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Drodzy Lubuszanie, 
Miłośnicy i Widzowie Lubuskiego Teatru ! 

Pragnę zachęcić Państwa do kupna fo
teli na widowni. 

Teatr czeka wielka przebudowa. Mię
dzy innymi wymienić trzeba 373 fotele . Nowych 

będzie400. 
Każdy mieszkaniec może kupić fotel za 

jedyne 700zł. Po wpłacie tej kwoty już we wrze
śniu na nowyn1 fotelu pojawi się pamiątkowa ta
bliczka z imieniem i nazwiskiem fundatora. Poza 
tym w zamian za dar, kupujący ma prawo przez 
cały sezon 2001/2002 (IX 2001- VI 2002) do 
bezpłatnego uczestnictwa w premierach i innych 
<;pektaklach rodzimej produkcji. Na przedsta
wienia grane u nas gościnnie ma pierwszeństwo 
w zakupie biletów, po ich wcześniejszej rezer-

waCJl. 
Akcja Kup Pan fotel ruszyła 27 marca, 

w Międzynarodowym Dniu Teatrn. Wówczas 
rozpoczęły się obchody 50-lecia Lubuskiego Te-
atru. 

Współorganizatorem akcji jest Gazeta 
Yfyborcza. Jeszcze można deklarować chęć k'Up
na fotela pod redakcyjnym numerem telefonu: 
(068) 328 81 09; 0606 93 26 08 (Agnieszka 
Stawiarska) lub w siedzibie Teatru. 

Andrzej BUCK 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

Lubuskiego Teatru 

Już po raz drugi podczas swej trzyletniej kadencji rozpoczynam sezon artystyczny 

wystawieniem dramatu Witkacego. To nie przypadek, lecz świadomy wybór. 

Od 1920 roku pisanie dramatów stało się głównym zajęciem Witkacego. iY tymże 

roku napisał ich osiem, podobnie w następnym 1921. Łącznie - jak twierdzi prof Jan 

Błoński - napisał ich 38. Twórczość dramatyczną zakończył napisanymi w 1934 roku 

„ Szewcami". 

„Matka. Niesmaczna sztuka w dwóch aktach z epilogiem" powstała w 1924 roku, 

została po raz pierwszy opublikowana w roku 1967, na sceny dotarła dopiero trzy 

lata później. Ale też od ~ej chwili wystawiano ją często na scenach polskich i świato

wydi (m.in. Rzymu, Paryża, Sztokholmu i Monachium) 

Dlaczego „Matka "? 

Bo to sztuka o miłości. O uczuciu, które potrafi budować, łączyć, ale też często 

pozvvala dotknąć bólu istnienia, potrafi niszczyć i tłamsić. Miłość bowiem - i ta mat

czyna, i ta braterska, samego siebie czy partnerska, potrafi nas opleść niczym sieć. 

Sieć, która wprm-vadza w świat gry, w której ktoś musi wygrać, a ktoś przegrać. 

Miłość potrafi zniewolić i uzależnić. Wówczas nie potrafimy się z niej wyzwolić. 

Trudno nam żyć z nią, ale trudno i bez niej. Często ivymaga poświęcenia 1vłasnej 

osobowości. Gdy wpadniemy w ową pajęczą sieć uzależnienia, na jej ołtarzu musimy 

złożyć siebie. Doświadczyć tej siły niszczącej, przed którą trudno się obronić. 

Zapraszam na pien1iszą w pięćdziesiątym sezonie istnienia sceny zawodowej pre

mierę, przygotowaną przez Zespół pod kierownictwem profesora Wiesława Kamasy. 

Andrzej Buck 



. („.) Wydaje się, że refleksja nad losem jednostki, takjakjąrozumie Witkacy, uwikłanej w 

zbiorowość, społeczeństwo, jest bodaj najciekawsza z dzisiejszego punktu widzenia. Ale 

powróćmy do pytania ogólniejszego: czy przepowiednie Witkacego sprawdzają się, te 

dotyczące jednostki i wszelkie inne? Jak napisał swego czasu Jan Błoński, Witkacy prze

widuje raczej "przyszłe lęki, nie przyszłe roZ\viązania". Ta myśl wydaje się warta podjęcia 

i uzupełnienia. 

Witkacy przewidział przyszłe lęki, ale także przyszłe pytania, nasze lęki i nasze pytania, bo 

żyjemy już w czasach, o których pisał, a które wydawały mu się końcem wszystkiego. 

Można zatem odpowiedzieć, że nie miał racji, bo przecież nasze życie nie jest spełnieniem 

jego przepowiedni. Ale przecież jeszcze mogą się one w jakiś sposób spełnić. A ponadto 

los jednostki w systemach totalitarnych, który znamy, a o którym naiwnie sądzimy, że 

należy do bezpowrotnie minionej przeszłości, pozostaje co najmniej jako przestroga. Przy

wiązuję wielką wagę do słowa "przestroga": jeśli dzieło i myśl jakiegoś pisarza z przeszło

ści jest dla pokolenia czy pokoleń następnych przestrogą, znaczy to bardzo wiele. 

Nie szukajmy aktualności Witkacego na koniec wieku w warstwie przepowiedni nieważ

nych i powierzchO\vnych, które pozostawmy prowincjonalnym Kasandrom. Pamiętajmy, 

że twórczość Witkacego jest zadziwiającym i fascynującym splotem anachronizmów i 

wnikliwych intuicji dotyczących przyszłości, zwłaszcza, gdy podejmuje problematykęjed

nostki i zagrożeń, jakie niesie dla niej życie społeczne. Przepowiednie Witkacego zacho

wają aktualność tak długo,jak długo aktualne będą lęki i pytania o los zagrożonej na różne 

sposoby jednostki i kultury. Czy to znaczy, że będą aktualne zawsze? Nie znam nie pod

dającej się wątpliwościom odpowiedzi na to pytani0. Wiem, że przestaną być aktualne raz 

na zawsze, gdy się spełnią. Nie chciałbym tego dożyć. 

Lech Sokół, "Witkacy na koniec wieku" 

w: Magazyn Muzyczny Fuga, nr 312000 

O beri beri 
/(i/ka myśli - zapisanych chwil 

"Ludzie są .synami, matkam.i, ojcami, braćmi i muszą się kochać, 1nimo różnic, 

muszą. Powinni te różnice łagodzić, aby móc wytrzymać ze sobą. Inaczej życie staje 

się piekłem" - mówi Matka do Syna. Matka - bohaterka przedstawienia. W życiu są 

rozmowy niedoko/zczone, do których nigdy nie dojrzejemy. Każdy ma s1vój czas. Indy
widualny. 

"Boże, jak to się wszystko w tym życiu mści" - zauważa Leon - wrażliwiec, 

nieudacznik, inteligent, osaczony miłością Matki. Miłością dramatyczną, zawierającą 

w sobie tragiczne niespełnienia i ciągle ucieczki przed samotnością, czyli bieg bez 

wyjścia, jakby w samym środku kłębka włóczki. Z tragedii w tragedię, by po drodze 

niszczyć i zniszczyć wszystko co mogłoby być i tnvać, by pomóc sobie nmvzajem, by 

wytrzymać, by odpocząć od siebie. Od swojego ładunku możliwości. To straszne, gdy 

się o tym wie, a dookoła 1vsz_ystko upada, łącznie z Religią, filozofią, sztuką, a osacza 

nas pesymizm, niespełnienie i piekielne nienasycenie. 

Matka na k011cu wyzna: - "Leon, ja oślepłam zupełnie" - to znacz;~ że nastąpi

ło już przehvorzenie niemocy w wymiar wyzwalania się, w Nową Przestrzeń poetyckiej 

Nadziei. 

A wszystko to sen Leona i mimo silnego związku Matka - Syn, na taśmie życia 

On zapamiętał Ją tylko z kilku sytuacji życiowych. I to jest to nie-do-koń-czo-ne. Ale 

sen się k011.czy. Leon prosi Boga, a może przez Matkę Boga?: - „Mamo, ja też boję się 
z1,variować ". 

Przeszło 70 lat temu Witkacy napisał "Matkę", niezwykły dramat. 

"O beri - beri" powstało na jego kanwie. Beri - beri encyklopedycznie znaczy -

śpiączka przez ukąszenie muchy. 

A może rzeczywiście spać, bo życie zbyt zawile w sttym panoptikalnym tmicu 

zjaw, natręctw przeszłości i lęku przed świtem dnia następnego? 

