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Śmiech bywa różny: rubaszny, 
rechotliwy, zdrowy, radosny, ole i: gorzki, 
histeryczny, nerwowy, nieszczery Mówimy 
o śmiechu przez Izy, o uśmiechu, o nawet 
o półuśmiechu W ten sposób wyrażamy 
nosze zadowolenie, ole także reagu jemy 
często no sytuację stresową. Komizm forsy 
właściwie operuje tym, co teoretycy 
literatury zwykli nazywać humorem 
i jowialnością Oglądając zabawne 
sytuacje nie potępiamy oni bohaterów, 
oni przedstawianych zjawisk. Ba!, bardzo 
często wręcz współczujemy postaciom. 
Rzecz powinna być całkowicie wolna 
od wszelkich przejawów mentorstwa, 
dydaktyzmu, wyszydzania, piętnowania 
liczy się śm iech sam w sobie, a nie jako 
ś rodek służący naprawianiu świata . 

Oczywiście bawimy się i śmiejemy także 
dlatego, że zostal iśmy niejako dopuszczeni 
do roli podglądacza, że czujemy się 
bezpiecznie, że to nie nam przytrafia 1 ą się 
owe niesamowite rzeczy. Choć przecież 
prawda, że wskutek jakichś nadzwyczaj
nych, pechowych splotów okol i czności 
mogłyby się przydarzyć. Bo choć sytuacjo 
w forsie jest niewiarygodna i " wymyślona", 
jednak musi być prawdopodobna, a całość 
zyskuje dodatkowo no wiarygodności dzięki 
zwycza jnym, codziennym bohaterom sztuki. 
Nie inacze1 jest w farsach Roya Cooney'a 

John Smith, główna postać "Mayday" , 
jest londyńsk i m taksówkarzem, Dr Dawid 
Mortimore z "Wszystko w rodzinie" 

ambitnym lekarzem stojącym no progu 
zawodowego sukcesu, Richard Willey 
angielskim politykiem. Są to ludzie z krwi 
i kości , sympatyczni, ole przecież nie 
nieskazitelni . Wybaczamy im jednak wody, 

gdyż przez nie wiośnie stoją się nom bliżsi. 
Punkt wyjściowy dramatów Cooney 'o też 
wydawać się może bonolny, ole wszytko 
co po nim nostępu1e nabiera ogromnego 
przyśp i eszenia i spiętrzenia Zapaln ikiem 
uruchomiając m ową lawinę bywa tuta j 
zazwycza j 'podwójne życie" bohaterów. 
To główny motyw mistrza współczesnej 
forsy. John Smith posiada dwie żony, blisko 
przyja ciółko z dawnych lot z dorosłym już 
dzieckiem pojawia się w życiu Mortimore 'o 
w najmniej odpowiednim dla niego 
momencie, min ister Wil ley spotyka się 
potajemnie w pokoju hotelowym 
z sekretarką swo1ego politycznego 
przeciwn ika. Sytuacjo jest jednak 
z początku statyczna, bohaterowie rodzą 
sobie j akoś ze swoim życiem, dopóki nie 
wydarzy się c o ś, co colą tę kruchą 
budowlę zn iweczy Bowiem nie erotyzm 
1est tutaj istotny, o zbudowanie tok 
napiętego ukła du sił, że nawet niewielki 
wyłom w ustal onym precyzy1n ie porządku 
burzy misterną kons trukqę Układ zdarzeń 
w farsach Cooney'o przypomina nieco 
sztu.:;;zkę z klockami domina: przewrócenie 
jednego uruchomia reakcję łańcuchową. 

Podobnie zresztą po jmuje swe sztuki 
sam Autor: "Tragedia jest esencją farsy. / . ./ 
Podstawowym tematem tragedii jest walka 
jednostki przeciwko wszechpotężnym silom 
i próba ich zdławienia· Co więcej, 
cierp ien ie człowieka wynika zazwyczaj 
z cech jego charakteru, których nie może 
kon t ro lować w sytuaqach stresowych . / . ./ 
Im bardziej się nad tym zastanawiam, tym 
bardziej jestem przekonany, że farsa ma 
więcej wspólnego z tragedią niż 
z komedią Komedia często opisuje 



ekscentryczną osobę w codziennej sytuacji 
podczas gdy forsa (i tragedia) przedstawia 
zazwyczaj zwykłych ludzi próbujących 
rozwikłać nietypowe sytuacje." 

