na zębac~ . 
na skórze modelek załamują się promienie słońca . Jak na diamentach. Sutki 
opalających się kremem Nivea dziewcząt świecą własnym światłem . 
Uśmiechn ięty pies. Buldog z ludzkim zamyśleniem w oczach reklamuje 
kapelusze. Perfekcyjny artyzm manekinów. Występy artystyczne manekinów 
w oknach wielkich domów towarowych. Wycie reklam mięsa( .. . ) 

Manekiny z wystaw NK (najdroższy dom towarowy Sztokholmu) podobne 
są, identyczne w ruchu z Catherine Deneuve. Mająjej pozy. Je~ aktorski wyraz. 
Natr~tne podobieństwo do najbielszej . Erotyczne gesty, rozsunięte szeroko 
kola a. Głód , który jest obojętnością. Tylko stroje wyuzdane. Nacechowane 
eroJ.czn1e. Gra wstępna sweterków, futer, _torebek, o~casów L··) . 

S:zlok a widok pięknych. Schodzą się tu młodzi by kupie sobie rzeczy 
do odk eśl~nia ich piękna Olśniewająco jaśni , czyści ~mukli, białoz~bi. Dalecy 
bezr zgl d~ie . Aryst_okrac! ci_ała . ~rys~okratk_i. ~iologi~~a ~iła, jak9śó, skóry, 
mię ~ . ębow, włosow. Usm1echaJą się do s1e 1e wzaJ mnie, wycHodzą z daniu 
to · aro eg z pięknymi paczk~mi , ?zekf j.ą n ~iebie, y pójść na Io 
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krajob zie świata. Staram się go oswoić. 
du· eh równaniach , wszechmocnych prawach 

Histo/f , Ekonomii , Pol ityki , staram się odszukać moje 
trzy grosze. Zadaję sobie uparcie pytanie, czy tak ze mną 

było i;Yci prawdę? Czuję obrzydzenie do większości gazet 
i pra~<'.fziwie nałogowo czytam je. Oglądam obrazki. Dlaczego? 

Wien,V,że reklamy mnie pouczają. Bronię się przed ich wiedzą. 
Doświadczen iem . Dlaczego? 

Chyba dlatego, że ciągle jeszcze wierzę w siłę poetyckiego 
myślenia , które atakuje gotowe pojęcia . Przygląda się im. Sprawdza. 

Przygląda się więzieniu języka. I choć zdaje sobie sprawę , że równanie 
Einsteina jest niezrównanie zwięzłe, przeciwstawiam jego oschłości swoje 
śledcze monologi. Przypominam sobie, możliwie najdokładniej, jak to było 
ze mną. Jak naprawdę to przeżyłem . I moi najbliżsi. 

Jeśli odważam się coś interpretować , to robię to poprzez odsłonięcie 
procesu poznawania. Nie chcę go ukrywać ani w swoich sztukach, ani w 
przedstawieniach. Tej pracy towarzyszy stała n iepewność, męka , ale także 
i chwile radości. Przeważa jednak niepewność . I dlatego boję się krytyk 
i krytyków, którzy nie chcą przebyć ze mną i zespołem ludzi , z którymi pracuję , 
tej samej drogi i sprawdzić nas, nasze myślenie , natomiast doradzają nam lub 
odradzają stosowanie pewnych chwytów estetycznych. 

Ostatnio teatr i film podtrzymują swoją reputację na rynku 
wolnotowarowym poprzez nasycenie form "dekadencją". Intensyfikacji 
poddawane są formy sztuki wysokiej i niskiej. Arcydzieła i kicze. Na auto
stradach spotykają się i mijają. Wszystko i wszyscy. Nic i nic. Byle tylko było 
już znane, opływowe i bogate. Okrutne i piękne. Erotyczne i polityczne. 
Ta aleksandryjska, masowa sztuka cierpi na brak intuicji. Nie ma serca. 

Teatr, film , telewizja stoją wobec przymusu radykalnej odnowy. Krytyczne 
przyglądanie się własnym kłamstwom czy nawykom mody i składni jest zaledwie 
początkiem pracy. 



Gombrowicz 

("Iwona Księżniczka Burgunda"). Ta sztuka pomyślana jako groteskowa 
tragikomedia ujawnia coraz bardziej swą psychologiczną proweniencję . 
Prawdziwe w niej są zapisy stanów lękowych , neuroza nieautentyczności. To 
co się dzieje Naprawdę na scenie jest naprawdę przygnębiające . I z tak zwaną 
teatralnością nie ma nic wspólnego. Jest to sztuka, która się dzieje w słowie . 