Wieslmv Komasa 
reżyser 



( ... )Bohater „Matki", Leon Węgorzewski,jest błyskotliwym dyletantem w dzie

dzinie myśli społecznej i przez zachowywanie indywidualności na skalę maso

wą zamierza odwrócić zagrażający ludzkości pozornie nieuchronny postęp uni

formizacji i ujednolicenia, ale oczekując na publiczne uznanie niedoszły ge

niusz pozostaje na utrzymaniu swojej biednej Matki, alkoholiczki, która zara

bia na życie wytrwałym robieniem na drutach. Kiedy Matka powoli ślepnie z 

przepracowania, Leon, aby mieć czas i pieniądze na realizację swoich wielkich 

idei, staje się szpiegiem i alfonsem, robi prostytutkę ze swojej wulgarnej mło

dej żony i prowadzi życie narkomana i mi\dzynarodowego aferzysty. 

Po dzikiej orgii kokainowej, w czasie której jego Matka umiera wskutek 

przedawkowania narkotyku, Leon, nie wiadomo w jaki sposób, znajduje się w 

czarnej celi bez drzwi i okien, obok ciała Matki spoczywającego na czarnym 

sześciobocznyn1 postum·encie. Młoda nieznajoma, która pojawia się wkrótce 

potem, aby powiedzieć Leonowi, że jego żal jest próżny, okazuje sięjego mat

ką sprzed trzydziestu lat, z czasu przed jego urodzeniem. W ten sposób dorosły 

Leon spotyka siebie jako embriona w łonie matki. Żywa matka podchodzi na

stępnie do zmarłej i rozszarpuje na kawałki jej zwłoki, które okazują się mane

kinem z siana i sz1nat. Po wyjściu młodej matki z jej towarzyszami z przeszło

ści przez ukryte drzwi w „wiosenny pejzaż z górami, zalany słońcem" Leon, 

opuszczony przez wszystkich, zostaje dosłownie unicestwiony przez sześciu 

Robotników, którzy wychodzą z wielkiej rury spuszczonej z sufitu.(„.) 

Daniel C. Gerould 

„Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz" 

Warszawa 1981 

.„ 

Kalendarium życia i twórczości Witkacego 
(fragmenty) 

1885 
Stanisław Ignacy Witkiewicz- syn wy

bitnego krytyka, malarza i pisarza, twórcy "stylu 
zakopiańskiego", Stanisława Witkiewicza i Marii 
z Pietrzkiewiczów, nauczycielki muzyki-urodził 
się 24 lutego 1885 r. w Warszawie. 

1890-1893 
Państwo Witkiewiczowie przenoszą się 

na stałe do Zakopanego. Artystyczno-intelektu
alna atmosfera domu, stały kontakt ze sztuką 
decydują, że przyszły Witkacy już od dziecka 
zdradza różnorodne zamiłowania i zdolności ar
tystyczne -przede wszystkim malarskie i muzycz- Stanisław Ignacy Witkiewicz z ojcem, ok. 1909 

ne. Rozwój ich jest w zasadzie samorzutny, ponieważ ojciec-zwolennik teorii, że każdy system nauczania 
zabija indywidualność- stara się nie wywierać żadnego nacisku na syna i nie kieruje jego upodobaniami. z 
tych powodów nie zgadza się również na naukę szkolną syna, przystając jedynie na lekcje prywatne. 

W styczniu 1891 r. odbywa się w Zakopanem chrzest Stanisława Ignacego. Rodzicami chrzestnymi 
są: Helena Modrzejewska i Jan Krzeptowski-Sabała. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz z matką, Lwów 1898 

Z tego okresu pochodzą pierwsze rysunki przyszłego 
Witkacego i pierwsze listy; lektura Szekspira stanowi inspi
rację do pierwszych prób dramatycznych młodego autora. Z 
kilkunastu napisanych "dramacików" ocalały: "Biedny chło
piec'', "Karaluchy", "Król i złodziej", "Księżniczka Magda
lena, czyli Natrętny Książę'', "Menażeria, czyli wybryk Sło
nia" i "Komedia z życia rodzinnego". 

1905-1907 
Mimo iż niemal bez reszty pochłonięty malarstwem, 

Witkacy próbuje i pióra. Z tytułów tylko znane sąjego utwo
ry literacko-parodystyczne z tego okresu ("Kwaśko", "Wal
gierz"), o których jednak wiadomo, że nawiązywały do twór
czości poetyckiej Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Mi
cińskiego; powstały w tym czasie "poemat" (incip.: Płomień 
daj mi, Tyfonie„.) załączył Witkacy w roku 1920 jako "Pro
log" do dramatu "Nowe Wyzwolenie". 



1909-1910 
Okres ten jest dla Stanisława Ignacego 

w pewnym sensie przełomO\vy i brzemienny w 
następstwa. Znajomość bowiem z Panią S„ czyli 
Ireną ~.olską, przerodzi się w burzliwy romans, 
który trwać będzie prawie do l 912 roku i do
prowadzi dwudziestopięcioletniego studenta 
Akademii do napisania swojej pienvszej powie
ści o mamiennyrn tytule: "622 upadki Bunga czyli 
Demonicma kobieta", w znacznej mierze opar
tej na autobiograficznych wątkach z tego okre
su. Powieść ta, rozpoczęta w 1909 r„ pisana 
była głównie w roku następnym. Odnaleźć w 
niej już można wszystkie niemal wątki i proble
my, które powtarzać się będą w jego później 

szej twórczości powieścio- i dramatopisarskiej. 
Niezależnie jednak od spraw uczuciowych Wit
kacy kontynuuje studia i oddaje się dziełalności 
artystycmej. Powstaje wówczas nowy cykl "po
tworów", zainspirowanych głównie osobą Pani 
S. i mogących stanowić ilus tracj ę do "Upad
ków Bunga"; 

W połowie lipca 1911 r. Witkacy udaje 
się do Londynu, by spotkać się tam z Bronisła
wem Malinowskim i Tadeuszem Nalepińskim; 

w miesiąc później wraca do Zakopanego, by kon-
Stanisław Ignacy Wi1kiewic2 w okolicy Morsk iego Oka, Zakopane, ok . 1930 

tynuować cykl swoich "upadków" w ramionach Pani S. Jesienią tego roku decyduje się na definitywne 
przenvanie studiów w Akademii. W listopadzie składa wizytę ojcu w Lovranie. 

Na przełomie lat 191211913 w życiu uczuciowym Witkacego następuje istotna zmiana. Defin itywnie 
zrywa romans z Ireną Solską (z którą się będzie zresztą przyjaźnił i współpracował w la tacb późn iejszych) i 
ogłasza zaręczyny z poznaną w Zakopanem Jadwigą Janczewską. Mimo iż kocha j ą głęboko i szczerze, 
narzeczeństwo przebiega burzliwie. Wymagający i zaborczv Witkacy zadręcza narzeczoną scenami zazdrości 
(m.in. o Karola Szymanowskiego), gwałtownymi skokami nastrojów i "dziwnością otoczenia", w którym, 
jak relacjonują świadkowie, wrażliwa, ale prowincjonalna panienka "nie umiała rozeznać prawdy od mistyfi 
kacji''. 

1914 
21 lutego l 91 4 roku w młodopolskim geście ginie samobójczą śmiercią narzeczona Witkacego -

panna Jadv.riga. Pogrążony w głębokiej depresji, sam bliski samobójstwa, Stanisław Ignacy przyjmuje zapro
szenie Bronisława Malinowskiego na organizowaną przez niego ekspedycję badawczą na Nową Gwineę, w 
której pełnić ma funkcj ę rysownika i fotografa. 

21 lipca Witkacy i Malinowski przybijają do australijskiego portu Fremantle. 
3 sierpnia Witkacy pisze list do rodziców z Albany: - "Dziś otrzymaliśmy fata lne wiadomości co do 

wojny. Jeśli to okaże się prawdą, to wracam zaraz z Fremantle pierwszym parowcem. [ ... ] Trzeba osobiste 
rzeczy odłożyć na bok i w jaki ś sposób usprawiedliwić t~_ nędzne istnienie. [.„ ] Może w ten sposób godniej 
zakończę_ życie, niż w samobójstwie albo malowaniu pejzażów na Nowej Gwinei czy też w żółtej ebrze". 

