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„ 

RAYCOONEY 
Sylwetka nakreślona przez Zia Foxwell 

RAY jest uroczym czlo
wiekiem, całkowicie 

zadowolonym ze swe
go losu. Mówi on na 
przykład: "Nigdy w ży
ciu nie zrobiłem nicze
go za co by mi• 
zapłacono a mnie sa
mego nic nie koszta' 
wało". Od małego 

marzył o tym by zostać 
aktorem a mając czter
naście lat rzucił szkołę 
i zgłosił się na próbę 
głosu do partii w Song 
of Norway. "Recytowa
łem tak jakby to był 

sam Rudyard Kipling i 
zaśpiewałem p1esn 
Bless This House" -
mówi Ray. I dostał on 
tę partię. 

W wieku dwudziestu lat, po zakończeniu dwuletniej służby w 
wojsku, odpowiedział na ogłoszenie zamieszczone w The Sta
ge, którym poszukiwano młodego, uniwersalnego aktora. Szyb
ko zorientował się, że teatr do którego się zgłosił ma w 
repertuarze około czterdziestu sztuk i grał on role w najrozmait
szym wieku i co wieczór inną. Uważa, że zrobiło mu to bardzo 

dobrze, o czym się przekonał, gdy trafił dwa lata później do 
stałego teatru. 
Ray napisał około piętnastu sztuk, z których wszystkie wysta
wiono w West End. Cztery z nich napisał do spółki z Johnem 
Chapmanem. "To paskudztwo, które piszę wydaje mi się 

mieć pewne ogólne przesłanie. Moje sztuki: nie są parafiańsz

czyzną. Biorę zwykłe typowe sytuacje, które można spotkać 
wszędzie. Rzeczy proste są zwykle najzabawniejsze". Rze
czywiście jego sztuki zostały przetłumaczone na dwadzieścia 
języków i wystawiane są na całym świecie . Sztuka Run for 
Your Wite szła w West Endzie bez przerwy przez 9 lat. Ray 
zawsze wypróbowuje swe sztuki na prowincji i sam w nich 
gra, nawet jeśli po tym ktoś inny przejmuje tę rolę w West En
dzie. 
Mieszka on w Epping Forest ze swą żoną Lindą. Mają dwóch 
synów: Danny'ego, który jest żonaty mieszka w Australii ze 
swą żoną i dwojgiem dzieci oraz Michael'a, który niedawno 
napisał swą pierwszą farsę Cash On Delivery. Niedawno je
den z jego przyjaciół powiedział: "Czy wiesz Ray, że ty i Mo
lier jesteście jedynymi ludźmi, którzy posiadali swój własny 
teatr, pisali sami sztuki, reżyserowali je, wystawiali i sami w 
nich grali?" "Tak, jestem bardzo szczęśliwy" - powiedział Ray 
Qooney 'Mam wspaniałą żonę i dzieci. Było mi danym jeździć 
po całym świecie, aby oglądać moje sztuki wystawiane w wie
lu krajach a w Nowym Jorku nawet grałem w jednej z moich 
sztuk. Mam nadzieję , że nie brzmi to jak przechwałki , ale mu
szę powiedzieć, że miałem cudowne życie i nie ma nic innego 
poza tym co robię , co chciałbym robić . " 



Michael Cooney - syn autora sztuki 

O farsie 

Pozycja farsy w Anglii stoi bardzo wysoko. Krytycy cenią ten gatunek w teatrze i są do niego 

bardzo przychylnie nastawieni nie tylko dlatego, że publiczność uwielbia farsy. Oprócz tego, 

farsy zarabiają pieniądze i ściągają setki widzów do teatru, są również oceniane z profesjonal

nego punktu widzenia, są nagradzane przez uznanych jurorów. Nie trzeba daleko szukać far

sa mojego ojca Okno na parlament, nazwana przez krytyków "Rolls-Roycem farsy", otrzymała 

prestiżową nagrodę Oliviera dla najlepszej komedii 1991 roku . Nagrody przyznawane są coro

cznie w różnych kategoriach: dramat, komedia, musical, itd. 