Stąd też w farsie zdecydowanie 
przeważa komizm sytuacy jny, a mistrzostwo 
Cooney'o polega na perfekcji, 
na matematycznej wręcz konstrukcji, 
no znajomości teatru. Oczywiście bardzo 
przydatny okazał się tutaj wieloletni stoż 
aktorski i reżyserski autora "Mayday". 
Jego syn Michael - sam zresztą już po dra
maturgicznym debiucie - twierdzi, :żE ojciec 
pisze sztuki dosyć szybko, około dwóch 
tygodni. Ale dopiero później rozpoczyna się 
długotrwała praca nad kolejnymi wersjami 
tekstu, nad jego dopracowaniem. Często 
ostateczny kształt farsa przybiera dopiero 
podczas prób, o nawet po pierwszych 
przedstawieniach: kiedy sztuka zostanie 
poddana weryfikacji aktorskiej i zderzeniu 
z publ icznością . Bardzo ważną okazuje się 
tutaj samodyscyplino autora oraz 
umiejętność budowania napięcia . Już od 
samego początku bohaterowie uwikłani 
zostają w splot niesamowitych zdarzeń, 
które potęgują się z każdą chwilą, z każdą 
następną sceną . Nie mo:żE w intrydze 
pojawić się choćby najmniejsza "dziuro", 
puste miejsce, moment wytchnienia, 
zatrzymania, słowem nic, co mogłoby 
spowolnić akcję . Nawet antrakt nie 
oznacza przerwy: akt drugi rozpoczyna się 
u Cooney'a zawsze w momencie, w którym 
zakończył się pierwszy Aktorzy muszą 
rozpocząć swoje działanie no tym samym 
poziomie emocji i napięcia, z którymi 
rozstali się z widzami przed przerwą . 

Wymaga to od artystów sceny 
ogromnej koncentracp, zwłaszcza, 
:żE bohaterowie przez nich stworzeni 
zmuszeni są do działania w sytuacji 
stresowej . Cooney buduje ten efekt 
niezwykle zgrabnym zabiegiem czasowym. 
W jego forsach czas sceniczny jest 
zazwyczaj równy czasowi biegnącemu 

na widowni. To znaczy, :żE oglądając sztukę 
trwającą w teatrze np. dwie godziny, 
te same dwie godziny mają do dyspozycji 
postaci dramatu, by rozwikłać swoje 
problemy. Spiętrzenie zdarzeń 
w niezwykle ograniczonych ramach 
czasowych powoduje kompletne 
pogubienie się bohaterów, niesamowite 
zapętlenie wymyślone1 przez nich intrygi 
Zaznacza się to najwyraźniej w sztuce 
'Wszystko w rodzinie" , gdzie widoczny 
dla publiczności , ogromny ścienny zegar 
realistycznie odmierza godziny, kiedy 
z każdą upływającą chwilą widzimy, jak 
niewiele czasu zostało dr. Dawidowi 
Mortimore do wejścia na salę odczytową, 
jak musi spieszyć się, by w ciągu kilkunastu 
minut uporządkować swoje życie i osiąg
nąć wymorzony zawodowy sukces. I choć 
bohaterowie Cooney'a są inteligentni 
i przebiegli, choć radzą sobie początkowo 
z przeciwnościami, to jednak owo 
niesamowite przyspieszenie zmusza ich do 
coraz bardziej rozpaczliwych reakcji i tym 
samym do popełniania błędów. 

Ale najprecyzyjniej zbudowane sytuacje 
nie gwarantują jeszcze forsie sukcesu. Przed 
widownią stają przecież aktorzy i to oni 
muszą być wiarygodni. Powinni bowiem 
być prawdziwi, aby ich postaci były 
śmieszne. "W Wielkiej Brytanii - jak mawia 
Michael Cooney - aktorów komediowych 
obowiązują dwie główne reguły. 
Pierwsza: Bądź prawdziwy. 
Druga: Przestrzegaj pierwszej". 
Jego ojciec zaś dodaje: 'Aktor grający 
w farsie powinien rozwijać pewne techniki. 
Musi zwracać uwagę, jak widownio 
reaguje na sztukę /. . ./, nie wolno mu 
przeciągać zabawnej sytuacji. Granie 
w farsie przypomina mecz tenisowy: grasz 
dobrze, je:żEli przeciwnik dobrze odbija 
piłkę Jedną z cech tragedii jest długi 
monolog głównej postaci, opowiadającej 
o swoim nieszczęściu stojąc no środku 
sceny. Jest to bardzo miłe (i niezbyt trudne, 

jak sądzę ) dla głównego aktora. To jednak 
nie mo:żE wydarzyć się w forsie, gdzie 
bardzo rzadko występują dwustronicowe 
monologi Potrzebujesz innych aktorów i inni 
aktorzy potrzebują ciebie.' 