SW111.\ luw Ignacy Wi1k1ew irz w •zasie zi mowej wycieczki, 
Zokopane. la ta 1rzydzies1e 

1 O września opuszcza Australię; dąży do Pe
tersburga, pragnie bowiem wstąpić do rosyjskiego woj
ska, by w toczącej się wojnie walczyć z Niemcami, w 
czym upatruje jedynej szansy wyzwolenia Polski. 

Zostaje przyjęty do Pawłowskiej Szkoły Woj
skowej. 

W związku z trwającą wojną kończy szkołę 
w trybie przyspieszonym w ciągu pięciu miesięcy. 

Juź w kilka dni po przybyciu do armii czynnej 
został mianowany okresowo dowódcą czwartej kom
pann. 

17 lipca 1916 r. Witkacy został ciężko kontu
zjowany w bitwie i wywieziony do szpitala wojsko
wego w Petersburgu. 

1918 
W lutym tego roku Witkiewicz definitywnie kończy swą 
wojskową karierę. Zostaje uznany za zwolnionego ze 
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia i decy
duje się na powrót do kraju. 

Przeżyc i a rosyj ski e związane ze służbą w Pułku Pawłowskim, z wojną i rewolucją pozostawiają 
niezwykle silne piętno na jego twórczości, poglądach politycznych i historiozoficmych, stanowić będą główną 
przyczynęjego pesymizmu, katastrofizmu i swoistego antyestetyzmu. 

19 19-1924 
Lata te spędza Witkiewicz w Zakopanem, podejmując jedynie krótkotrwałe wypady do Krakowa, 

Warszawy i Torunia w związku ze swoimi wystawami oraz pierwszymi inscenizacjami sztuk teatralnych. Mieszka 
z matką w kolejno prowadzonych przez nią pensjonatach: "Wawel'', "Tatry" na Chramcówkach, "Zośka" na 
Krnpówkach. Jest to okres najbardziej ożywionej i twórczej działalności Witkacego. Ogłasza trzy książki, w 
których formułuje zasady swojej teorii malarstwa i teatru oraz wykłada poglądy na rozwój i przyszłość sztuki. 

Pisze około trzydziestu sztuk teatralnych, ale zaledwie pięć udaje mu się opublikować: "Pragmatyści" 
- 1920, "Tumor Mózgowicz" - 1921, "Nowe Wyzwolenie" - 1922. "Mątwa" - 1923, "Wariat i zakonnica" 
- 1925 . 

W krakowskim Teatrze im. Słowackiego odbywają się prapremiery "Tumora Muzgowicza" ( 1921) i 
"Kurki Wodnej" ( 1922) w reżyserii Teofila Trzcińskiego, w warszawskim teatrze eksperymenta1nym "Elsy
nor" ma miejsce prapremiera "Pragn1atystów" (1921) poprzedzona odczytem Witkacego o Czystej Formie 
w teatrz . Wzbudzają one szeroki oddźwięk w prasie, na który Witkiewicz odpowiada serią polemik z 
krytykami. Toruński Teatr Miejski \vystawia "W małym dworku" ( 1923) oraz "Wariata i zakonnicę" ( 1924 ). 

Nie zaniedbuje także Witkiewicz twórczości malarskiej. 
30 kwietnia 1923 roku Witkacy żeni się z wnuczką Juliusza Kossaka Jadwigą z Unrugów. W liście z 

I O marca tego roku pisze do Bronisława Malinowskiego do Londynu: "Nie myśl, że dostałem bzika. Jestem 
zupełnie przytomny, ale ślub myślę_ wziąć po pijanemu albo pod narkozą". Małżeństwo - początkowo burz
liwe i pełne napięć i konfliktów-przeradza się z czasem w trwałą i obustronną przyjaźń. 



W czerwcu i 925 roku Witkiewicz kończy "Sonatę Belzebuba", zamykającą pierwszy okres jego 
twórczości; rozpoczyna pisanie powieści "Pożegnanie jesieni", którą kończy w sierpniu 1926 roku. 

Na lata 1925-1926 przypadają pierwsze sukcesy sceniczne sztuk Witkacego. "Szlagierem" sezonu 
staje się inscenizacja "Jana Macieja Karola Wścieklicy", przygotowana w warszawskim Teatrze im. Fredry 

i powtór~ona w Teatrze Małym we Lwowie. Wydarzeniem była również premiera_ "Wariata i ~~~onnicy" 
i "Nowego Wyzwolenia" w warszawskim Teatrze Małym ( 1926) . W 1926 roku Witkacy osob1sc1e czuwa 

nad inscenizacją swojej sztuki "W małym dworku" w Teatrze Malym we Lwowie (grają w niej Stanisława 
Wysocka i Irena Solska), warszawski Teatr Niezależny przedstawia prapremierę "Bzika Tropikalnego". 

W styczniu 1925 r. powstaje w Zakopanem Towarzystwo Teatralne, skupiające miejscową inteligen
cję. W marcu Towarzystwo wystawia dwie sztuki Witkacego w jego reżyserii : "Wariata i zakonnicę" i "Nowe 

Wyzwolenie". Różnice w poglądach na teatr doprowadzają do rozłamu w Towarzystwie i Witkacy tworzy 
swój własny awangardowy Teatr Formistyczny, który w jego reżyserii i scenografii inscenizuje spektakl 

"W małym dworku" i "Pragmatystów" (1925), a następnie "Sonatę widm" St1indberga ( 1926). 

1927-1930 
W maju 1927 roku Witkiewicz rozpoczyna współpracę z warszawskim dziennikiem "Przegląd Wie

czorny": cotygodniowe felietony artystyczno-teatralne poświęca przede wszystkim problemom współczesnej 

krytyki literackiej i teatralnej. 
W maju 1927 roku w Teatrze Miejskim w Łodzi odbyła s i ę prapremiera sztuki Witkiewicza "Persy 

Zwierżontkowskaja". W 1928 r. wystawił "Metafizykę dwugłowego cielęcia" Teatr Nowy w Poznaniu. 
W 1927 r. ukazuje się "Pożegnanie jesieni'', w tym samym roku Witkacy kończy "Nienasycenie", 

wydane drukiem w 1930 r. Obie powieści uzyskują duży rozgłos i liczne recenzje prasowe. 
Latem 1929 roku Witkacy poznaje Czesławę Oknińską-Korzeniowską, z którą odtąd będą gołą

czyć uczuciowe więzy aż do wspólnego - choć przeżytego przez Oknińską- samobójczego zamachu. Zacie

śniają się kontakty i przyjaźnie Witkiewicz.a z filozofa

mi: Władysławem Tatarkiewiczem i Janem Leszczyń

skim. 

1931-1935 
W roku 1931 umiera matka Witkacego- Maria 

z Pietrzkiewiczów. 
W latach 1931-1932 pisze Witkacy swą ostat

nią, nie ukończoną powieść "Jedyne wyjście" (pier

wodruk 1968 r.). 
W roku 1933 mają miejsce dwie inscenizacje 

jego sztuk: ''Nowe Wyzwolenie" wystawione przez stu
dentów Instytutu Sztuki Teatralnej w Warsz.awie oraz 
"tv1ątwa" wystawiona w Krakowie przez Teatr Cri
cot. W roku 1934 Witkacy kończy sztukę " Szewcy" 

(rozpoczętą w 1927 roku). 
W roku 1935 Stanisław Ignacy Witkiewicz za 

twórczość literacką zostaje odznaczony Złotym Waw

rzynem Polskiej Akademii Literatury. 

Auloportret, 1938. Pa.rei 

W cym czasie poznaje również Brunona Schulza, którego staje się wielki~ 
admiratorem, i Witolda Gombrowicza, którego "Ferdydurke" ocenia bardzo 
wysoko, do "istotnej" przyjaźni jednak nie dochodzi. 

1936-1938 
Od stycznia do września 1936 Witkacy pisze studium "Niemyte dusze", któ

re ukazały się dopiero w 197 5 roku. 

Z początkiem roku 193 8 Witkacy raz jeszcze wraca do działalności teatral
nej. Pisze nie zachowany drarnat „Tak zwana ludzkość w obłędzie". 

Powikłania spraw osobistych oraz widmo zbliżającej się katastrofy, którą 
przeczuwa bardzo wyraźnie, sprawiają, że Witkacy znajduje się w tym okresie 
w stanie głębokiej depresji psychicznej. 

