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MICHAEL FRAYN 

Urodził się w 1933 roku w Londynie. Studiował filozofię 
w Cambridge. W latach 1957- 1963 pracował jako re
porter i felietonista w dzienniku The Guardian, od 1963 
na kolejnych pięć lat przeniósł się do tygodnika 
Obssrver - gdzie nadal jeszcze zamieszcza swoje repor
taże z różnych krajów (Kuby, Izraela, Japonii, Szwecji). 
W Jatach 1965- 1973 wydał pięć powieści i książek 

o problematyce filozoficznej. Jest laureatem nagród: im. 
Somerseta Maughama (1961 ), Howthorden (1967) i na
grody wydawców prasy - National Press Award (1970). 
Teatrem i dramaturgią zainteresował się w końcu lat sie
demdziesiątych, pisząc najpierw dla telewizji: Jamie 
(1968) i Birthday (1969). W roku 1970 zadebiutował 
w Garrick Theatre czterema jednoaktówkami pod wspól
nym tytułem The Two of Us. Wkrótce powstały następ
ne sztuki: The Sandboy (1970), Alphabetical Order 
(1975) - najlepsza komedia roku według opinii dzien 
nikarzy Evening Standart, Ośle lata (Donkeys Years, 
1976) - nagroda Stowarzyszenia Teatrów West Endu, 
z roku 1980 pochodzą Liberty Hall i Make and Breake 
- również uznane za komedie roku, Czego nie widać 
(Noisss Off, 1982), grana również w Polsce pod tytu
łem Z tyłu ~ w Londynie osiągnęła ponad 1 OOO przed
sta wień, a przez rok szła na Brodwayu, oraz 
Benefaktors (1985). Frayn jest również tłumaczem, głó
wnie z rosyjskiego. Przełożył Wiśniowy sad i Trzy 
siostry Czechowa i Płody edukacji Tołstoja. Zafascy
nowany twórczością Czechowa napisał dramat w oparciu 
o j ego Płatonowa. Sztuki Frayna cechuje specyficzne 
połączenie wysokiego lotu komedii i wyrafinowanej farsy. 
Obok Ayckobourna i Shaffera należy do najwyżej cenio
nych współczesnych autorów komedii. 

* Z tylu - prapremiera polska. 



O czym tu pisać? Farsa jest pusta jak wydmusz
ka. Nie ma w niej żadnej podszewki, żadnej skrytej 
pod sytuacyjnym humorem refleksji poważn iejszej, 

choćby takiej jak w Edukacji Rity. Jest stara jak 
świat teatralna burleska autotematyczna: oglądamy 
z tyłu od kul is, jak objazdowa trupa aktorska przygo
towuje, a później gra pewną farsę; śmiesznostki po
szczególnych wykonawców, a także wzajemne 
uczuciowe powiązania nakładają się na konflikty 
wystawianej sztuki, spiętrzając nieporozumienia 
i potęgując komizm. Przy czym u Michaela Frayna 
poszczególni aktorzy są całkiem bogato dookreśleni: 
ze strzępów dialogów i kłótni można odczytać infor
macje nie tylko o ich usposobieniu, ale i kontury ich 
biografii i zawodową pozycję. W spektaklu - pra
premierze polskiej - ta konkretność gubi się: realia 
angielskiego teatru - organizacyjne, towarzyskie 
- są jednak na tyle egzotyczne, że nie sposób usta
lić punktu odniesienia. Pozostaje więc ogólny sche
mat: teatru w teatrze; straszliwie zgrany, choć nieod
miennie śmieszny. 

Al iści ów schemat sam w sobie może być osią 
teatralnej zabawy, wystarczy popatrzeć jak potrafi 
bawić się nim Frayn. Farsopisarz doskonale zdaje 
sobie sprawę, że jego zadanie ma charakter nie tyle 
literacki, co i nżynieryjno-matematyczny: z gotowych 
elementów, z nieśmiertelnych, farsowych chwytów 
trzeba wznieść konstrukcję i n iebanalną, i śmieszną 
zarazem. Anglik jest profesjonalnie perfekcyjny w tym 
zadaniu, zachowuje jednak przy tym stały, inteligen
tny dystans. Oto organizuje ekspozycję w pierwszym 
akcie jako przedgeneralną próbę przygotowywanej 

