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Dale Wasserman 

LOT 
NAD KUKUŁCZYM 

GNIAZDEM 
(One flew Over the Cuckoo's Nest) 
tłumaczenie Bronisław Zieliński 

\\)'korzystano fraYTienty powieści 
Kena Kesey';1 11· przekładzie 

Tomasza Mirkowicw 

opracowanie tekstu i reżyseria 
Wojciech Adamczyk 

scenografia 
Wojciech Jankowiak 

muzyka 
Piotr Salaber 

dźwięk 

Rafał Heinrich 

asystent reżysera 

Waldemar Czys1..ak 

inspicjent 

Maria Walden 

sufler 

Zofia Woźniak 

nagrania muzyczne 

Jakub Ferenczak 

(didgieridu) 

oraz muzycy 

Orkiestry im. Johanna Straussa 

pod dyr. Piotra Salabera 

Trzecia premiera sezonu 1998/1999 22 listopada 1998 

Obsada: 

Wódz Bromden - Waldemar Czyszak 

Pielęgniarz Wan-en - Włodzimierz Matuszak (gościnnie) 

Pielęgniarz Williams - Andrzej Stendel 

Siostra Ratcbed - Teresa Kwiatkowska 

Siostra Flinn - Sabina Studzii1ska 

Dale Harding - Roman Gramziński 

Ellis - Dariusz Simputowski (Akademia Muzyczna) 

Bif(y Bibbit - Wojciech Świeboda 

Sean/on - Wojciech Kalwat 

Cbeswick - Andrzej Błaszczyk 

Martini - Piotr Siciński 

Ruckly - Maciej Ferlak 

Matterson - Piotr Milnerowicz 

Randle P. McMurpby- Andrzej Pieczyński (gościnnie) 

Doktor Spivey - Wiesław Kowalski 

Candy Stan- - Małgorzata Witkowska 

Sandra - Anna Bonna 

Pielęgniarz Wasbington (xxx) 

D)•rekcja Teatru Polskiego 

w Bydgoszczy serdecznie dziękuje 

psychiatrom z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Świeciu. 

Gorqce podziękowania składamy 

również Panu doktorowi 

Włodzisławowi Gizińskiemu. 



Ponad twym ciałem suną chmury, 

Wysoko, wysoko i mroźnie, 

I trochę płasko, tak jakby 

Płnęły po niewidzialnej szybie. 

Nie mają, jak łabędzie, 

Swoich odbić; 

Nie spętano ich, jak ciebie, 

Sznurkami. 

To sam chłód i błękit. Nie tak jak ty ... 

Ty, co leźysz na plecach, 

Ze wzrokiem wbitym w niebo. 

Schwytali cię ludzie-pająki, 

Splatając i wiąźąc swoje cienkie sieci, 

Swoje przekupstwa -

Tak wiele nici. 

Jakźe nienawidzą cię. 

Dyskutują w dolinie twych palców, to gąsienice. 

Chcieliby, źebyś spał w ich pokoikach, 

Palec tej stopy, tamtej stopy, to zabytki. 

Odejdźcie! 

Odejdźcie o siedem mil, jak te nietykalne 

Dale, co wirują u Crivelliego. 

Niechaj to oko stanie się 'orłem, 

A cień tych warg, otchłanią. 

Sylvia Plath, GULIWER 

przeł. Maria Korusiewicz 

Jest to historia zdrowego człowieka, który znalazł 

się w szpitalu dla umysłowo chorych. I jest to historia stop

niowego odkrywania mechanizmu rządzącego tym 

zamkniętym światem, mechanizmu logicznego i celowego, 

którego podstawę stanowi obłęd. Kluczowa scena, to roz

mowa Me Murphy'ego z Hardingiem, gdzie zawadiacki 

bohater uświadamia sobie róźnicę pomiędzy „normalnym, 

ludzkim" (pierdel teź dla ludzi ... ) więzieniem, a szpitalem. 