Lipiec i sierpień 1939 spędza w Zakopanem. W dniu wybuchu wojny zgłasza 
się do punktu mobilizacyjnego, ale z powodu wieku i stanu zdrowia nie dostaje 

karty wcielenia do wojska. 5 września w towarzystwie Czesławy Oknińskiej 
opuszcza Warszawę, wraz z falą uchodźców kierując się na wschód. W poło

wie września dociera do wsi Jeziory na Polesiu w stanie silnej depresji. 18 

września, na wiadomość, że Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski, 

popełnia samobójstwo. Czesława Oknińska, zdecydowana na śmierć wraz z 
nim, mimo silnej dawki luminalu przeżyła i była obecna na jego pogrzebie na 

wiejskim cmentarzu w Jeziorach. Zmarła w Warszawie w roku 1975. 

Na grobie Stanisława Ignacego Witkiewicza w Jeziorach położono płytę z 
napisami w języku polskim i ukraińskim. 

W Polsce w dniu 14 kwietnia 1988 r. odbyła się w Zakopanem ceremonia 

symbolicznego pogrzebu prochów artysty w grobie jego matki na Cmentarzu 
Zasłużonych; tam też znajduje się miejsce Jego pamięci. 

Anna Micińska 
(przedruk za: Jan Błoński "Od Stasia do Witkacego" 

Kraków 1997) 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, forografi e z serii „mim" 
w białym ganl irurze, Zakopane 1931 



-
według „Matki" Stanisława Ignacego Witkiewicza 

obsada: przedstawienie razem z przerwą trwa 90 minut 

Sen śni Leon - WOJCIECH CZARNOTA 

Matka I - KINGA KASZEWSKA-BRAWER 

Matka II - TATIANA KOŁODZIEJSKA 

Matka III - ANNA ZDANOWICZ 

Matka IV - JOLANTA SZAJNA 

Dorota służBtca - MAGDALENA GAŁUSZKA 

Zofia Plejtus - MARTA ARTYMIAK 

Lucyna Beer - ELŻBIETA DONIMIRSKA 

Apolinary Plejtus - JERZY KACZMAROWSKI 

ojciec Zosi, Pijak 

Joachim Cielęciewicz - ANDRZEJ NOWAK 

hr. W. Pęcherzewicz - CEZARY WIŚNIEWSKI 

Podejrzane Indywiduum - MARCIN WIŚNIEWSKI 

Typ Paralelepipedyczny - WALDEMAR TRĘBACZ 

* beri-beri - choroba spowodowana brakiem witaminy B1 ; 

tu użyte jako przekleństwo. 

Scenariusz i reżyseria 
WIESLAW KOlVIASA 

Scenografia i kostiumy 
MAŁGORZATA GRABOWSKA-KOZERA 

Konsultacja choreograficzna 
EWA WYCICHOWSKA 

Opracowanie muzyczne 
MIROSŁAW JASTRZĘBSKI 

Asystent reżysera 
Jerzy Kaczmarowski 

Inspicjent 
Waldemar Trębacz 

. premiera 8 września 2001r. 



Galeria „N a balkonie" zaprasza 

„Gdzie tak naprawdę tworzył Szekspir, 
czyii nieznane kartki z dziejów Kazimierza" 

Wprawdzie nie rozmiary są miarą wartości obrazów, ale dzieło o wymiarach 2x5 m musi budzić 

szacunek. Tym bardziej, że jest to dzieło wielowymiarowe, nie tylko w znaczeniu geometrycznym, przede 

wszystkim w znaczeniu kulturowym. 

Obraz, malowany przez 17-u artystów skupionych w Kazimierskiej Konfraterni Sztuki powstał w 

ciągu miesiąca, ale jego historia sięga znacznie głębiej. 

W 1999 r. Muzeum Nadwiślańskie zorganizowało dużą wystawę pod nazwą "Salon letni '99-Ma

larze Kazimierza". Pytaniem, jakie postawili sobie organizatorzy Salonu,jednym z pytań było: jak rzeczywi

ście wygląda środowisko malarskie Kazimierza, czy można istotnie mówić o środowisku, czy jedynie o 

grupce malarzy tworzących z osobna i z dala od siebie, okazało się, że o środowisku nie tylko mówić można, 

ale i trzeba. Salon dał też odpowiedź na inne jeszcze pytanie, potwierdził mianowicie jak ważną rolę we 

współczesnym malarstwie Kazimierza odgrywa ponad dwuwiekowa tradycja artystyczna tego miejsca. Sa

lon udowodnił wreszcie, że Kazimierz był, i to nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat, kolonią ar1ystów i jest nią 

nadal, kolonią wciąż żywą i wciąż rozwijającą się. Dzięki temu, Muzeum Nadwiślańskie, jako reprezentant 

Kazimierza, znalazło się na liście członków Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych z siedzibą w Bruk

seli (Federacja działa pod inspiracjami Unii Europejskiej), jako jedyny przedstawiciel nie tylko Polski, ale 

całej Europy wschodniej. 

Poczucie uczestnictwa w obszarze tradycji artystycznych Kazimierza, potrzeba pomnażania tego dzie

dzictwa sprawiła, że kilkudziesięciu artystów (nie tylko malarzy) postanowiło zrzeszyć się-w ten sposób 

powstała Kazimierska Konfraternia Sztuki. Jej powołanie było również najlepszym potwierdzeniem istnienia 

i twórczej obecności w Kazimierzu kolonii artystycznej. Działania Konfraterni mocno wsparło Muzewn Nad

wiślańskie. Wyrazem tego było przede wszystkim udostępnienie galerii "Dzwonnica" na pierwszą wystawę 

Konfraterni w Kazimierzu, wystawę dużąprezentującąponad 1 OO prac 42 artystów Uuż ta liczba wyznacza 

skalę zjawiska, jakim jest kazimierska kolonia artystyczna, a przecież nie wszyscy malarze pokazali swoje 

dzieła). Wystawa zgodnie z założeniami Muzeum, stała się także tłem dop~ zentacji poszczególnych arty

stów, stała się wreszcie miejscem, gdzie powstał najciekawszy po wojnie namalowany obraz-wspólne 

dzieło 17-u Konfratrów. Inicjując malowanie tego obrazu Muzeum chciało dać malarzom możliwość poka

zania się szerszej publiczności (obraz powstawał na jej oczach), ale też zaproponować zupełnie nowy rodzaj 

działania artystycznego. Nowy, choć mający swoje odniesienie do malarskich tradycji Kazimierza. To tu 

bowiem, również zimą w 193 8 r. w pracowni prof. Tadeusza Pruszkowskiego (właśnie ukończonej), malarze 

tworzący "Bractwo św. Łukasza" namalowali wspólnie siedem obrazów ze scenami z historii Polski (od 

Chrobrego po Konstytucj ę 3 Maja), które miały zdobić Salon Honorowy Pawilonu Polskiego na Wystawie 

Światowej, otwa11ej we wrześniu 1939 r. w Nowym Jorku. Obrazy te w Stanach Zjednoczonych pozostały 
do dziś, w kraju znane są więc tylko nielicznym. 

Dzieło Konfraterni miało więc na celu przywrócenie pamięci o tamtych obrazach, miało też przywró

cić ten rodzaj wspólnego działan i a . Z tym, że w inny sposób. O ile tamte obrazy powstały według jednej 

koncepcji, ustalonej prz z całą malującą grupę, o tyle w przypadku dzieła Konfraterni założeniem wyjścio

wym była pełna improwizacja. Każdy z malarzy miał tworzyć obok innych, ale tak by nie zatracić swojego 

indywidualnego rysu, miał jedynie wkomponować się w całość. Było to niemałym wyzwaniem, lecz malarze 

nie tylko je podjęli , ale wyz\.vaniu temu sprostali. Obraz rodził się w trakcie malowania, w ogniu dyskusji, 

• 

sporów, kłótni zgoła, ale też pośród wzajenmych dopowiedzi, uwag i pomocy. Dziełem była bowiem sama 

akcja, obraz jej rezultatem. Z tego punktu widzenia akcja była również nawiązaniem do przedsięwzięć przed

wojennej "malarii" kazimierskiej; chodzi tu o bale, jakie artyści urządzali w ruinach Zamku pełne artystycz

nych (i nie tyll<0) atrakcji. Ten rodzaj zabawy, ale zabav.ry w pełnym tego słowa znaczeniu twórczej, Konfra

ternia chciała prz}'\vrócić . Stąd też zaskakujący trochę sun-ealistyczny tytuł obrazu, choć podobno ktoś wi
dział wydrapany na jednym z kamieni Baszty podpis "I was here- William". 