Czyli w wyobraźni. Jak ją konkretyzować i którą jej warstwę unaocznić? Wydaje 
się , że teatr współczesny jeszcze nie dorósł do tej problematyki. Trzeba dużo 
odwagi , żeby umrzeć tak jak umiera Iwona. Ja na przykład uciekłbym 
z przyjęcia , gdzie podają karaski w śmietanie. No tak. No tak. 
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("Ślub") . Jest coś "jaskrawego", "prymitywnego", "wyzywającego" , "bolesnego" , 
"Żebraczego" w tym utworze. Zimno serca. Henryk jest pozbawiony czucia. Jest 
lekkomyślny, choć przenikliwy i mądry. Ślub niemożliwy, bo zabrakło pieczęci. 
Miłości. Tak kiedyś myślałem. Ten Jego powrót jest powrotem formalnym. 
Dotknięcie nie przerodzi się nigdy w dotknięcie. Nam, Władziom spragnionym 
życia - "Józiom", "Tadziom", "Jurkom", "Markom", "Rafałom" - było żal, że tylko 
krwią można by wymusić miłość Hanryka. Ale ... Henryk jest, mógłby być 
Władziem .. .. Ale dlaczego ręka Henryka ma być starsza od karku Władzia? 
A może Władzio jest chamem? Chce nim być? Bo przecież o Władziu , o tym, 
co myśli i jak czuje, nic nie wiemy ... nie chcemy wiedzieć .. . nic? 

I stoję wobec problemów współuczestnictwa odpowiedzialności Ojcostwa. 
Pokuty. "Jestem za miliony". Teraz często chciałoby się odwrócić to zdani~ -
"Miliony za jednego". We mnie nie ma mitu . Nie zostałem podwyższony. Nre 
mam szans. Jestem w chórze. Osobą chóru. 

Henryk-Gombrowicz jest sam. Sam wobec kosmosu. Nieba. Ziemi. Ludzi. 
Po omacku. Na tle czarnego ekranu. Poruszył się . Rozpoznaje je i stwarza 
rytuał ofiary. Mszy. Boi się dotyku. Jego sakrum leży w "nietykalności" . A syci 
go nóż. . . 

A my jesteśmy mięsem żyjącego i umierającego . Nasze sztuki graJą nadzy 
aktorzy. Pod kostiumami są nadzy. Cielesność nas boli , cieszy, przeraża , ratuje. 
Dotyk miłości jest azylem. Sensem. Ratunkiem. 

A nasze kostiumy? Są wzięte z życia i wyobraźni. 

I 

Różewicz 

Świat sztuk Różewicza się 
rozrasta. Przeszło pięćset stron druku. 

Bohater zwielokrotnił się, zapełnia ziemię. Podróżuje , 
odwieaza restauracje, muzea, cmentarze, ruiny, dworce, 

plaże, las, buduje domy, przygotowuje s ię do wygłoszenia 
referatu , służy w wojsku , jest na emeryturze, robi zakupy, jest 

kelnerem, fryzjerem, gotuje obiad , pisze wiersze, nic nie robi , 
bierze udział w przemianach historii , etyki , sztuki, konsumuje, 

świadczy. Jest świadkiem . Zabija , płodzi. Kultura i biologia "przerastają 
go". Są poza nim. To dwie bomby, które nie zagrażają i nad którymi nie 

potrafi zapanować. Łakomy i nienasycony skazany jest na minimum 
konsumpcji. Jest łatwowierny i społecznie oszukany obietnicami raju . 
Może wszystko albo nic. A może tylko znalazł się w fałszywym miejscu, 
albo stracił rozeznanie w systemach wartości. Bohater czuje się w każdym 
razie nieszczęśliwy, obdarza sam siebie hojnie porcjami współczucia i na 
oślep ucieka w kierunku śmierci, źyjąc. Z uporem czepia się wszystkiego. 
Co to jest "wszystko"? 



Londyn 

Spacer po bankowej i jakby więziennej części Londynu. Monument of 
Bank. Godzina dwudziesta. Cisza. Na ulicach prawie nikogo. Sejfy z 
banknotami , klejnotami , złotem. Pieniądz płodzi pieniądz . Dzieworództwo. 
Kolumna złota napręża się . Pęcznieje . Rano nastąpi ejakulacja. Zmaza dnia 
(.„ )W każdym przechodniu, w każdym odbijającym się we mnie, jest kawałek 
mego pożądania . Simenon ogłosił , że miał dziesięć tysięcy dziewczyn. Co to 
znaczy miał? A więc sytuacja człowieka kupującego sobie człowieka. Za 
pieniądze. Reportaże o męskiej prostytucji. "On mnie tak kocha, że ja już nie 
wiem czy ja go kocham". Lęk przed miłością. "Jestem absolutne dno. Ona ma 
miliony i jest zgrabna i przychodzi , choć wie że ja to robię za pieniądze" . J. 
kupuje u chłopców rozmowę i czułość bo w domu jej nie znajduje. T. poszedł 
w tajemnicy przede mną do burdelu. Wstydził się mnie. 

t 

~ 

n 
a / 

W Il o o o D
0 

c!J lJ \J ? 