Dzięki temu istnieje dobra, inspirująca atmosfera zarówno dla sztuk poruszających ważne 

problemy społeczne, jak i dla fars czy komedii . 

W przypadku farsy ocena przedstawienia jest wymierna i sprawdzalna natychmiast, w te

atrze - albo widzowie się śmieją, albo nie ... 

O śmiechu 
Śmiech jest niezwykłym po

darunkiem od Pana Boga. 
Śmiech to zdrowie. Naukowcy 
dowiedli, że kiedy człowiek się 
śmieje w jego mózgu wydziela
ją się substancje chemiczne 
zwane endomorfinami. 
Powodują one stan lekkiej
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euforii, która z kolei powoduje, 
że dalej chcemy się śmiać. W 
Anglii prowadzono rozmaite 
badania na ten temat, między 
innymi, zapraszano komików 
do domów starców. Te ekspe
rymenty dowiodły, że śmiech 

jest doskonałym lekarstwem. 
No i sprawdzianem farsy. 

"Wszystko w rodzinie" 
Fot. L Krutulsl:i-Krechowicz 



O ojcu 
Ojciec rozpoczął swoją karierę w teatrze jako aktor, dopiero potem zaczął pisać sztuki, a nastę

pnie reżyserować. 
Ray Cooney wyraźnie oddziela farsę od komedii. 

·w szystko w rodzin ie" 

Twierdzi, że komedia to niezwykli ludzie w 
zwykłych sytuacjach, podczas gdy farsa to zwy
kli ludzie w niezwykłych sytuacjach. Ojciec napi
sał 14 fars. Samo napisanie sztuki trwa około 
dwóch tygodni, a potem zaczyna się długotrwała 
praca autora nad kolejnymi wersjami tekstu, aż 
do dopracowania ostatecznej wersji, już razem z 
aktorami i publicznością. 

Na przykład w farsie Mayday ojciec na ostat
nich próbach zdecydował się skrócić sztukę o 
całe piętnaście minut. Jest to dowód na to, jak 
ogromną samodyscyplinę musi mieć autor. A 
jest to szczególna umiejętność, którą musi po

Fa1 . L. Krntulski-Krechowicz Siadać każdy dobry farsopisarz. 

„ 

O aktorach 

Aktor grający w farsie musi być maksymalnie 
skoncentrowany, bo dwie godziny spektaklu to 
dwie godziny prawdziwego życia. To tornado 
toczy się bez przerwy. Nawet teatralny antrakt 
nie oznacza przerwy w akcji. Drugi akt zaczyna 
się dokładnie w tym momencie, w którym koń
czy się pierwszy. Napięcie nie spada, a aktorzy 
muszą zacząć drugą część na poziomie, na 
którym skończyli pierwszą. To zasada stosowa
na przez mojego ojca. Jej zaletą jest to, że nie 
trzeba od nowa budować nap,ięcia i zabiegać o 
uwagę widza. Aktor w farsie dopiero wtedy jest 
naprawdę śmieszny , kiedy gra prawdziwie. W 
teatrze w Wielkiej Brytanii obowiązują aktorów 
dwie główne reguły. Pierwsza: "Bądź prawdzi
wy". Druga: "Przestrzegaj pierwszej". 

Tłumaczenie: Elżbieta Woźniak "Wszystko w rodzinie" 
Fot. L. Kmtulski-Krechowicz 



Ray Cooney 

Farsa 
Kazano mi w pięciuset słowach napisać o farsie. Zajmuję się 

farsą od ponad dwudziestu pięciu lat, ale nie sądzę, abym zna
lazł naprawdę zadawalający sposób na jej podsumowanie czy 
wyjaśnienie . Nie jestem nawet pewny, czy sztuki powinny być 
dzielone na kategorie. 