farsy: ostatnie uwagi reżysera, ustalenia partnerów, 
niewielkie spięcia - dla nas okazja do poznania 
ansamblu przygotowującego spektakl, stosunków 
w nim panujących, konfliktów pomiędzy poszczegól
nymi jego członkami . A grana przez nich farsa? Jest 
antolog i ą najklasyczniejszych chwytów i gagów ga
tunku: wszelkie możliwe qui pro quo, bliźniacze po
dobieństwo nieznajomych, rozpoznanie się ojca 
i córeczki, ukrywanie się wszystkich przed wszyst
kimi, opadanie spodni, galopada pomyłek, etc. Dzie
sięcioro drzwi (też żelazny warunek farsy) trzaska 
nieustannie, postacie sztuki kręcą się w farsowym 
kołowrotku, schodząc i wychodząc oraz wnosząc 
i wynosząc talerze sardynek. To ostatnie kompletnie 
nie ma sensu, ale brak sensu jest też istotnym at
rybutem farsy, takim, jak rozbieranki i nieustanne 
nieporozumienia. 

Dalej: ów akt farsy, który oglądaliśmy w pierw
szym akcie, jako próbę przedgeneralną, w drugim 
oglądamy już podczas jednego z przedstawień. Tyle, 
że nasz punkt widzenia został odwrócony: siedzimy 
teraz za kulisami, oglądamy odwrotną stronę dekora
cji, spektakl dla wyimaginowanej widowni, toczy się 
w głębi, my widzimy z niego tylko blask reflektorów 
i słyszymy dialogi. Konstrukcja, jaką w tym akcie 
wymyślił Frayn, godna jest honorowego członkost
wa towarzystw matematycznych. Oto na akcję gra
nej na scenie farsy nakłada się teraz akcja druga 
- zakulisowa, pełna skomplikowanych konfliktów, 
starć, obrażania się, godzenia i mnóstwa innych 
uczuć. Rozgrywa się ona w formie pantomimy {w 
trakcie przedstawienia za kulisami się nie gada), zaś 
jej przebieg determinuje grana farsa: w najbardziej 
niestosownych momentach, ktoś musi wyjść na sce
nę, bądź ktoś właśnie z niej schodzi. W miarę pię
trzenia się kłopotów i nieporozumień za kulisami, 
rośnie też seria katastrof na scenie, łatanych rozpa
czliwymi improwizacjami: rozeźleni coraz bardziej ar
tyści nieustannie robią sobie złośliwości na obu 



planach, scenicznym i zakulisowym, mnożą się gagi 
- znowu najklasyczniejsze chwyty farsowe: Frayn 
buduje farsę do kwadratu, proporcjonalnie potęgując 
śmiech na widowni. 

A czy możliwa jest farsa do sześcianu? Tę mamy 
w trzecim akcie, gdzie jesteśmy widownią oglądają
cą kolejne przedstawienie znów od przodu. Akcja 
zakulisowa od pierwszych kwestii nakłada się na 
akcję farsy, katastrofy przychodzą natychmiast i po 
paru kwestiach konstrukcja farsy wali się z efektow
nym trzaskiem. Aktorzy improwizują, niespodzianka 
goni niespodziankę, gag goni gag, spektakl odrywa 
się od sceny i żegluje w obłoki humoru absurdal
nego. Tu już nie ma ani pół minuty pustej - bez 
gagu, bez śmiechu. „To jest, niech ją diabli wezmą, 
najśmieszniejsza sztuka grana obecnie w Londynie" 
- pisał recenzent New Statesman: bez wahania mo
żna powtórzyć tę opinię odnosząc ją do Polski. I nie 
ma nic zdrożnego, że śmiech ów homerycki jest jed
nocześnie śmiechem pustym, że o nic nie chodzi, że 
wywołano wesołość mechanicznymi chwytami. Czy
sta zabawa, inteligentny, a beztroski humor - to też 
wartości teatralne nie do zlekceważenia ( ... ). 

( ... ) Farsa jest pusta jak wydmuszka. Jak powia
da sceniczny reżyser Lloyd: „Wejścia i wyjścia. Sar
dynki wchodzą, sardynki wychodzą. To jest farsa. To 
jest teatr. To jest życie" . 