I jeszcze jedno Z jakichś niezrozumia
łych powodów, gdzieś chyba 
w dziewiętnastowiecznej historii naszego 
rodzimego teatru i dramatu zakorzenionych, 
forso w Polsce uważano jest zo gatunek 
jakby gorszy, płytki, efekciarski. Wiadomo, 
teatry chętnie sięgają do tego rodzaju 
repertuaru, gdyż wystawiając forsy ma1ą 
po prostu publiczność i kasowe wpływy, 
ale krytycy nadal kręcą nosem i, spragnieni 
awangardowych rozwiązań, patrzą na 
pozycje te jakby z politowaniem. 

Nieco inaczej jest w Wielkiej Brytanii 
(w Anglii zwłaszcza), gdzie forsa , jako 
gatunek, ma większe tradycje. Ale przecież 
tok naprawdę, śm iać się lubimy wszyscy, 
a sztuko wywoływania tego rodzaju emocji 
wcale nie jest łatwo. 
Tym bardziej, :żE komizm jest kategorią 
estetyczną niesłychanie względną 
(w odróżnieniu od uniwersalności tragizmu) . 
Każdy z nos bowiem śmieje się z czego 
innego: w zależności od kulturowego 
wychowania, realiów, własnego, 
odrębnego poczucia humoru. Innymi słowy: 
łatwiej nom współczuć bohaterom 
tragicznym, uronić łzę nad ich losem, 
niż bawić się no spektaklu 

Stąd też roz jeszcze pozwalamy sobie 
sprzeniewierzyć się ambitnym krytykom 
spragnionym Wielkiego Teatru i zaprosić 
Państwa na dwie godziny wspanialej 
zabawy w znakomitym (autorskim, 
reżyserskim, scenograficznym i aktorskim) 
wydaniu. A Państwo ocenicie, czy nasz trud 
i owo "sprzeniewierzenie" ma swoje 
uzasadnienie. 

Zdrowego śmiechu! 

Robert Dorosławski 
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O współpracy z Wojciechem Pokorą i sztuce rozbawiania publiczności 
mówią częstochowscy aktorzy. 

Stanley Gardner w "Mayday" 

oraz Richard Willey 

w "Oknie no parlament" 

Tok się przez przypadek ułożyło, 
że znalazłem się z Adamem Hutyrą 
w odwróconych, farsowych sytuacjach. 
W "Mayday' bowiem to on jako taksówkarz 
John Smith budował sytuacje i wciągał mnie, 
czyli swego sąsiada Stanleya, w komplikacje 
i karkołomne oszustwa, tutaj, w "Oknie 
na parlament', rola głównego sprawcy 
i katalizatora lawiny zdarzeń przypada ministrowi 
Richardowi Willey'owi, o jego sekretarz Pigden 
mimowolnie zostaje w ów wir wessany W sumie 
po ogłoszeniu obsady bardzo się ucieszyłem 
na współpracę z Adasiem. To znakomity partner. 
W tym przypadku potwierdza się stara prawda, 
że koleżeńskie, ludzkie, sympatyczne układy 
w życiu przenoszą się na scenę. Tok jest między 
mną i Adamem i wtedy gra się wspaniale. 

Gralem już w wielu farsach, komediach, 
sztukach groteskowych. U różnych reżyserów. 
Ale muszę powiedzieć jedno, Wojciech Pokora 
jest jednym z nielicznych twórców, którzy tok 
dokładnie wiedzą, czego chcą. Zadania, które 
wyznacza są konkretne i precyzyjne, uwagi, które 
zgłasza, niezwykle trafne. Cóż, to doskonały 
aktor, który swą karierę przecież poświęcił 
komedii. Zna teatr, zna aktorów, zna publiczność, 

a Cooney'owską farsę ma w małym palcu. 
I nie mówię tego wszystkiego dlatego, 

że pan Wojciech był moim profesorem. 
Dwadzieścia jeden lat temu bowiem pod jego 
kierunkiem robiłem ''Słówka" Boya, które stały się 

moim przedstawieniem dyplomowym w szkole 
teatralnej. Naprawdę tak myślę . Więcej, to, 
co powiedziałem wcześniej o partnerskim 
układzie aktor-aktor, odnosi się ta kże 
do układu aktor-reżyser 
Wojciech Pokora jest spokojnym człowiekiem 
i stonowanym, wyrozumiałym reżyserem. Sądzę , 

że to też wynik doskonałego przygotowania do 
pracy. On się po prostu nie boi, nie szuka, 
on wie: zna ten mechanizm. Wie, gdzie i kiedy 
nacisnąć, aby zdążyć i aby było dobrze. 