"Komedia" ma być "sztuką ze szczęśliwym zakończeniem". 
Czechow uważał swoje "sztuki" za "komedie". 
Ben Travers nazywa swoje farsy komediami. Mam slownik, w któ

rym 'farsa" opisana jest jako "rodzaj komedii odznaczający się do
sadnym humorem i ekstrawaganckim dowcipem", a także "głupim 
płytkim przedstawieniem". Absolutnie nie mogę zgodzić się z tą defi
nicją. Niektóre ze sztuk Alana Ayckbouma mogą być określone jako 
'farsy", ale nie sądzę, żeby były głupie albo płytkie . 
Łatwo jest nie doceniać !rasy, częściowo ponieważ jest parę nie

zbyt dobrych, a częściowo ponieważ niektórzy aktorzy traktują granie 
w farsie w inny sposób, niż granie tragedii. Uważam, że najlepsze far
sy są tragediami. Wątek dobrej farsy powinien odpowiadać czystej 
tragedii. Tragedia jest esencją !rasy. Nawet dialogi w farsie powinny 
być takie, aby można ich bylo użyć w tragedii. 

Podstawowym tematem większości tragedii jest walka jednostki 
przeciwko wszechpotężnym siłom i próba ich zdławienia . Co wię
cej, cierpienie człowieka wynika zazwyczaj z cech jego charakte
ru, których nie może kontrolować w sytuacjach stresowych. 

Wydaje mi s i ę, że to podsumowuje większość z moich fars. 
Im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej jestem 

przekonany, że farsa ma więcej wspólnego z tragedią niż z ko
medią. Komedia często opisuje ekscentryczną osobę w co
dziennej sytuacji: podczas gdy farsa (i tragedia) przedstawia 
zazwyczaj zwykłych ludzi próbujących rozwikłać nietypowe sytu
acje . Jeżeli farsa jest bliższa tragedii, można stwierdzić, że im 
bardziej prawdopodobna jest sztuka i przedstawienie, tym sil
niejsza będzie reakcja widowni. Nie ma żadnej różnicy pomię
dzy mężczyzną odkrywającym swoją żonę w łóżku z najlepszym 
przyjacielem w farsie, a mężczyzną znajdującym swoją żonę w 
łóżku z najbl i ższym przyjacielem w tragedii. Reakcja męża w 
każdej ze sztuk powinna być taka sama. Różnica polega na re
akcji publicz ności, a nie męża . 
Oczywiście, aktor grający w farsie powinien rozwijać pewne 

techniki. Musi zwracać uwagę , jak widownia reaguje na sztllkę, 
albo nie będzie zwracał uwagi na śmiech. Nie wolno mu także 
przeciągać zabawnej sytuacji. Granie w trasie przypomina mecz 
tenisowy: grasz dobrze, jeżeli przeciwnik dobrze odbija piłkę. 
Jedną z cech tragedii jest długi monolog głównej postaci, opo
wiadającej o swoim nieszczęści u stojąc na środku sceny. Jest to 
bardzo miłe (i niezbyt trudne, jak sądzę) dla głównego aktora. 
To nie może jednak wydarzyć się w farsie, gdzie bardzo rzadko 
występują dwustronicowe monologi. Potrzebujesz innych akto
rów i inni aktorzy potrzebują ciebie. 
Sądzę także , że łatwo jest lekceważyć farsę, ponieważ jej ję

zyk wydaje się przyziemny i zwyczajny. Język jest taki. ponie
waż postacie są przyziemne i zwyczajne. Nie 

przeintelektualizowują one swoich 
kłopotów. Radzą sobie z nimi - do 
czego są po prostu zmuszone. 
Słowo "wymyślony" przychodzi 

na myśl, kiedy rozważymy me
chanizm pisania farsy. Możliwe, 

że jest to różnica pomiędzy farsą 
a innymi rodzajami sztuki. Autor 
farsy manipuluje sytuacją tak, 
aby dopasować ją do sztuki. Ale 
jestem przekonany, że sama gra 
musi pozostać całkowicie pra
wdopodobna i szczera. Oczywi
ście, tylko aktor może prawdziwie 
przedstawić postać stworzoną 
przez pisarza i oddać relacje mię
dzy poszczególnymi charakterami. 
I pisarz więc musi być równie 
szczery i prawdziwy, nawet jeśli 

sceny odpowiadają "wymyślonej" 
sytuacji. 