List 

"Jak bardzo chciałem ci napisać zwykły, przejmujący li~t o tym, że_ jesteś 
mi najbliższa , że nawet gdy umrzesz z?sta~iesz p~~y mnie.' a Ja ~rzy Tobie (cz~ 
przybyło ci zmarszczek czy jesteś chw1lam1 szczęsllwa?) , ze ~ozsm1eszasz mnie 
i denerwujesz gdy tak drepczesz w kółko , samotna, odepchnięta przez stado 
małp, gdy robisz miny kasandry-wykwintnisi i wa~isz na samca. P~ychodzę do 
ciebie pomarszczone, ciepłej possać pierś . Grozisz palc~m. podcierasz, po
cieszasz, chwytne palce, dłoń księżniczki wykopana w G1~e~ (a co po nas . . 
zostanie?). Chcesz się bawić , robić zakupy, przyszła do c1eb1e , ma ła~~e p1ers1 , 
usiadła na fotelu , palicie papierosy, obnosi zapach sromu wsparty olejkiem 
indyjskim a jednak urywa i doły, zapomina. ~~lowane ciała. M~łe wyschł~ , 
staruszki i zupełnie inaczej cuchnący starcy 1 Jak to _dobrze chciałem ~ap1sac do 
Ciebie przez innych, że ubywa mi s ił (nie wszystko iest nadaremne), ze nocą 
przespaną nie trzeba się trwożyć , że sny to pomyłka , 
że płynąć do brzegu 
i topić się w miejscu , 
wymagać i brać że 
dawać i że 
wszystko to 
wszystko jest 
pełne znaczenia 
najukochańsza , 
że tęsknię jak 
tylko człowiek 
tęsknić potrafi, t 
że chciałbym byś \ 
była wesoła, że 
wszystko się 
nagle urywa tak 
samo jak nagle 
zaczyna". 
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Cud „ „ „ 

Warszawy 

\ 
Byłeś ostatnio w muzeum techniki? 

Zapraszam na pokaz - szklanej panienki - już mam 
godziny pokazu. Cud Warszawy. Komputerowo opracowane 
rozświetlenie i synchronizacja. Wszedłem żeby zobaczyć samoloty a 

o I} 

i) o 

tu taka niespodzianka( ... ). Szklana panienka, model kobiety z pleksi - i taki 
bezbarwny głos lektorki - wyciemnienie i zapalają się narządy, o których 
spikerka mówi. Dzieci nie mogły się nadziwić, że człowiek jest taki brzydki , 
a panie nauczycielki mówiły - że przecież to ładne. Elastyczny przewód 
pokarmowy - trzustka-kurczliwy worek-żółć - 1 O litrów - mogą być tam 
potknięcia w danych ale w ustach lekarki nabrało to innych smaczków (można 
by jej dodać jakieś echa, zacięcia się, powtórzenia) - trzustka - długość jelita 
cienkiego - kobieta to czyta, połyka sylaby - dzieci: o jej jaka ta baba ohydna -
i podchodziły bliżej. 

Cud Warszawy, mówię ci, trzeba by opatentować albo jakoś wykorzystać. 
Okrągła salka, przecięcie wstęgi i inne akcenty, kulturystę można postawić? 
Mógłby się rozebrać i też tak stanąć i to wszystko w kontekście Warszawskich 
Spotkań Teatralnych i teatru Szajny w tym samym budynku. Matka natura z 
pleksi - wyprana z erotyzmu, o tak ręce trzyma - gest prawie błogosławiący -
pokazuje anatomię. Wybuch monodramatów, mikrogestów. ( ... ) 

Te lśnienia na pośladkach szklanej panienki mnie prześladują, mam 
zresztą zastrzeżenia do ich modelunku. 