Z więzienia wychodzi się po upływie terminu wyroku, albo za 

dobre sprawowanie, stąd moźna nie wyjść nigdy. 

W dodatku okrutny mechanizm władzy Wielkiej Pielęgniarki 

(świetne sceny terapii grupowej polegającej na „rozdrapywa

niu" duszy pacjentów dokonywanym dla ich dobra) nie jest 

im jedynie narzucony, ale stanowi przedmiot akceptacji. Od 

tego momentu kpiarskie kawały Me Murphy'ego przeradzają 

się w bunt. Buntownik zostaje uznany za szaleńca, potem 

skalpelem chirurga zamieniony w debila i wreszcie wyz

wolony przez śmierć zadaną ręką przyjaciela. A ten przyjaciel 

- metys, indiański „Wódz" - Bromden, uznawany za kata

tonika człowiek, który odgrodził się od świata i dzięki 

Me Murphy'emu zapragnął do niego powrócić - w ostatniej 

scenie symbolicznym gestem wyrywa cięźki postument 

i wyłamuje się na wolność. ( ... ) 

Po entuzjastycznym przyjęciu powieści przez kry

tykę w roku 1962, Lot nad kuku/czym gniazdem w teatralnej 

wersji Wassermana nie doczekał się uznania. Prapremiera 

z Kirkiem Douglasem w roli Me Murphy'ego była nawet 

klapą. Inne powieści ugruntowały pozycję Keseya, ale 

dopiero film Formana nagrodzony pięcioma Oscarami stał 

się wielkim wydarzeniem. 

Fragment tekstu 

Jana Kłossowicza 

„Jak ją rozbierali, to nad nią płakali" 

[w:] J. Kłossowicz, Mgliste sezony, 

Warszawa 1981, s. 121-122 



Oto biała ściana, ponad nią niebo samo 
się tworzy -

Bezkresne, zielone i nieosiągalne. 
Aniołowie płyną w nim i g,wiazdy 

równie obojętne. 
One są moim żywiołem. 
Słońce topnieje na tej ścianie, 

krwawiąc światłem. 

Teraz ściana jest szara, odrapana 
i skrwawiona. 

Czyż nie ma wyjścia poza umysł? 
Schody poza mną prowadzą spiralnie kui 

studni. 
Nie ma drzew ani ptaków w tym 

świecie, 

Jest tylko rozgoryczenie. 

Ta czerwona ściana wciąż wibruje: 
Czerwona pięść, co otwiera się 

i zaciska, 
Dwie szare torby z papieru -
Z tego jestem stworzona, z tego 

i z przerażenia, 
Że mnie powiozą tam, gdzie 

ukamienują krzyże i piety. 

Na czarnej ścianie nieznane ptaki 
Wstrząsają łebkami i krzyczą. 
Nie ma wśród nich rozmów 

o nieśmiertelności! 
Chłodne obszary pustki nadciągają 

ku nam -
Zbliżają się pospiesznie. 

.(o...o.1. 

Sylvia Plath, OBAWA 

ANDRZEJ PIECZYŃSKI 

ur. 1956 r.; studiował w warszawskiej PWST; znany 

powszec'hnie z filmu Wielki Szu, w którym obok Jana 

Nowickiego zagrał główną rolę. Z sympatią wspomina 

również role w filmach: „Zielona miłość" Stanisława Jędryki 

i „Faraway so close" Wima Wendersa. Związany z teatrami 

Wybrzeża zagrał m.in. Judasza w musicalu „Jesus Christ 

Superstar" Andrew Lloyda Webbera i Bohatera 

w „Kartotece" Tadeusza Różewicza w reż. Jarosława Kiliana. 