Myślę, że napisałem okoto pię

ciuset słów, i mam nadzieję, że je
steście dzięki nim trochę mądrzejsi. 
W każdym razie, ten artykuł pozwo
lił mi przemyśleć problem. 

Przekład z j. angielskiego "Wszystko w rodzinie" 
Agnieszka Bihl Fot. L. Krutulski-Krechowicz 



RAY COONEY na scenie Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze: 

"MAYDAY" 
przekład: Elżbie
ta Woźniak, reży
seria Wojciech 
Pokora, sceno
grafia Michał Ję
drzejewski . 

Premiera 
1 października 

1992 r. 

"OKNO NA 
PARLAMENT" 
przekład: Elżbieta 
Woźniak, reżyse
ria i choreografia 
Leszek Czarnota, 
scenografia Ja
nusz Tartylto, mu
zyka Włodzimierz 
Szomański . 

Premiera 
21 października 

1995 r. 

Fot. W. Szmidt 

1 
1 

"Wszystko w rodzinie' 

Fot. L Krutulski-Krechowicz 



Nota o tłumaczu 

Elżbieta Woźniak 
ukończyła w Warszawie filologię angielską i, Studium 

Języków Obcych. Od 1982 rnku mieszka w Londynie. 
Dzięki niej polska publiczność poznaje doskonałe farsy 
Ray'a Cooney'a: "MAYDAY", "RATUJ SIĘ KTO MOŻE", 
"OKNO NA PARLAMENT", "WSZVSTKO W RODZINIE", 
"HOTEL WESTMINSTER". 

J'est tłumaczem, który trafia w przysłowiową 
"dziesiątkę". Ma na koncie m.in.: 

"WIECZÓR KAWALE'RSKI" - Robina Hawdona (Teatr 
Syrena w Warszawie 1998), 

"NIE TEIRAZ iKOCHANIE" Chapmana (Teatr Kwadrat 
w Warszawie 1998), 

"ZA ROK O TEJ SAMEJ PORZE" B. Slade (Teatr Kwa
drat w Warszawie 11 998. Tłumaczyła też poważne sztuki 
dramatyczne: "SZALEŃSTWO JERZEGO Ili" - Alana 
Bennetta (Teatr Dramatyczny w Warszawie 1995), 

"ROLA ŻONY" - Ronalda Haymana (Teatr Polski w 
Warszawie, 1996), 
"ŚW MIKOŁAJ" - Conora McPhersona, "TAJEMNICZV 

Mr LOVE" - Karoline Leach i "BARRYMORE" - Wiliama 
Luce. 

Sama pisze o swoim tłumaczeniu tak: 
"W moim dorobku tłumacza sztuk teatralnych znalazło 

się do tej pory siedem fars. Bardzo lubię tłumaczyć farsy, 
ponieważ sama świetnie się przy tym zajęciu bawię. 