Jacek Sieradzki, Sardynki wchodzą. 
Sardynki wychodzą, Teatr 1985 nr 7 
(fragment recenzji) 

To jest farsa na dziewięcioro aktorów, ośmioro 
drzwi, jedno okno, parędziesiąt rekwizytów, w tym 
talerz sardynek i telefon. Trudna. Kiedyś robiłem far
sę z telefonem, czteroma drzwiami oraz pięciorgiem 
aktorów i wcale nie było to łatwe. A tutaj - na 
dodatek - rzecz dzieje się w teatrze, aktorzy wy
stępują zarówno w rolach jak i „prywatnie", czyli 
liczbę grających postaci należy - w praktyce - po
mnożyć przez dwa. Nie ma co ukrywać, Czego nie 
widać Frayna to wyższa szkoła farsowej jazdy. Więc 
nie można się dziwić, że wcześniejsze przedstawie
nia tej farsy (może z wyjątkiem wrocławskiego) były 
u nas dalekie od doskona~ości. Tetaralne tradycje 
tego gatunku są w Polsce zaniedbane. 

Farsę zrobić trudno i mówić o niej niełatwo. 

Wbrew pozorom prościej o klasyce: zawsze wtedy 
można pochwalić się erudycją, inteligentną wnikli
wością, pospierać o rzeczywistość ... A pisząc o far
sie? „Znali kiedyś sposób". Ale tego sposobu nie 
tyle nawet „nikt nie pamięta", ile wydaje się ana
chroniczny. No, bo jakże streszczać tylko rzecz bła
hą, pisać, że reżyseria była „wzorowa'', dekoracja 
„dość dobra" ( ... ) Tak pisywali kiedyś świetni nawet 
krytycy - dz iś to żenuje. 

Dekoracja przedstawia dekorację. Tak jest w pier
wszym i ostatnim akcie, bo najpierw oglądamy pró
bę farsy Co widać, a na końcu jej przedstawienie. 
W akcie 11 też grają tę komed i ę, tyle że akcja toczy 
się za kulisami, więc na tę samą dekorację patrzymy 
od „kuchennej" strony. Teatr w teatrze ... Ściślej: na 
scenie scena i jej zaplecze. I ludzie teatru przed
staw ieni z ciepłym, pobłażl iwym humorem: reżyser 



aspirujący do „panaboskiej" roli, aktor, który próbuje 
metodą „chybił-trafił", oraz taki, który wszystko mu
si mieć wytłumaczone, głuchawy, który słyszy, jeśl i 
tylko zechce, pijaczek co znika zawsze, kiedy jest 
potrzebny, który pali się do grania„. I te wszystkie 
„chwileczkę, mamy awarię", „skoro już przerwaliś
my", „was nie ma", „jedziemy dalej" i grzeczno
ści cedzone przez zęby, spojrzenia, które mogą za
bić... Dobrze podpatrzone. Jak w życiu, jak w teat
rze. Każdy, kto tam pracował, zna takich ludzi i sytu
acje. ( ... } 

( ... } Frayn dużo wie o teatrze oraz niemało o dra
maturgii i sprawdzonych w niej okazjach do śmie
chu. Swoją farsę kroił w ten sposób, jakby się za
wziął, że uszyje rzecz całkiem nową z przenicowa
nych i zużytych już kawałków. Czego tu nie ma? 
Jest siadanie na kaktusie, opadanie spodni, przekrę
canie nazwisk, są stare dowcipy z telefonem, bukie
tami kwiatów, powiązanymi ukradkiem sznurowad
łami i takie, których bohaterami są głuchawy, ślepa
wa i arabski szejk. Brakuje wprawdzie żartów o teat
ralnym strażaku, ale sprzęt pażarniczy jest przecież 
w robocie. Obok kawałków z teatralną brodą są ró
wnież bardziej subtelne, jak np. parodie klasycznych 
scen z poważnej dramaturgii. Śmiejmy się więc nie 
tylko z zabawnych przypadków bohaterów, ale rów
nież z tradycji literackiej i sprawdzonych schematów 
komediowych. Ta „kunsztownie bezsensowna" i po
zornie głupawa farsa obnaża w ten sposób „komizm 
komizmów", wywołuje śmiech ze „śmieszności 