~onłfacy Pytnatc-zy~ 
Inspektor Troughton w ' Mayday' 

i Ronnie w "Oknie na parlament'' 

oraz asystent reżysera przy obu realizacjach 

Przygotowanie dobrej farsy to mnóstwo 
procy dla całej ekipy: od aktorów, 
przez pracownie do zespołu technicznego. 
Wojciech Pokora właściwie pozostawia margines 
swobody, daje wolną rękę, ale jest przy tym 
twórcą niesłychanie wymagającym 
Specyfika asystenckiej pracy przy nim 
polega na tym, że reżyser najpierw zjawia się 
na krótko, rozdaje role, określa główne 
załoienia sztuki i„. zostawia nas z tekstem. 
Kiedy pojawi się ponownie, grunt musi być już 
przygotowany: nakreślona scenografia 
i opanowany pamięciowo, 'na blachę' , tekst. 

Pracujemy zatem bardzo intensywnie, 
bo czasu zwykle jest mało, a farsy należą do 
sztuk "szybkich", to jest bez monologów i roz
ciągniętych kwestii. Tutaj tekst podbija się jak 
piłeczkę ping-pongową. Wszystko oparte jest no 

ł 

dialogu, wtrąceniach, wejściach w wypowiedzi 
innych postaci. Stąd też nie można roli uczyć się 
w samotności. M oja funkcjo zatem polega 
głównie na dopilnowywaniu spraw 
orgonizocyjncrlechnicznych: ustalaniu terminów 
i godzin prób, określaniu , które osoby będą 
no nich potrzebne. Reszto zależy od zaanga
żowania i pracowitośc i kolegów. A, że tych cech 
nom wszystkim nie braku je !nieskromnie, 
ale prawdziw1el dlatego póżniej są efekty 
Podczas realizacj i ' Mayday" sam Wojciech 
Pokoro zdziwił się mocno, że no jego przyjazd 
wszystko było gotowe i że wszyscy aktorzy 
opanowali dokładnie swe kwestie. 

Bobby Franklin w "Mayday" 

oraz Kelner w "Oknie no parlament" 

Kiedy procowałem nad rolą w 'Mayday" 
wiedziałem już, że spotykam się w tym momencie 
z mistrzami: mistrzem współczesnej forsy Royem 
Cooney'em i mistrzem reżyserii tych sztuk 
W ojciechem Pokorą . Okozu1e się bowiem, 
ie prawdziwa forso wcale nie musi być płytka 
i głupawo, że może wymagać od widzów 
zaangażowania niekłamanych emocji, i że taki 
znakomity tekst wcale nie jest aktorskim 
samograjem. O tym, że to tylko powierzchowne 
pozory przekonać się zapewne mógł już 
niejeden aktor. Aby rozśmieszać i jednocześnie 
zachować prawdziwość postaci, oby tworzyć 
charakterystyczne typy, ale nie przejść pozo, 
jakże łatwą w przekroczeniu gdy publiczność 
bawi się do łez , granicę kiczu, trzeba nieźle się 
napracować i samodyscyplinowoć. Póżniej, 
to dużo frajdo, wcześniej niezła szkoła 
scenicznego fachu. 

Już po raz drugi w farsie Cooney'a grom 
postać niezwykle charakterystyczną. O ile jednak 
homoseksual ista Bobby w "Mayday' sam 
w sobie przyciągał uwagę publiczności, 
o tyle Kelnerowi w "Oknie„. " włożył autor jakby 
bardziej nośny tekst. Mój problem polega na tym, 
aby tak stworzyć tę postać, by idealnie 
"wstrzelała się ' tekstem i sytuacją, którą buduje, 
w określony punkt, by kontrowała niby przez 
przypadek poczynania głównego bohatera. 
Jeieli Io się udo, co druga, trzecia kwestia 
wywoła reakcję śmiechu. Tego sobie życzę . 