Bohater naszych czasów 

Jaki będzie bohater moich nowych sztuk. Myślę 
o Czechowie chorym, nudzącym się , tęskniącym za 
pięknymi kobietami za Moskwą, Paryżem. Za żoną 
grającą w jego sztukach. Ludzie Czechowa trawią życie 
na poziomie swego społe-cznego zdeterminowania 
i biologicznej bezsilności. Jak bardzo różnią się oni 
od człowieka Passoliniego czy Michała Anioła , ich 
człowieka chrześcijańskiej rozpaczy. Człowieka poza 
pracą, utopionego w marzeniu o mistycznej podróży 
w miłości i kosmosie. Człowiek opętany przestrzenią. 
Słońcem i ciemnością. Boski włóczykij stworzony dla 
miłości ciała . U Moliera zaś to samobójcy. 
Praktykujący każdy ~- (\ !\.r.::,._,. \ ~ 
rod~aj śmierci i ~mie- - - :. 9,._CJ n \\ I :; ·~ .L-\ ~ 
rama. U Szekspira to . k. ~ -~\ l.J. ~ 

~i;;:n:o~~~Tą~o ~~~ (I )' . w\\\ . I ~' I 

. t - \ 1 ero yczną. -, 1 
polityczną -J-- I , 1 

• ' 

Ceremoniami -\ .~ ~. 
dworskimi. A my? - -

1 
1 \ ) :S:::~~~Ji~WJ 

Jakiego mamy ~ -1-
1 · J \\a ~:_.r~~~ll~ 

człowieka? O naszej ) 1' '-::-;;;~iafrf~7'"'41~t.J 
cywilizacji nie wiemy ~ 
prawie nic. Choć ją 
praktykujemy. 
Trochę psycho
analizy, dzienni
karstwa, chorób, 
rodzinnych sag. 
Próba ubóstwienia 
historii nie udała się . 
Pozostał człowiek 
wobec terroru idei . 
W obliczu wojny 
i rewolucji. 
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Dyrektor Naczelny 
Jadwiga Oleradzka 

Dyrektor Artystyczny 
Andrzej Bubień 

Teatr im. Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1 
87-100 Toruń 
Telefony:(056) 622-52-22, 622-12-45 (sekr.) 
622-50-21, 622-50-22 (centr.) 
Fax:(056) 622-37-17 
e-mail :kontakt@ikp.atm.com.pl 
Informacja w internecie: www.atm.com.pl/-kontakt 

Zespół techniczny: 
Kierownik techniczny - Marek Mierzejewski 
Z-ca kierownika technicznego - Krzysztof Garstecki 
brygadier sceny - Piotr Drost 
światło - Alojzy Koźlikowski, Adam Krupowicz 
dźwięk - Dariusz Rutkowski 
garderobiane - Irena Baumgart, Krystyna Tadajewska 
fryzjerka - Krystyna Stankowska 
rekwizytor - Maria Górna 
Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej - Krystyna Gajewska 
krawieckiej męskiej - Janusz Małek 
elektrycznej - Waldemar Boruń 
akustycznej - Tomasz Baranowski 
plastycznej - Lech Zakrzewski 
rekwizytorni - Maria Górna 
fryzjerskiej - Krystyna Stankowska 
prace farbiarskie - Maria Brozdowska 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne codziennie od 8.00 do 16.00. 
Telefony: 622-55-97, 654-90-74, 622-55-66 
Kasa teaktru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 
w godzinach 10.00-14.00 i 15.00-19.00. 
Telefon: 622-30-70 

W programie wykorzystano: 
Fragmenty przedmowy Jana Błońskiego w "Sztuki i eseje" 
Helmuta Kajzara, Warszawa 1976 r. 
Halmut Kajzar,"Z powierzchni „ . szkice o teatrze", 
Warszawa 1984 r. - fragmenty "Czerwone skały", "Jadalnia" 
"Odpowiedź na ankietę","Ja rocki", "Krew", "Co to jest «wszystko»" 
"Letargi", "Matka natura", "Fonemy''. ' 

Redakcja programu: Beata Banasik 
Opracowanie komputerowe i rysunki: Agnieszka Ciesielska S. 

'P A c K 
lD R uj K 

TUDEN 
CZYSTOŚĆ I HIGIENA 

Pełen zakres usług porządkowo-czystościowych : 
- mycie okien. 
- czyszczenie wykładzin. 
- czyszczenie żaluzji pionowych, 
- mechaniczne czyszczenie i konserwacja 
każdego rodzaju podłóg. 

Oferujemy ponadto: 
- odkurzacze przemysłowe . 
- zestawy n;iczne dla sprzątaczek. 
- zmywarki 1 zamiatarki do podłóg. 
- myjnie wysokociśnieniowe . 
- dozowniki do mydła i ręczników papierowych. 

87-100 Toruń . ul. Gen. Sowińskiego 4/1 O 
tel/fax (56) 6598433, 6553391-92 w. 33 
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ZAKlAD 
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WYDAWNICZY 

88· 1 OO INOWROClAW 
UL. KS. B. JAŚKOWSKIEGO 3 
TEL./FAX 74·989, 76·219 



ECCO-PAPIER 
Spółka z o.o. 

ODDZIAŁ w TORUNIU 
ul. Wielki Rów 40b, 87-100 Toruń, tel. 662 41 14; tel./fax 306 01 

--------------~~ 