śmiechu". Teatr w teatrze ... Z tym motywem wiąza
no różne, nierzadko przeciwstawne sensy. Kiedy 
przedstawiano w teatrze sceniczne kulisy, chodziło 
często o kontrast pomiędzy pięknem albo blichtrem 
sztuki i prawdą życia. Kiedy natomiast w ramach 
jednego przedstawienia pokazywano fragment inne
go, czyniono to na ogół po to, żeby postawić znak 
równania pomiędzy życiem i teatrem. Frayn (chociaż 
niby przeciwstawia zaplecze-scenie} też stawia taki 

znak równania. Nie ma różnicy pomiędzy chaosem 
teatru i rzeczywistości, tego żywiołu nikt okiełznać 
nie potraf i. Wszelkie próby zaprowadzenia ładu bała
gan tylko potęgują. Jest w tym paradoks: chaos 
w farsie Frayna został jednak zarejestrowany i to 
z matematyczną precyzją. Więc może kryje się za 
tym myśl głębsza, taka mianowicie, że tylko dzięki 
sztuce można go ogarnąć, zapisać i tym samym opa
nować ( ... } Coś się zmienia. Jeszcze niedawno twie
rdzono, że w Polsce aktorzy nie potrafią grać farsy, 
że farsa dobrze wystawiona jest u nas zjawiskiem 
tak rzadkim jak dwugłowe cielę. ( ... } 

(.„}Coś się zmienia. Także w naszym myśleniu 
o teatrze. I to po obu stronach rampy. Przez dziesię
ciolecia - od czasów Młodej Polski - teatralne 
i krytyczne autorytety lekceważyły farsę uznając ją 
- w najlepszym wypadku - za konieczność. Ilekroć 
tworzono teatralne utopie, ilekroć podejmowano się 
reformy teatru (przed wojną, w czasie wojny i po
tem}, zawsze wyświęcano współczesną farsę z repe
rtuarów. W latach 1949- 1980 szanujące się teatry 
prawie nie grywały sztuk tego rodzaju. Poważni kry
tycy o nich nie pisali. A dzisiaj? Kto dziś ułoży zda
nie podobne temu, jakie przed laty napisali kierow
nicy Teatru im. Bogusławskiego: „Teatr powszechny 
musi posługiwać s i ę tylko repertuarem, który posia
da moc «organizowania wyobraźni narodowej»?". 
Dziś farsa znów powraca na najlepsze sceny, a stra
żnicy powagi i repertuarowej godności polskiego te
atru, ci sami często, którzy jeszcze niedawno lek
ceważyli jako zbyt błahe sztuki Acharda, Pagnola, 
nawet „różowego" Anouilha, bawią się dziś na 
Fraynie tak, jakby wszystkim dookoła chcieli oznaj
mić, że już mają poczucie humoru. Coś się zmieni
ło ( ... } 

Andrzej Wanat, Coś się zmieniło, 
Teatr 1992, nr 4/5 
(fragment recenzji} 
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WANDA LASKOWSKA reżyserka, urodzona 
w Warszawie. Była uczennicą Studia Galla w Krakowie. 
Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, 
oraz Wydział Reżyserii PWST w Warszawie, (dyplom 
- 1954 r.}. Debiutowała w 1952 r. wspólreżyserując Ich 
czworo w warszawskim Teatrze Współczesnym. W latach 
1954-56 była reżyserką, a od 1955 r. również kierow
nikiem artystycznym Teatru im. J. Osterwy w Lublinie. 
W sezonach 1959/60-1962/63 reżyserowała w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie m. in.: Wariata i zakonnicę 
i W małym dworku (prapremiera polska - scenografia 
Józef Szajna), Kartotekę (prapremiera polska}, Nosorożca, 
Grupę Laokona, Leonce'a i Lenę (scenografia Józef Szaj
na) . Była reżyserką prapremierowego przedstawienia 
Łysej śpiewaczki - spektaklu sponsorowanego przez 
Klub Krzywego Koła (Teatr Kameralny - Warszawa). 
W latach 60-tych pracowała również w Teatrze Narodo
wym w Warszawie, gdzie zrealizowała m. in.: Mątwę, 
Jana Macieja Karola Wścieklicę (spektakl zdjęty przez 
cenzurę), Kurkę wodną (spektakl prezentowany na fes
tiwalu we Florencji), Brytanika i Wyszedl z domu (pra
premiera polska, spektakl prezentowany na festiwalu 
w Pradze). Na początku lat 70-tych współpracowała 