AJarn Hllłyta 
John Smith w ' Mayday" 

i Goerg e Pigden 

w "Oknie no parla ment" 

Wcześnie j nie miałem specjalnych 
doświadczeń z rolami farsowymi. Główna postać 
w "Mayday' było więc dla mnie takim 
pierwszym wyzwaniem Mogę tylko powiedzieć, 
że z Wojciechem Pokorą procuje się szybko, 
intensywnie i„. dobrze. Kanon forsy wymaga 
wielu postaci no scenie, zawiklonej intrygi, 
komplikacji sytuacyjnych i grania 
w oszałamiającym tempie. Stąd niejako drogą 
przez mękę jest nauczenie się tekstu na blachę 
i dopracowanie takiego poziomu swobody, 
by rzecz była lekko i dowcipna. Mówię: 
'dopracowanie' , gdyż to wcale nie takie proste. 
Publiczność tego nie odczuwa, ale aktor musi 
do takiej roli bardzo solidnie się przyłożyć 
Właściwie len poziom swobody, o którym 
wspomniałem, osiąga się nawet nie na próbach, 
o dopiero w trakcie zderzenia z reakcją widow
ni. I to też nie no początku, ole gdzieś dopiero 
przy dwudziestym piątym, trzydziestym przedsta
wieniu. Naprawdę. Dlatego lak ważne jest by 
mechanizm ten funkcjonował precyzyjnie, by nie 
wypadła żadna cegiełko z tej misternej budowli, 
gdyż wtedy colo konstrukcjo się zawali. I włośnie 
Wojciech Pokoro potrafi zbudować nasz 
sceniczny świat z zegarmistrzowską precyzją . 

Oczywiście, bardzo ważni są w farsie part
nerzy. Nie zrobisz dobrej roli w farsie bez innych 
postaci. Myślę, że dlatego tak cieszymy się z ko
lejnej realizacji sztuki Cooney'a, ponieważ wszy
scy doskonale na scenie rozumiemy się, uzupeł
niamy i bawimy Są bowiem sztuki, które gro się 
z prawdziwą przyjemnością i te, z którymi trzeba 
się zmagać. Farsy Cooney'o z pewno!cią nale
żą do tej pierwszej kategorii. Widać to po 
"Mayday"· mimo prawie siu przedstawień potra
fimy zachować niemalże premierową świeźość 
i dynamikę. Uskrzydla nas tuta j takie znakomita 
reakcja publiczności. Jeieli zolem nosi widzowie 
przyjmą "Okno na parlament' podobnie jak 
poprzednią forsę, radość moja i moich kolegów 
nie będzie miała granic i wspólnie będziemy 
czekać z utęsknieniem na le pełne śmiechu 
wieczory i kolejne z Państwem spotkania. 

Notował: Robert Dorosławsh 
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W moim dorobku przekładów sztuk teatralnych znalazło się do lej pory siedem fars 

Bardzo lubię tłumaczyć farsy, ponieważ sama świe t nie się przy tym zajęci u bawię. 
Rozpoczynając procę stawiam sobie zadanie muszę przetłumaczyć utwór tak, 

aby śm ieszyć polską publiczność tok samo, jak śmieszy pub l iczność angielską 
Od tego między innymi będzie zależało, czy sztuka zdobędzie uznanie wśród widzów 
Tok więc celem nad rzędnym jest dobra zabawo. Na jwiększą trudność sprawia 

przełożenie dowcipów i kalamburów. Czasami ryzykuję odchodząc od orygin ału , 
ole wiem, .że nigdy nie osiągnęłabym komizmu językowego, gdybym trzymała się 
wiernie tekstu. Wbrew pozorom osiąg n ięcie zamierzonego efektu jest trudne i wymaga 

wielu godzin ciężkiej procy 
Moją nagrodą jest spontaniczny i głośny śmiech publiczności. 

Elżbieto Wożnia k ukończyło 
w Warszawie filologię angielską 
i Studium Języków Obcych Od 1982 roku 
mieszka w Londynie. Dzięki niej polska 
publiczność pozno1e doskonałe farsy Roya 
Cooney'o: "Mayday" , 
"Okno no parlament", "Hote l Westminster", 
"Ratuj się kto może" , ' Wszystko w 
rodzinie" . Je st także tłumaczem taki ch 
teatralnych komediowych hitów, jak: 
"Wieczór kawalerski" Robina Hawdono, 
"Nie teraz kochanie" Johna Chapmana, 
"Za rok o tej samej porze'' B. Slade 
oraz poważnych sztuk dramatycznych, 
by wymienić tylko "Szaleństwo Jerzego Ili" 
Alona Bennetta, "Rola żony" Ronalda 
Haymana, "Św. Mikołaj" 
Conoro McPhersono, 
czy "Barrymore " Wiliama Luce 'a. 