Rozpoczynając pracę nad tłumaczeniem farsy stawiam 
sobie zadanie: muszę przetłumaczyć farsę tak aby śmie
szyła polską publiczność tak samo jak śmieszy publicz
ność angielską. Od tego między innymi będzie zależało, 
czy farsa zdobędzie uznanie publiczności. Tak więc ce
lem nadrzędnym jest dobra zabawa. Największą trud
ność sprawia przełożenie dowcipów i kalamburów. 
Czasami ryzykuję odchodząc od oryginału, ale wiem, że 
nigdy nie osiągnęłabym komizmu językowego, gdybym 
trzymała się wiernie tekstu. Wbrew pozorom osiągnięcie 
zamierzonego efektu jest trudne i wymaga wielu godzin 
ciężkiej pracy. Moją nagrodą jest spontaniczny i głośny 
śmiech publiczności." 
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URZĄD MIEJSKI 
w Zielonej Górze 

PGNiG S.A. w Warszawie 
Oddział 

Zielonogórski Zakład Górnictwa 
Nafty i Gazu 

Lubuskie 
Fabryki 
Mebli s.A. 

WSPIERA DZIAŁ L 1 0ŚĆ TEATHU 

Inauguracja działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Teatru 
w Zielonej Górze 

Grupa założycielska: 
Kazimierz Chojecki, Romuald Jankowiak, Jerzy Trzciński, Krystyna Żylińska, Krzysztof Rutkowski , Jan Kurowicki, Zbigniew 
Haczkowski, Maria Brygida Grzybowicz, Krystyna Polcyn, Andrzej Buck, Andrzej Nowak, Benedykt Banaszak, Anna Tokar
ska, Danuta Ambroż, Jerzy Duber, Roman Krzywotulski, Iwona Kotzur. 

Z radością informuję, że w Zielonej Górze powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Teatru, mające na celu wspieranie 
naszego Teatru i troskę o jego dalsze istnienie i rozwój. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
1. promocję Teatru Lubuskiego, 
2. pielęgnowanie tradycji Teatru, 
3. działalność w zakresie edukacji teatralnej, w szczególności wśród młodzieży, 
4. wydawanie publikacji związanych z historią i działalnością bieżącą, 
5. integrowanie środowiska artystycznego Teatru z innymi środowiskami kultury, z widzami i przedstawicielami biznesu, 
6. organizowanie imprez teatralnych uzupełniających działalność Sceny Dramatycznej i Sceny Lalkowej, 
7. propagowanie idei finansowego wspierania działalności Teatru wśród przedstawicieli biznesu, firm i osób indywidualnych 

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym Stowarzyszeniu. Deklaracje członkowskie można otrzymać w kasie Te
atru. 

Jeśli pragną Państwo pomóc Lubuskiemu Teatrowi i wesprzeć go finansowo, prosimy pamiętać o naszym Stowarzyszeniu. 



KRONIKA TL 
• Podczas tegorocznych Dni Zielonej Góry, 9 września odbył się 
w naszym Teatrze wieczór dedykowany środowisku teatralnemu 
Zielonej Góry, na który Prezydent Miasta Henryk Masternak za
prosił obecnych i byłych pracowników Lubuskiego Teatru. Obej
rzeliśmy fragment przygotowywanego w ramach Sceny Inicjatyw 
Aktorskich "Kramu z piosenkami" Leona Schillera. 

• 20 września na Scenie im. S. Hebanowskiego - pierwsza w 
bieżącym sezonie premiera - "Narkomani", spektakl oparty na 
anonimowych relacjach osób uzależnionych i "Pamiętniku na
rkomanki" Barbary Rosiek, w adaptacji i reżyserii Krzysztofa Ro
ściszewskiego. Autorką scenografii jest Ewa Strebejko, muzykę 
skomponował Włodzimierz Jarmołowicz, muzykę do wierszy -
Ewa Kornecka. Premierę poprzedziły działania teatralne w wy
konaniu grupy młodzieży z Teatru "Drewniana kurtyna" istnieją
cego przy Żarskim Domu Kultury. Po spektaklu - dyskusja z 
udziałem obecnej na premierze Barbary Rosiek. Dyskusję po
przedzoną pokazem filmu TV 51 prowadził prof. Jan Kurowicki. 