Prezentacje aktorów Teatru Polskiego w Bydgoszczy- ciąg dalszy 

fot: Marian Mroziński 

fot: Bogdan Dąbrowski 

fot: Bodgan Dąbrowski 

Małgorzata Witkowska - ukończyła 

PWST we Wrocław i u : w Teatrze Polskim 
w Bydgoszczy pracu1e od 1990 r. 
Najważniejsze role: Bianca w „Dialogach 
Karmelitanek" G. Bernanosa, Ofelia 
w „Hamlecie" W. Szekspira, Wanda 
w „Jako świętuje rocznicę '' R. Topora. 
Kuszątko w .,Pożądan i u schwytanym za 
ogon" P. Picasso. tytułowa rola 
w „Balladynie" J. Słowackiego: jest 
trzykrotną laureatką plebiscytu pub
l i czności na na1popularniejszych 
aktorów: została uhonorowana Złotą 
Maską przyznawaną przez „Dz iennik 
Wieczorny" oraz Nagrodą im . Hieronima 
Konieczk i, przyznawaną przez „Gazetę 
Wyborczą" 

Andrzej Błaszczyk - ukończył 

Wydział Aktorski PWSFTiT w lodzi 
pod kierunkiem prof. J. Cho1nack ie1: 
za osiągn ięc i a artystyczne nagrod
zonym.in. przez Mi nisterstwo Kultury 
i Sztuki, Prezydenta miasta lodzi , 
Wojewodę bydgoskiego: debiutował 
rolą Lulka w „Przedw i ośniu " 

S Żeromskiego w Teatrze Zagłęb i a w 
Sosnowcu: na1ważnie j sze role 
Piszczyk w „Zezowatym szczęśc i u 2", 
Bohater w „Kartotece" T. Różew i cza. 

Poeta w „Na czworakach" 
T. Rózewicza , Argan w „Chorym z 
urojenia" Moliera, w Bydgoszczy -
Kubuś w „Kubusiu Fatal i śc i e" 

D. Diderota, Skrzypek w .,Rzeżni" 
S Mrożka. 

Piotr Milnerowicz - ukoriczył PWST w 
Warszawie pod kierunkiem prof. Jana 
Kreczmara i prof. Aleksandra Bardiniego; poza 
Bydgoszczą pracował w teatrach: Rzeszowa, 
Olsztyna, Jeleniej Góry. Opola, Grudz i ądza 

i Gniezna: w Teatrze Polskim w Bydgoszczy 
pracu1e już 19 sezonów: zagrał ok. 150 ról, 
najwaznie1sze z nich to: Student Bardos w 
„Krakowiakach 1 Góralach" W Bogusławsk iego, 

Papk in i Rejent w „Zemśc i e " A Fredry, JOrgen 
Stroop w „Rozmowach z katem" 
K. Moczarskiego, Paflagon w „Rycerzach" 
Arystofenesa. Gerwazy w „Panu Tadeuszu" 
A Mickiewicza. Malvolio w „Wieczorze Trzech 
Króli " W Szekspira, Pan Kopfrkingl w ,Palaczu 
zwłok" L. Fuksa. AA w „Em1grąntach" 
S. Mrożka , Mistrz Ceremoni i w „ Kabarecie·· 
J. Kandera , F. Ebba, Peachum w „Operze za 
trzy grosze" B. Brechta. Poloniusz 
w „Hamlecie " W Szekspira. 1990 - Srebrny 
Krzyz Zasługi i odznaka ministra Kultury 
i Sztuki ..Zasłuzony Działacz ·Kultury" , 
1995 - Złota Maska w plebiscycie „Dziennika 
Wieczornego" oraz nagroda BIK-u, 1996 -
Krzyz Kawalersk i Orderu Odrodzenia Polski 