Pomysł usytuowania Szekspira w scenerii i realiach Kazimierza mocno pobudził \\ryobraźnię malarzy, 

ale skłonił ich też do bardziej gruntownego poznania dzieł wielkiego Anglika. N ie chodziło o dosłowne prze

niesienie bohaterów jego sztuki do Kazimierza, raczej o stworzenie atmosfery ich tu obecności. Dlatego B. 

Michałowski namalO\vał Wenecję z kazimierskimi kamienicami, pod którymi pływają gondole, co wprowa

dza w realia "Kupca \veneckiego". Nad nim okręt wojenny, którym Szekspir płynie do Janowca- namalo

wał R. Buchalik. Obok tego fragment kazimierskiego Rynku-dzieło C. Garbowi cza z wesołymi kumoszkami 

z Windsoru, pojedynkiem Romea i "Wieczorem Trzech Króli", a ponad nimi Lady Makbet z okrwawionymi 

~ękami rzuca się, ogarnięta żądzą władzy, na koronę wieńczącą portret Szekspira, namalowany przez W. 

Sniechórskiego. Nieco ni żej dynamiczna scena z postacią kobiety, którą można interpretować jako Desde

monę, tym bardziej, że groźnie patrzą na nią oczy mężczyzny o bardzo ciemnej karnacji skóry. Na schodkach 

usiadł Romeo, któremu ktoś, niepostrzeżenie domalował telefon komórkowy. Cała ta scena jest dziełem T. 
Bachanka. Pośrodku dużą połać obrazu zajął P. Fąfrowicz, ukazując mnóstwo rozmaitych postaci znów na 

Kazimierskim Rynku. Można powiedzieć: "Wiele hałasu o nic'', w rzeczywistości jest tu niemal wszystko. 

Poniżej Hamlet zadumany nad czaszką (malował go W. Wojczakowski z pomocą A. Brylskiego), a u stóp 

Hamleta Ofelia, która już nie pójdzie do klasztoru -płynie utopiona pośrodku kwiatów. Beata Giza-K wie

cieó świadomie nawiązała w tej scenie do obrazu angielskiego prerafaelity J. E. Millais'a. Nad Hamletem 

fragmenty Kazimierza, pędzla K. Raczyńskiego (powyźej), któremu Fąfrowicz domalował wisielców na drze

wach i K. Michalskiego (poniżej) z Julią rozmawiającą przez tdefon z Romeem -za płotem śpi zmęczony 

Falstaff. Na lewo góra Trzech Krzyży przyozdobiona kwi tnącymi jabłoniami, wprowadzająca w scenerię 
"Snu nocy letniej" - malował ją P. Żółkiewski. Zza gó1y wyłania się tłumny pochód; to cały teatr elżbietański , 
prowadzony przez seniora sztuk Szekspira-Króla Leara z trzema córkami, a obok jeszcze jeden Hamlet . 

Jest też scena z bitwą pod Azincourt Z\vycięską dla Henryka V (~n sam, pędzla C. Garbowi cza, dzierży pikę, 
do której przytwierdzona jest banderola, z tytułem obrazu wypisanym z wielką precyzją przez J. Kwiatkow

skiego), i koło fortuny, tak dobrze korespondujące z królem Learem i jego losami. Wszystko to wyszło spod 

pędzla A. Siemióskiego. Po lewej zamyka kompozycję fra.gment Kazimierza z kościołem Farnym i martwą 

naturą- dzieło M. Smółki . A całość wieńczy niebo, od ciemnego nocnego po poranne- symbol universum 

jak tworzymy dzieło Szekspira. Niebo malował W. Wojczakowski, powszechnie zwany "Diabłem" (niemałą 
wesołość budziły u publiczności nawoływania: "Diabeł do nieba"). 

Powstał obraz nic mający precedensu, obraz bardzo żywy, zróżnicowany choć mimo wszystko jed

norodny. Zmienność planów, rozmaitość perspektyw, różnic~ w budowaniu fom1 i kolorystyce nie przeszka
dzają sobie, raczej wzajem się wspomagają. 

Jest wreszcie ten obraz całkowitym odejściem od schematu malarstwa kazimierskiego, kojarzonego 

z po tysiąckroć malO\vanym Rynkiem, studnią, Farą. Szekspir ożywił Kazimierz, a malarze w Kazimierzu 
ożywili Szekspira. 

Dr Waldemar Odorowski 

(przedruk z katalogu) 

Obraz życzliwie przywiozła do Zielonej Góry finna ROSNER SPEDYTION. Dziękujemy jej dyrektorowi 
generalnemu JanuszO\vi Trojanowskiemu. 





IV Winobranio-we Spotkania w Lubuskim Teatrze 
dyrektor artystyczny - Andrzej Buck 

8 września, godzina 19,00- PREMIERA 
O beri - beri według Matki S. I. Witkiewicza scenariusz i reżyseria: W. Kornasa 
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze 
Inauguracja sezonu artystycznego 2001/2002 oraz obchodów pięćdziesięciolecia sceny zawodowej LT 

( ... )Matczyna miłość oplata Leona niczym pajęcza sieć. Leon nie potrafi już żyć bez matki i nie potrafi dalej żyć z nią( ... ) 
Miłość wyzwala, lecz potrafi także tłamsić, pożerać i niszczyć. W dramacie Witkacego i sztuce Kornasy widać jak na dłoni, że 
gdy całe życie poświęcimy jednej miłości, gdy nie potrafimy obronić granic własnego ja, uczucie staje sit( siłą niszczącą, 
nawet, jeśli jest to miłość matki do syna i odwrotnie. 

9 września, godzina 19,00 
J. de Hartog, Colette Łoże z baldachimem 
reżyseria: R.Szejd 
wykonanie: Adrianna Biedrzyńska, Aleksandra Zawieruszanka, Wojciech Malajkat 

Łoże z baldachimem Jana de Hartoga jest zrt(cznie napisaną komedią z okresu belle epoque, a niezrównana Colette, 
mistrzyni od analizy miłości uczyniła ją nieprzemijającą, takjak nieprzemijające są uczucia i związki między kobietą i mężczy
zną„. 

Akcja sztuki przenosi nas pod koniec ubiegłego stulecia i obejmuje okres około pięćdziesięciu lat. Emanuje z niej urok 
starego albumu z pożółkłymi fotografiami i zdartych płyt gramofonowych. Bawi do łez, rozczula, a jednocześnie zmusza do 
refleksji na temat życia, miłości i przemijania. 

IO września, godzina 19,00 
J. Rampa! Celimena i kardynał reżyseria: R. Szejd 
wykonanie: Danuta Stenka, Wojciech Malajkat 

Alcest jest kardynałem, Celimena mężatką, matką czworga dzieci, podejmują niebezpieczną grę, przywołującą przeszłość. 
Kardynał Alcest, bigot walczący z namiętnością do Celimeny, nie może sobie dać rady z jej uwodzicielskim oporem, znów 
cierpi i jest śmieszny. 
Treścią życia kardynała Alcesta jest radość z powodu cudzych przywar, radość piętnowania. Grzech innych jest niewzruszo
nym dowodem naszej cnotliwości. Kardynał Alcest wie, że skoro inni są zbrukani, to on - z definicji - jest bezgrzeszny. 
Potępiając bez litości innych, jednocześnie pragnąłby, by ten zepsuty świat obdarzył go uczuciem, by uznał go zarówno w 

roli oskarżyciela jak i kochanka, ale także spowiednika. 
Kardynał Alcest wie, że istnieje tylko o tyle, o ile obok niego są ci, których oskarża. 

11 września, godzina 19,00 
E. Pietryk Mokre wid:.enie 
reżyseria: R. Kordziński 
wykonanie: Grażyna Barszczewska, Zdzisław \Vardejn 

Egzotyczna para bohaterów: 
On - ksywa Mongoł to PRL-owski cinkciarz, więzień Rawicza i Wronek. 
Ona - dziewczyna z bardzo dobrego domu prowadzi bajzel dla prominentów transformacji w Polsce. Bohaterowie spekta

klu chcą się utrzymać na powierzchni życia, nawet za cenę zbrodni. W losach tej pary jak w soczewce skupiają się nasze 
dzisiejsze wzloty i upadki. Cyrk to psychologiczny, czy karnawał zbrodni? Oto pytania, jakie przed widzami stawia ta para 
li1ycznych wykolejeńców, bohaterów czarnej komedii. 