AJarn Mlc~lewlc~: PatJ TaJełl!~ 
Inscenizacja: Adom Hanuszkiewicz 

Znokomilo leolro lno realizacjo największego polskiego narodowego dzieło. 
Poemat Wieszcza odczytany przez prawdziwego maga teatru Adorno Honuszkiewczo 
zaskakuje dynamiką, świeżością, plastycznością I chociaż powstał spektakl miejscami 
przewrotny, widowisko zachowuje co ważne wszystkie główne wątki literackiego 
pierwowzoru oraz niepowlorzolny kl imat dawnej szlacheckiej Pobki. 

W rol i Podkomorzego i Jenerała Dobrowskiego Morek Perepeczko! 

AJe~s~nJet f=teJto: P~rny I k1t~~ty 
Reżyseria Marek Perepeczko 

Prześm ieszna historio z czasów napoleońskich o nojeżdzie kobiet no żołn ierską stanicę 
zostało lula j opowiedziano z wyjątkową swadą i teolrolnym nerwem. Doskonałe 
aktorstwo i perfekcyjna scenografio Doroty Korfel dopełniają atrakcyjności widowisko. 

W roli Majora Janusz Zakrzeński 

j'~rnllG' iśec~ełf: C~G~~i4c t1~ ~oJoł~ 
Reżyseria An toni Libera 

Dra maturgiczny debiut Becketta zaliczony jest do najważniejszych 
lekslów światowego dramatu XX wieku. W naszym teatrze realizacji 
"Czekając no Godota ' podjął się sam Antoni Libero znakomity tłumacz, 
najwybitniejszy w Polsce znawco twórczośc i irlandzkiego dramaturga, 
reżyser Jego sztuk w Londynie, Dublinie, Nowym Jorku, renomowanych 
leolroch warszawskich. W obsadzie czołówko częstochowskich aktorów: 
Adom Hutyro, Michał Kulo, Antoni Rol i Morek Ś losorski . 

Notve s~~ły ~t~J~, IV6 H.Ck. AnJetsen~ 
Tekst i reżyseria Bonifacy Dymarczyk 

Humorystyczna opowieść o nie całkiem mądrym i odpowiedzia lnym 
Królu-modnisiu, świetnym dowcipie spłatanym władcy przez figlarnych, 
wędrownych klownów i ... o wszystkim, co później się dzia ło. 
Mnóstwo piosenek i kolorowo scenografio Stanisławo Kulczyka. 

Mikołaj Gogol REWIZOR 
W rol i Horoaniczego Morek Perepeczko! 

Mirko Striber PROSZĘ, ZRÓB Ml DZIECKO ... 

Przeuroczo czesko komedio specjalnie no otwarcie Nocnej Sceny Wraż liwości. Już w maju ! 



Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 

Dyrektor naczelny i artystyczny Marek Perepeczko 
Zastępca dyrektora Małgorzata Wójcik 

Kierownik literacki i promocyjny Robert Dorosławski 
Kierownik techniczny Stanisław Kulczyk 

Dziękujemy częstochowskim: Radiu "C" Złote Przboie, Radiu RMF FM, 
cukiern i firmowei "Blikle ", piekarni "Depta" oraz firmie opakowań "Green Pack" za 
pomoc przy organizacp szczególnych teatralnych wieczorów. 

Zamówienia na bilety przyimuie i informacji o spektaklach udziela 
Dział Promocji i Sprzedaży, czynny w godz. 8.00 - 15.30, tel. (034) 324 84 14. 

Kasa biletowa czynna codziennie za wy1qtkiem poniedziałków 
w godz. l O.OO - 18.00 (przerwa od 13.00 do 13.30) 

W niedziele, święta i wolne soboty na trzy godziny przed spektaklem. 

Sekretariat teatru: tel. 324 22 67, tel/fax 324 62 51 
Centrala tel. 324 50 75 (76) 

Teksty i redakcia programu Robe rt Dorosławski 
Proiekt graficzny Justyno Szklarczyk 
Skład i druk Agencia Wydawnicza KALIGRAF, G liwice 

Licencia na wystawienie sztuki: Agenqa Dramatu i Teatru "ADiT", Sulejówek 

Teatr im. A.Mickiewicza w Częstochowie 
dziękuje za pomoc w obecnym sezonie: 

Centrala Materiałów Budowlanych 
42-200 Częstochowa, ul. Jadwigi 112 
tel. 324-19-50, 365-17-96 