z warszawskim Teatrem Polskim, oraz Teatrem im. C. K. 
Norwida w Jeleniej Górze. W sezonach 1973-75 praco
wała w Starym Teatrze w Krakowie, gdzie wyreżyserowa
ła m. in.: Gody tycia, Męża i żonę, współpracując jedno
cześnie z Teatrem Polskjm w Szczecinie, gdzie zrealizo
wała Ulissesa. Współpracowała m. in. z teatrami: w Biały

mstoku, Zielonej Górze, Szczecinie, a obecnie w Częs
tochowie. W Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie 
zrealizowała Onych S. I. Witkiewicza (1986 r.). Ważniej
sze realizacje telewizyjne: Wieczór Dantego (z Tadeuszem 
Łomnickim i Adamem Hanuszkiewiczem), Galka musz
katu/owa Tytusa Czyżewskiego, Królowa Madagaskaru (z 
Barbarą Krafftówną) . Ważniejsze realizacje operowe: 
Mandragora K. Szymanowskiego (Opera Kameralna 
w Warszawie), Opowieści Mamy Gęsi Ravela (Opera 
w Poznaniu} . Ważniejsze realizacje zagraniczne: Play 
Strindberg - Jugosławia, Panna Maliczewska - Arme
nia. Jest realizatorką wielu słuchowisk i teatrów Polskie
go Radia. 

JAN ANTONI CIECIERSKI - sceno
graf, ukończył Akademię Teolog ii Kato
lickiej w 1977 r. gdzie otrzymał dyplom. 
Od roku 1978 był etatowym scenogra
fem Teatru Narodowego w Warszawie 
aż do jego rozw i ązania. W latach 
1976- 1981 był współpracownikiem 
w telewizji warszawskiej. Obecnie Jego 
macierzystym teatrem jest Teatr Drama
tyczny w Warszawie. Wyk.łada na Wy
dziale Scenografii Warszawskiej ASP. 
Ważniejsze realizacje: Horsztyński J. 
Słowackiego - reż. Ryszard Peryt, Teatr 
Narodowy - Warszawa, Pan Puntilla 
i jego sługa Matti B. Brechta - reż. 
Tadeusz Minc, Teatr Mały - Warszawa, 
Parady J. Potockiego - reż. Krzysztof 
Zaleski, Teatr na Kresach - Warszawa, 
Dwie blizny A. Fredry - reż. Piotr Cieś
lak, Teatr na Kresach - Warszawa, 
Czego nie widać M . Frayna - reż. Wan
da Laskowska, Teatr im. L. Solskiego 
- Tarnów, Mąż i żona A. Fredry - reż. 
Wanda Laskowska. Żonaty - żona 
Oleńka, syn Jakub, brat Tomasz - ma
larz. Wolne chwile od 20 lat poświęca 
wyjazdom na Daleki Wschód - globtro
ter. 
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OFERUJEMY: 

PROJEKTOWANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ: 

- instalacji elektrycznych 
dla budownictwa 

- linii energetycznych 
- stacji transformatorowych 

i rozdzielczych 
- oświetlenia ulic i placów 
- instalacji telekomunikacyjnych 
- sieci telewizji satelitarnej 

PRODUKCJĘ: 

- rozdzielni elektrycznych 
- tablic i pulpitów sterowniczych 
- zunifikowanych urządzeń 