12 września, godzina 19,00 
P. GemsPiaf 
reżyseria: J. Szurn1iej 
w roli Piaf: Justyna Szafran 

Nie. niczego nie żałuję- to wers jednej z najpopularniejszych piosenek Edith Giovanny Gassion, którą cały świat zna pod 
scenicznym pseudonimem Edith Piaf. Paryska bohema, ulica, kabaret, cyrk, żołnierze, marynarze, kloszardzi i rzezimieszki to 
jej świat i świat jej piosenek. Odmieniana przez wszystkie przypadki miłość jest jedynym tematem jej twórczości. Miłości i 
śpiewaniu poświęciła siebie, wierzyła, że należy kochać, bo bez tego trudno żyć. 

W piosenkach Piaf jest radość i ból spotkań z kolejnymi mężczyznami, w których ramiona rzucała się zawsze z rozpaczliwą 
desperacją. Życie i sztuka to jedno -mawiała. Nie sposób naśladować brzmienia jej głosu z charakterystycznym warczącym 
r. Nie sposób też pisać o Piaf prozą. Dlatego historię paryskiego wróbelka opowiadamy na scenie i po polsku. Scena, 
mikrofon, światła reflektorów i oklaski to żywioł Piaf, narkotyk silniejszy niż fizyczny ból i kolejne rozstania, bo miłość jest 
zawsze tam, gdzie muzyka. 

13 września, godzina 19,00 
A. Miller Cena 
reżyseria: E. Kmin 
\vykonanie: Halina Skoczyńska, Henryk Machalica, Pfotr Machalica, Aleksander Machalica 

Co i za ile jest warte w życiu? Bo, że za wszystko, także za życie płacimy jakąś cent(- wiadomo. Nasz czas nieubłaganie 
mija, za każdą chwilę pobierając zapłatę. Czy jesteśmy skazani na podtrzymanie iluzj i, ponieważ prawda za bardzo kole w 
oczy? Cena Arthura Millera nie jest jednak tylko przypowieśc ią o cenie -zwłaszcza w wykonaniu Haliny Skoczyńskiej oraz 
ojca Henryka i synów Piotra i Aleksandra Machaliców! 

14 września, godzina 19,00 
J. Mortimer, B. Cooke Komedia sytuacyjna 
reżyseria: S. Chęciński 
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze 

Komedia sytua9j11a została rozpisana na dwie pary mał
żeńskie. Obaj mężowie zawodowo piszą sitkomy czyli - ko
medie sytuacyjne, popularny dziś gatunek telewizyjny. Pa
nowie właśnie trudzą się nad następnym dziełem, na które 
zupełnie nie mają pomysłu. A czas nagli. Pewnego wieczoru, 
strasznie sfrustrowani, po prostu„. i„. 

15 września, godzina 17,00 i 20,00 
My Fair Lady 
musical według sztuki G. B. ShawaPygmalion 

reżyseria: D. Kustosik 

My Fair lady- musical, którego libretto oparł Alan Jay 
Lernerna komedii G. B. ShawaPygmalion był jednym znaj
większych sukcesów w historii musicalu w ogóle. Sześć i pół 
roku bez przerwy był grany na Broadwayu, a potem we 
wszystkich stolicach świata. Dlaczego? - może dlatego, ze 
tak bardzo w głębi duszy pragniemy, aby zawsze traktowano 
każdego z nas przede wszystkim jako "jednostkie ludzką". 

16 września, godzina 19,00 
O beri - beri według MMki S. I. Witkiewicza 
scenariusz i reżyseria: \V. Kamasa 
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze 

Pam Game.r „Piaf" 



Nasi goście 

Historia Teatru Lalki i Aktora 
"OTWARTE OCZY" w Bielefeldzie (Niemcy)-

Teatr Otwarte Oczy powstał w Niemczech w mieście Bielefeldzie (Północnej Nadrenii-Westfalii) w grudniu 
1992 roku. 
Założycielami tej grupy teatralnej są Maria i Andrzej Chmieleccy. Pierwotnym celem zawiązania teatru było 
dążenie, aby dzieci z rodzin polskich poprzez sztukę poznawały szeroko pojętą kulturę swoich rodziców tzn. 
zwyczaje, obyczaje i historię a przy tym uczyły sięjęzyka polskiego w sposób niekonwencjonalny. Jasełka 
Marii Chmieleckiej były pierwszym przedstawieniem granym w środowiskach potskich na terenie Niemiec w 
latach 1992-1993. Po roku działalności teatru, założyciele wyszli z propozycją zaproszenia Niemców do 
współpracy w teatrze. 

Ta propozycja miała na celu nawiązanie "partnerskiego" dialogu między Polakami a Niemcami na płaszczyź
nie kulturalnej jak i poznanie siebie nawzajem. 
W myśl powyższych założcó został nawiązany kontakt z dziećmi i młodzieżą szkolną na terenie miasta Biele
feld . Jest to młodzież z różnych szkół i różnych środowisk. Do młodzieży dołączy!] również dorośli, zwłaszcza 
środowisko nauczycieli niemieckich jak i ludzie tworzący Kulturę. 

Teatr w sv.rym repe11uarze posiada następujące sztuki: 

Jasełka-scenariusz i reżyseria Maria Chmielecka 
Mamo - Michael Ende 

Ma~y Książę- Antoine de Saint- Exupery 
Król Maciuś I- Janusz Korczak 
Kogucik Cezarego Sarzy11skiego - scenariusz i reżyseria Maria Chmielecka 

(wg opowiadania Anny Ignaszewskiej Kazimierski kogucik) 

Pantomima w Księdze Rodzaju- scenariusz i reżyseria Anna Chmielecka 
Wiecz01y poezji i muzyki polsko-niemieckiej w opracowaniu Marii Chmieleckiej 

Teatr Otwarte Oczy występ0\,1ał gościnnie w takich miejscach jak: 
Media- Centrum w Paderborn, Radio Bielefeld, Muzeum Diecezjalne w Paderborn, TV Polonia w progra
mie Magazyn Polonijny, Ambasada RP w Kolonii ( 4 razy), Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Sztuki w 
Munster, Tydzieó Kultury Polskiej w Witten k/Dortmundu, ill Spotkania Teatrów Polonijnych w Rzeszowie, 
EXPO 2000 w Hanoverze, Jasełka - Stuttgard, Wiesbaden, Tydzień Dni Polsko-Niemieckich w Brau

schweigu itp. 

Dyrektor Teatru: Maria Chmielecka 
Manager: Andrzej Chmielecki 

Witkacy na scenie Lubuskiego Teatru 

W Afałym dworku 
Obsada: Ojciec - H. Lubicz, Amelka- H. Kurpanik, Zosia-A. 
Richter, Kuzyn - Z. Z ydroń, 
Aneta - Z. Grudzień, Widmo matki - J. Jasiński, Kozdroń - K. 
Horodyńska, Marzejko -J. Szemberg, Kucharka-Z. Giżejew
ski, Chłopiec - E. Eysmont 

Reżyseria - Andrzej Makarewicz 
Scenografia-Janusz Kowalski 
As. reż. - H. Lubicz 
Premiera 08.07. l 966r. 

Pragmatyści 

Fot. Tadeusz Arnbroż 

Obsada: Plasfodor-L. Sadzikowski, Mamalia-M. Mu
rawska, Telek- Z. Grudzień, 

Fot. Tadeusz Ambroż 

Jan Maciej Karol ~Vścieklica 

Mumia chińska-O. Zybalanka, Kobieton- B. Fafińska, 
Żandarmi - J. Nowak, J. Michalcewicz 

Reżyseria-Andrzej Makarewicz 
Scenografia- Wojciech Krakowski 
Premiera 20.07. l 967r. 

Obsada: Jan Maciej Karol Wścieklica - I. Karamon, Rozalia z Supełkiewiczów Wścieklicowa 
-S. Błasińska, L. Nowicka, Wanda Lektrowiczówna-E. Czajkowska, Anabazys Demur-T. Bartkowiak, 
Klawecyn Gorgozan Bykoblazjon-J. Śliwa, Abraham Mlaskauer - C. Kordus, Kierdelion - H. Gor1da, 
Henryk Twardzisz- \V. K wasiebiorski, Z. Grudzień, Valentina de Pellinee-K. Horodyńska, 
Czeczebut- C. Przybył, Zosia- K. Drozdowska, Starszy z radnych-J. Michalcewicz 

Reżyseria - Krzysztof Ziembiński 
Scenografia- Teresa Darocha 
Premiera 06.07. l 974r. 