• 25 września teatralny autokar zawiózł kilkudziesięcioosobową 
delegację z koszem kwiatów na uroczystą premierę "Don Ju
ana" Moliera w Teatrze Polskim w Poznaniu. Reżyserem spe
ktaklu jest Waldemar Matuszewski, przed trzema laty dyrektor 
lubuskiej, a obecnie poznańskiej sceny. Na frontowej ścianie 
Teatru w Poznaniu zobaczyliśmy duży napis: "Serdecznie wita-

my dyrekcję i zespół Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze". "Po
witania opisać się nie da" - stwierdziła na łamach "Gazety Lubu
skiej" uczestnicząca w wyprawie Danuta Piekarska. 

• W Żarskim Domu Kultury 26 września odbyła się uroczysta 
inauguracja Stałej Sceny Lubuskiego Teatru w Żarach. Publicz
ność Żar obejrzała najnowszą premierę - "Narkomanów". 

• 27 września Scena Lalkowa naszego Teatru rozpoczęła ob
chody swego 35-lecia. Pierwszym świątecznym akcentem była 
premiera "Tygrysa Pietrka" Hanny Januszewskiej w reżyserii i 
choreografii Władysława Janickiego. Scenografia - Jacek Zaga
jewski, muzyka - Robert Łuczak. Dla małych widzów przygoto
wano konkursy z nagrodami. 
Tego samego dnia wieczorem na Scenie im. S. Hebanowskiego 
wystąpił gościnnie Teatr "19" ze spektaklem "Ćwiczenia z Nor
wida". Kierowany przez Ireneusza Kałamaję młodzieżowy ze
spół składa się z pacjentów Oddziału Detoksykacji osób 
uzależnionych od środków psychoaktywnych w Ciborzu. 

• 2 października "Przeboje muzyki wiedeńskiej", zaprezentowa
ne przez Teatr Muzyczny z Poznania, zainaugurowały działal
ność Sceny Muzycznej Teatru Lubuskiego. W przerwie koncertu 
Wojewoda Zielonogórski Marian Miłek odsłonił tablicę upamięt
niającą powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Te
atru. Uroczystość otwarcia nowej sceny połączona była z 
dokonaną przez Prezydenta Miasta Henryka Masternaka inau
guracją roku kulturalnego w Zielonej Górze. 

Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze zaprasza na spektakle: 

RayCooney 
WSlYSTKO W RODZINIE 
Reżyseria : Wojciech Pokora 
Premiera 11.10.1998, Scena im. S. Cynarskiego 

NARKOMANI 
Adaptacja i reżyseria : Krzysztof Rościszewski 
Premiera 20.09.1998 r. Scena Propozycji 

Hanna Januszewska 
TYGRYS PIETREK 
Reżyseria: Władysław Janicki 
Premiera 27. 10.1998, Scena im. S. Hebanowskiego 

W przygotowaniu: 

Karol Dickens 
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA 
Reżyseria: Krystyna Jakóbczyk 

SZOPKA NOWOROCZNA 
Reżyseria : Władysław Sikora 

Leon Schiller 
KRAM Z PIOSENKAMI 
(Scena Inicjatyw Aktorskich Teatru Lubuskiego) 



Dyrekcja Lubuskiego Teatru składa serdecznie podziękowania za szczególną pomoc, która umożliwiła przygotowanie spektaklu 
"WSZYSTKO W RODZINIE": 

• PGNiG S.A. w Warszawie - Zielonogórskiemu Zakładowi Górnictwa Nafty i Gazu, 
a zwłaszcza Panu mgr. inż. Jerzemu Trzcińskiemu 

• Urzędowi Miejskiemu w Zielonej Górze 

• Firmie KRONOPOL w Żarach , a zwłaszcza Panu Dyrektorowi Wacławowi Maciuszonkowi 

• Panu mgr. inż . Zbigniewowi Haczkowskiemu - Prezesowi Spółki MELACO w Nowej Soli 