rozdzielczych dla budownictwa 
mieszkaniowego 

- ocynkowanych słupów 
oświetleniowych 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ! NAJKRÓTSZE TERMINY! 



~~~BIG Bank ~, S p ó ł k a A k c y j n a 
ODDZIAŁ W RZESZOWIE 

OFERUJE: 

* rachunki bankowe na zasadach wybranych przez klien
ta, otwierane natychmiastowo * lokaty terminowe na warunkach negocjowanych 
z klientem 

* obsługę płatności handlu zagranicznego * kredyty krótko, średnio i długoterminowe * krajową kartę płatniczą PolCard oraz międzynarodową 
BIG VISA Business Card * atrakcyjnie oprocentowane bony lokacyjne o nominale 
1 O i 25 mln zł 

ZAPEWNIAMY: 

* sprawną i miłą obsługę * korzystne oprocentowanie 
* niskie prowizje, a także bezprowizyjne dokonywanie 

wypłat gotówkowych dla klientów banku * możliwość zawierania umów rachunku bankowego, 
kredytowego i lokat terminowych w siedzibie firmy * możliwość wypłat wieczorowych w godzinach dosto
sowanych do potrzeb klienta 

* dogodne, elastyczne terminy lokat np. 7 dni, 2 tygod
nie, 3 miesiące i 21 dni 

* szybkość i bezpieczeństwo płatności zagranicznych 
dzięki uczestnictwu w systemie S.W.1.F.T. i Reuters 

BIG BANK Spółka Akcyjna 
Oddział w Rzeszowie 
ul. Targowa 3 
35-959 Rzeszów 
skr. poczt 314 

Telefony: 322-65 - sekretariat 
320-60 - kredyty 
323-17 - rachunki 

lokaty 
Telex: 63-31-31 /br pl 
Fax: 322-65 

-1111111 -
RZESZOWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów 

tel. (0-17) 622-599 telex: 0632311 farm pl 
fax (0-17) 624 618 

Rzeszowskie Zakłady Farmaceutyczne oferują szero
ką gamę leków z różnych grup farmakologicznych: 

leki psychotropowe 
kardiologiczne 
przeciwalergiczne 
przeciwreumatyczne 
przeciwbakteryjne 
przeciwwrzodowe 
przeciwzapalne 
preparaty weterynaryjne 

Proponujemy także dietetyczną, zdrową sól „Petry
sal" oraz dietetyczne galaretki owocowe. 

Nasza Hurtownia prowadzi sprzedaż pełnego asor
tymentu leków produkowanych przez wszystkie za
kłady „Polfa" oraz leków produkcji Janssen Phar
maceutica i innych firm zagranicznych. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY: 

Dział Marketingu tel. 622-599 wew. 201-203 
Dział Sprzedaży RZF „Polfa" tel. 622-599 wew. 167 i 153 
Hurtownia Farmaceutyczna tel. 622-599 wew. 143 i 243 



Kierownik literacki 
ZBIGNIEW RYBKA 

Koordynator pracy artystycznej 
MONIKA KOZIEŃ 

Kierownik techniczny 
JERZY LUBAS 

Kierownicy pracowni krawieckich 
IZABELA WOJCIECHOWSKA, JÓZEF PODYMA 

Pracownia fryzjersko-perukarska 
ZOFIA TARKOWSKA 

Pracownia stolarska 
STANISŁAW BIELENDA, LESŁAW DWORAK 

Pracownia malarska 
ALI CJA GODEK, CZESŁAW MAZIARZ 

Prace modelatorskie 
WŁADYSŁAWA MAJEWSKA 

Główny rekwizytor 
ElŻBIETA GAWLICKA 

Główny elektryk 
WIESŁAW SZALIŃSKI 

Światło 
SŁAWOMIR KAWA 

Akustyk 
ZBIGNI EW KRASNY, MARIAN KORNAGA 

Główny brygadier sceny 
TADEUSZ NOWAK 

Brygadier sceny 
BOGDAN NALEPA 

Prace tapicerskie 
MIECZYSŁAW B UŁAŚ 

Redakcja programu 
JOLANTA MROCZEK-CIOSEK 

Opracowanie graficzne 
KRZYSZTOF MOTYKA 

Redakcja techniczna 
FRANCISZ EK DZIUBA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
KRYSTYNA DZIADZIO 

Biuro Obsługi Widzów 
tel. 322-52 

W repertuarze Teatru: DUŻA SCENA: A. Fredro 
Mąż i żona reż. W. Nurkowski, S. Wyspiański 
Wesele reż. B. Ciosek, R. Cossa Sunia reż. Ryszard 
Major, S. Mrożek Emigranci reż. Jan Błeszyński, A 
Fredro Zemsta reż. Bogdan Ciosek, W. Allen Bóg 
reż. Mirosław Bark, O. Wasserman Lot nad 
kukułczym gniazdem reż. Jan Błeszyński, MAŁA 

SCENA: M. Gogol Pamiętnik wariata, M. Koterski 
Nienawidzę reż. Bogdan Ciosek, W. Odojewski Trzy 
szkice miłosne reż. Jacek Andrucki, Maski wg 
Wyzwolenia S. Wyspiańskiego reż. Jan Błeszyński. 