Wariat i zakonnica 
czyli Nie ma złego, co by na jeszcze gorsze nie WJiszło 
Obsada: Mieczysław Walpurg-H. Kurpanik (goŚć.), Siostra 
Anna - M. Mreła, 
Siostra Barbara- M. Kubicka, Dr Jan Burdygiel - C. Kordus, 
Dr Efraim Griin - T. Bartkowiak, 
Prof. Ernest Walldorff-Z. Grudzień, Alfred- J. Karow, Pafnu
cy- R. Talarczyk 

Fot. Tomasz Gawałkicwicz 

Witkacy i przeciwnicy 

Reżyseria - Tadeusz Pliszkiewicz 
Scenografia - Jerzy Moskal 
Premiera 31.03. l 979r. 

w ~parci.u? Noi,ve Hyzwolenie Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz polemiki prasowe na temat 
tworczosc1 tego autora 

Obsada: Tatiana - H. Bielawska, Zabawnisia-S. Siewior, Król Ryszard III - S. Kwiatkowski, 
Autor-M. Szaforz, Morderca I - M. Pudełko, Morderca II-J. Kasprzyk (adept), 
Florestan Wężymord-A. Byś, Joanna Wężymord-D. Ambroż, Gospodyni-R. Kress, Kupa Drabów 

Scenariusz i reżyseria-Jowita Pieńkiewicz 
Scenografia - Teresa Darocha wg projektów S. I. Witkiewicza 
Premiera 3 l .03. l 985r. 

Wariat i zakonnica 
czy li Nie ma złego, co by na jeszcze gorsze 
nie wyszło 

Obsada: Mieczysław Walpurg- P. L. Gilewski, 
Siostra Anna- K. Liminowicz, M. Gałuszka, 
Siostra Barbara - T. Karasiński, Dr Jan Burdy
giel- C. Kazimierski, Dr Efraim Griin-A. Be
ling, 
Prof. Ernest Walldorff - W. Trębacz, Alfred
C. Wiśniewski, Pafnucy-A. Nowak 

Reżyseria- Krzysztof Rościszewski 
Scenografia- Ewa Strebejko 
Choreografia-Jul iusz Staóda 
Premiera 04.09. l 999r. 

Fot. Leszek Krutu lsk i 
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A. Fredro „Śluby panieńskie " 

S A!ro:. ek „ Rzeinia" 

J. Villqist „Noc Helvera" 

KronikaLT 
27 marca po raz czterdziesty obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Te
atru, rozpoczynając w tym uroczystym dla nas dniu świętowanie pięćdzie
sięciolecia istnienia Lubuskiego Teatru. Wielką Galę zaczął spektakl "Pięk
nej Lucyndy" Mariana Hemara w reżyserii Wiesława Kornasy, po którym 
nastąpił Wieczór Teatralny. Najważniejszym punktem programu był benefis 
naszej aktorki Jolanty Szajny, obchodzącej cżterdziestolecie pracy scenicz
nej. Obejrzeliśmy fragmenty ulubionych ról w jej wykonaniu (Raniewska w 
"Wiśniowym sadzie", Królowa w "Iwonie, księżniczce Burgunda") a także 
- zapowiedź wieczoru poetyckiego „To" Czesława Miłosza. Były koleżeń
skie hołdy w postaci piosenek dedykowanych Benefisantce, a potem -pro
wadzona przez mec. Kazimierza Pańtaka, radnego sejmiku woj. Lubuskie
go, aukcja rekwizytów teatralnych i uroczyste wręczenie certyfikatów pierw
szym fundatorom foteli dla Lubuskiego Teatru. Były słowa uznania, życze
nia i kwiaty, kwiaty, kwiaty ... 

Nazajutrz odbyła się kolejna studencka premiera: monodram "Wiedźma" na 
podstawie "Mistrza i Małgorzaty" M. Bułhakowa w realizacji i wykonaniu 
Beaty Rynkiewicz. 

W marcu mieszkańcy Drezdenka i Strzelec Kraj. Obejrzeli "Tango" 
S. Mrożka w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego. Do Lubska pojechała "Awan
tura o Basię" K. Makuszyńskiego, a w Nowej Soli oglądano "Apetyt na 
czereśnie" i "Miniatury". 

1 kwietnia na Scenie im. St. Hebanowskiego - piąta w bieżącym sezonie 
premiera- "Śluby panieńskie" A. Fredry w reżyserii Ireny Jun, ze sceno
grafią Jerzego Kaliny i muzyką Mirosława Jastrzębskiego oraz choreogra
fią Leszka Czarnoty. Premierze towarzyszyła otwarta w teatralnej Galerii 
na Balkonie wystawa prac Jerzego Kaliny pt. "Pod powieką". 

Następnego dnia w naszym Teatrze rozpoczął się, trwający do 8 kwietnia, 
III Przegląd Współczesnego Dramatu. "Siedem dni, dziesięć teatrów, 13 
spektakli( ... ) i co najmniej kilka pokus dla każdego miłośnika teatru" -jak 
zapowiadała "Gazeta Lubuska". Na początek- rodzimy spektakl "Niezi
dentyfikowanych szczątków" i jeszcze tego samego wieczoru "Rzeźnia". 
S. Mrożka w reż. Grzegorza Wiśniewskiego przywieziona przez Teatr Współ
czesny z Wrocławia. Następnie "Sztuka" Y. Rezy w interpretacji naszych 
zielonogórskich aktorów i "Iwona, księżniczka Burgunda" w reż. R. Majora 
z gorzowskiego teatru. 
W dniu setnej rocznicy urodzin Mariana Hemara ( 4 kwietnia)- "Wieczór 
Hemarowy'', prowadzony przez Sławomira Gowina, wykonany przez akto
rów naszego Teatru, z udziałem wspominającej swe podróże śladami He
mara Marty Woźniak- emerytowanej aktorki Lubuskiego Teatru. Tego 
samego wieczoru- "Noc Helvera" I. Vilqista w reż. Pawła Łysaka, grana 
przez Teatr Polski z Poznania. Nazajutrz propozycja Sceny Inicjatyw Ak
torskich Lubuskiego Teatru: Czesław Miłosz "To" w realizacji i wykonaniu 
Jolanty Szajny i Tomasza Karasińskiego i Teatr K-2 z Wrocławia : "Ballady 
morderców" Nicka Cave'a w reżyserii Jerzego Bielunasa, w wykonaniu 
Kingi Preis i Mariusza Drężka. 6 kwietnia odbył się wieczór autorski Józefa 
Szajny, inkrustowany materiałem filmowym, wieczór Beckettowski w wy-



konaniu Ireny Jun oraz "Tumor Mózgowicz- kabaret metafizyczny we
dług S. I. Witkiewicza, w reżyserii Jana Nowary, w wykonaniu Teatru im. 
W. Bogusławskiego z Kalisza. Teatr Kriket z Chorzowa przywiózł sztukę 
I. Yilqista "Oskar i Ruth" w reżyserii autora, zaś Polski Teatr Tańca -
Balet Poznarl.ski "Transss„. Nieprawdziwe zdarzenia progresywne", przed
stawienie inspirowane tekstami W. Gombrowicza, w reżyserii Ewy Wyci
chowskiej. Na zakończenie, zorganizowany wspólnie z Zielonogórskim 
Ośrodkiem Kultury "Amfiteatr'', spektakl poetycki "Zanim będziesz u brze
gu" w reżyserii J. Satanowskiego, wykonany przez Hannę Banaszak i 
Mirosława Czyżykiewicza. 

Dziennikarskie jury w składzie: red. red. : Danuta Piekarska, Agnieszka 
Stawiarska, Waldemar Gruszczyński, Artur Łukasiewicz i Roman Wię -
kowski uznało za wydarzenie III Przeglądu spektakl "Transss„. Niepraw
dziwe zdarzenia progresywne" w reż. Ewy Wycichowskiej. Przedstawie
nie wyróżnione zostało statuetką "Fotel Leona'', która zostanie wręczona 
podczas koncertu kończącego sezon artystyczny. Dziennikarze nomino
wali do nagrody również "Rzeźnię" S. Mrożka z Wrocławia, "Noc Helve
ra" z Poznania i zielonogórskie "Niezidentyfikowane szczątki ' '. 

W kwietniu odbyły się dwie premiery studenckie: 19.04-sztuki zatytuło
wanej "Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłości" 
B. Frasera w reżyserii Grzegorza Matysika i 26.04. - "Ś lubów panień
skich" A. Fredry w reżyserii Ireny Jun. 