Dyrektor• Andrzej Walden 

Zastępcy • Iwona Krajka 

• Piotr Szymański 

Kierownik muzyczny • Piotr Salaber 

Koordynator 

pracy artystycznej • Bernadeta Fedder 

Sekretarz literacki • Agnieszka Okońska 

Organizator objazdu • Andrzej Lewiński 

Specjalista ds. promocji • Marek Goliński 

Dział upowszechniania teatru • Zofia Górnik 

• Bogdan Grzelak 

Kierownik techniczny • Piotr Rzepecki 

Brygadzista sceny • Mariusz Pawlikowski 

Kierownicy pracowni 

krawieckiej damskiej • Ewa Strzępek 

krawieckiej męskiej • Wiesław Komajda 

fryzjersko-perukarskiej • Halina Rzepecka 

malarskiej • Barbara Górecka 

reklama • Janusz Karsznia 

Główny akustyk • Rafał Heinrich 

akustyk • Piotr Rakowicz 

Główny elektryk • Krzysztof Augustyniak 

oświetleniowcy • Robert Łosicki 

• Eugeniusz Wiśniewski 

rekwizytorzy • Eugeniusz Baranowski 

• Artur Ekwiński 

szewc • Ferdynand Roguszka 

tapicer • Bernard Noculak 

ślusarz • Jarosław Andrysiak 

stolarze • Krzysztof Pawlak 

• Grzegorz Luty 

oprac. literackie programu • Agnieszka Okońska 

oprac. graficzne programu • Marek Goliński 

TEATR POLSKI W INTERN ECIE 

http://www.psi.com.pl/TP 



"KABEL" Bydgoska Fabryka Kabli S.A. 
ul. Fordońska 152, 85-957 Bydgoszcz 
tel. (052) 342 92 10, 342 92 70 

p!I POLON-ALFA 

Systemy sygnalizacji pożarowej 

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155 

85-461 BYDGOSZCZ, ul. SREBRNA 12 
TEL (O 52) 372 21 22 FAX (O 52) 372 27 71 TEL (O 52) 581 71 OO 

BYDGOSKIE ZAKŁADY SKLEJEK 
® 

85-752 Bydgoszcz, ul. Fordońska 154 
Roklal ! 914 tel. (O 52) 342-50-61, bezp. 342-05-00, fax (O 52) 342-06-73 

ar. 1WćWCZERPl&'IYć /ROOt() 
,(.N,fTl&'!uW!ć CZf's7EiT 

H!OOf( Ri!VćRl&'1VfiT 
Z!R1VEJ Ltl!f i!ORĄCEJ 

Hi !f!tlRZć 

Nature Gift Distrih11tio11 Sp. : o.o. 
Przedstawicielstwo w Bydgoszczy 

"Kryształ Woda" 

Hi .f.t/ćP!ć 
Hi 0(),ł(t( 

ul. Wojska Polskiego 
85·825 Bytlgoszcz, tel. (0-52) 374 KO 81; td.ifax (0-52) 374 KO 82 

Dyrekcja i zespól Teatru Polskiego 
w Bydgoszcz.y 

dziękują za pomoc w realizacji spektaklu. 

FOTON 
Spółka Akcyjna 

85-303 Bydgoszcz 
ul. Piękna 13 

\ 
~ '----

Par aff i n e' 
W nasz)'"' sklepie świece n:.1 kai.dą okazh· 

Zapruzam)' n:.1 uL Sniadcckich 4 " B)·d~oUcL) 

„BYDGOSKIE FABRYKI MEBLI SA" 
-urok stylowych mebli ! 

Teatr Polski, Al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz, tel. (052) 21 12 38 

Sprzedaż biletów codziennie z wyjątkiem poniedziałków w .kasie teatru w 
godz. 15.00-19.00 
Zamówienia na bilety zbiorowe 
w Dziale Upowszechniania Teatru (052) 21 15 98 
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Tradycją Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy 
jest opiekowanie się sztuką . 
Szczególną troską Bank otacza instytucje kulturalne 
regionu bydgoskiego. 
W ich gronie znajduje się Teatr Polski w Bydgoszczy . 

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17, tel. 34 99 1 OO, Wydział Obsługi Klienta, tel. 34 55 2 12 
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