• Dziekujemy również serdecznie za promocję wyrobów Firmy podczas dzisiejszej premiery: 
Panu Dyrektorowi Stefanowi Kowalczykowi z Zielonogórskiego Oddziału DiM Soki i Napoje Ambrosia 
oraz Zakładom Mięsnym w Przylepie 

Premiera wyjazdowa spektaklu "WSlYSTKO W RODZINIE" 6 listopada 1998 
na Stałej Scenie Lubuskiego Teatru w Żarskim Domu Kultury. 
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Redakcja programu: 
Licencjodawca: Agencja "ADiT" 

Projekt okładki: Janusz Tartyłło 

Andrzej Buck 
Anna Tokarska 

Druk: IMAR DRUK, ul. Krakusa 33, 65-763 Zielona Góra, tel. (O 68) 326-10-68 
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• Pełnomocnik Dyrektora 
d/s Sceny Lalkowej 

JERlY LAMENTA 

•Kier. Działu Administracji. 
Specjalista d/s lnwest. i Remontów 

GRAZYNA BOGUSŁAWSKA 

•Sekretariat 
KRYSTYNA PILCH 

• Impresariat 
JAROSŁAW RÓŻALSKI 

DARIA KOCHOWSKA 
IRENA DANISZEWSKA 

• Księgowość 
MARIA PIGULSKA 

• Dział literacki 
ANNA ŁABUŃSKA 

• Kierownik techniczny 
HELENA BONDYRA 

• Pracownia stolarska 
JAROSŁAW WOŹNIAK 

JACEK ORŁOWSKI 

•Pracownia modelatorska 
RYSZARD JAWORSKI 

ANDRZEJ DIAKOW 

• Pracownia krawiecka 
DANUTA OSIŃSKA 

ZOFIA FELIKSIAK 
TERESA DZIENISIEWICZ 

ZOFIA MICHALAK 

Sezon 1998/1999 

• Montażyści 
ROBERT PRUS 

KRlYSZTOF BIELEWICZ 
ANDRZEJ CHAJA 

RAFAŁ CHREPTAK 
PIOTR KARASIEWICZ 

RYSZARD TOMALA 

• Pracownia fryzjerska 
MARIA KACZMAROWSKA 

• Rekwizytorzy 
EDWARD TULISZKA 
ANNA MAĆKOWSKA 

• Garderobiane 
WANDA BOGUCKA 

ALEKSANDRA CZAPNIK 
DOROT A KUBCZAK 

•Światło 
MIECZYSŁAW CHREPTAK 

FRANCISZEK TOMCZAK 
KRlYSZTOF WÓJCICKI 

•Dźwięk 
PIOTR DURA 

KRlYSZTOF OCHOCKI 
ŁUKASZ PAWICKI 



Ray Cooney 

WSZYSTKO W RODZINIE 
(lt Runs in the Fandly) 

Przekład: Elżbieta Woźniak 

dr Dawid Mortimore - Jerzy Kaezmarowski 
dr Mike Connołły - Artur Heling 
dr Hubert Bonney - Sławomir Krzywiźniak 

(gośeinnie) 

Przełożona pielęgniarek - Hanna Klepaeka 
sir Wiłłoughby Drake - Tomasz Karasiński 
Jane Tate - Tatiana Kołodziejska (gośeinnie) 
Rosemary Mortimore - Elżbieta Donimirska 
Leslie - Paweł I .... Gilewski 
Pielęgniarka oddziałowa - Renata Stadnik 

(gośeinnie) 

Sierżant policji - Wojeieeh Romanowski 
Bill - Cezary Kazimierski 
Matka - Jolanta Szajna 

Reżyseria 

Wojeieeh Pokora 

Scenografia 
.Janusz Tartyłło 

Opracowanie n1uzyczne 
Gerard Nowak 

Asystent reżysera 
Artur Beling 

Inspicjent 
Waldemar Trębacz 
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