Monodram "Wiedźma" na podstawie powieści M. Bułhakowa "Mistrz i 
Małgorzata" zrealizowany i g;any przez Beatę Rynkiewicz, aktorkę na
szego Teatru, uczestniczył w II Międzynarodowym Festiwalu Solistów 
Lalkarzy. Festiwal odbył się w Łodzi w dniach 21-26 kwietnia br. i zgro
madził lalkarzy między innymi z Japonii, Hiszpanii, Argentyny, Urngwaju, 
Węgier, Niemiec i Włoch. 

P~bliczność Stałych Scen LT w Żarach i Nowej Soli obejrzała w kwietniu 
"Sluby panieńskie" w reżyserii Ireny Jun. 

20 maja aktorzy naszego Teatru: Maria Weigelt, Jerzy Kaczmarowski, 
Andrzej Nowak i Ludwik Schiller wzięli udział w kweście na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych z Zespołu Rehabilitacyjnego "Promyk". 

22 maja "Awantura o Basię" w reżyserii Daniela Kustosika pojechała na 
gościnny występ do Kalisza. Tego samego dnia zielonogórska pubJjczność 
obejrzała dwa przedstawienia "Ślubu" W. Gombrowicza w reżyseri i Wal
demara Śmigasiewicza, scenografii Macieja Preyera, z muzyką Krzesimi
ra Dębskiego. Spektakl został zrealizowany przez zespół Teatru im. W. 
Bogusławskiego w Kaliszu. 

23 maja rozpoczęła się na łamach "Gazety Lubuskiej" prezentacja na
szych aktorów uczestniczących w piątej już edycji Plebiscytu na najpopu
larniejszego aktora. Patronująca Plebiscytowi "Gazeta Lubu~a" druko
wała również niezbędne do głosowania kupony. 

W dniach 22-25 maja trwał w naszym Teatrze Przegląd Małych Form 
Teatralnych. Rozpoczął go spektakl poetycki "To" Czesława Miłosza, 

I. Villqist „ Oskar i R111h " 

„ Tumor Mózgowi cz " wg SI. Wi1kiell'icw 

„ Wieczór Beckeuowski " 

według scenariusza i w realizacji Jolanty Szajny i Tomasza Karasińskiego. Drugi dzień Przeglądu należał do 
teatralnej młodzieży. Odbyła się premiera "Caliguli" A. Camusa w adaptacji i reżyserii Jarosława Dulęby, a na 
dziedzińcu Teatru koncert zatytułowany "poetyckie brzmienie maja.Koma" połączony ze spotkaniem z poetami 
(Agata Kotowska, Agnieszka Mućko, Bartek Bartoszko, Konrad Wojtyła i Marcin Szrama). Teatr Mimezis, 
działający przy Katolickim Licewn Ogólnokształcącym w Zielonej Górze, zaprezentował spektakl "To nie tędy" 
wg E. Ionesco. Na zak011.czenie Przeglądu publiczność obejrzała "Niezidentyfikowane szczątki ludzkie" B. Fra
sera w reżyserii Grzegorza Matysika. W Galerii na Balkonie odbył się wernisaż wystawy rysunku satyrycznego 
zatytułowanej "Dobry humor". Zgromadzono na niej prace 20 rysowników z całej Polskim.in. : Szczepana 
Sadurskiego, Grzegorza Bąkowskiego, Janusza Stefaniaka, Mirosława Hajnosa i Kazimierza Wysockiego. 

W maju, oprócz wizyty w Kaliszu, "Awantura o Basię" gościła również w Świebodzinie i Polkowicach. Do 
Polkowic pojechał także "Sen nocy letniej" a do Żar- "Detektyw, pies Bobi i lustro". 

Podczas festynu z okazji Dnia Dziecka zagraliśmy pod zielonogórską Palmiarnią "Tygrysa Pietrka". 

C o I/odi „ Pinokio " 

3 czerwca odbyło się 50. Przedstawienie "Niezwykłych przy
gód Pana Kleksa" J. Brzechwy w reżyserii Konrada Szach
nowskiego. 

l O czerwca- ostatnia w bieżącym sezonie premiera naszego 
Teatru- "Pinokio" Carlo Collodiego w adaptacji Andrzeja Buc
ka i reżyserii Daniela Kustosika. Scenografią zajęła się Anna 
Bobrowska-Ekiert, muzykę skomponował Michał Łaszewicz. 

W dniach 8-1 O czerwca nasi aktorzy: Beata Sobicka, Artur 
Beling, Wojciech Romanowski i Cezary Wiśniewski wzięli udział 
w promocji województwa lubuskiego na Jarmarku średnio
wiecznym w Brukseli, prezentując improwizacje z commedii 
dell'arte. 

19 czerwca odbyła się kolejna, piąta już edycja Plebiscytu na najpopularniejszych aktorów Lubuskiego Teatru. 
W wynik.'1.1 głosowania publiczności laureatami plebiscytu zostali: Anna Zdanowicz, Wojciech Czarnota (Scena 
Dramatyczna), Wioletta Sokal, Marcin Wiśniewski (Scena Lalkowa). Ponadto zielonogórscy dziennikarze przy
znali nagrodę Annie Zdanowicz za najlepszą rolę sezonu (Benita w sztuce B. Frasera "Niezidentyfikowane 
szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłości"). Sztuka ta również, zdaniem środowiska akademickiego, jest naj
ciekawszą premierą studencką. 

Gościem honorowym Koncertu Finałowego była Anna Seniuk, w której wykonaniu usłyszeliśmy "Wieczór w 
Teatrze Wielkim" Stanisława Balińskiego. Publiczność obejrzała również "Leoniadę 2001. We fragmentach 
spektakli Lubuskiego Teatru wystąpili znani, lubiani, polityczni: Jolanta Danielak, Ewa Trzcińska, Lidia Gryko, 
Barbara Kuk-ulska, Barbara Kochańska, Bogusław Wontor, Andrzej Brachmański, Kazimierz Pańtak, Czesław 
Fiedorowicz, Roman Doganowski, Władysław Kościelniak i Roman Pilecki a także-nasi aktorzy. Koncert (w 
stroju Stańczyka) prowadził Dyrektor Naczelny Teatru Andrzej Buck. Statuetki Leona 2001 wręczył gość hono
rowy, a nagrody ich fundatorzy: Jolanta Fedak- Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Zygmunt Listowski 
- Prezydent Mi as ta Zielona Góra, Bogusław Wontor- Przewodniczący WKR ZSMP w Zielonej Górze, Miro
sław Rataj- Redaktor Naczelny Gazety Lubuskiej i przeds!:.iwiciel Firmy Gamp. Na zakończenie fundatorom 
foteli wręczono certyfikaty a mec. Kazimierz Pańtak poprowadził aukcję rekwizytów teatralnych. 

26 czerwca spektakl B. Frasera "Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłośći" w reżyserii 
Grzegorza Matysika zainaugurował Lato Teatralne w Łagowie. Do końca wakacji w łagowskim zamku publicz
ność obejrzała "Tygrysa Pietrka", "Apetyt na czereśnie", "Kartki z podróży" w wykonaniu Krzysztofa Kolber
gera i Janusza Strobla, a na zakoóczcnie nasze "Śluby panierl.skie". 



Nasza akcja ,,Kup Pan fotel" i jej sympatycy 

Patronat 

Dioniza KACZMA RE K 
dyrektor pionu obsługi klienta 

w Telekomunikacji Polskiej S.A. 
w Zielonej Górze 

Grażyna BOGUSŁAWSKA 
kierownik dział u administracyj nego 

Lubuskiego TealTU 

Andrzej BRACHMANSKI 
przewodn iczący Rady Wojewódzkiej 

SLD w lubusk1cm 

Wiesia.w H~1:JK!EWICZ prof05or 
Pohtechn1k1 Z1e lonogórs kicj 
kierownik Nauk Spolccznych 

w In t~ ucie Oraanincji i Zarz,dunia 

Halina BURCHAR DT 
dyrektor PZU Życie SA 

Inspektorat w Zielonej Górze 

Stan i sław fWAN 
wojewoda lubuski 

Mana MISKTEWICZ 

Kazimierz PANT AK 
prawnik, radny sejmiku sekretarz Rady 

Lubuskiej Kasy Chorych 

Zbigniew PIEROŻEK 
dyrektor Lubuskiej Regionalnej 

Kasy Chorych 

Leszek MILLER 
przewodniczący SLD 

Maciej PAWLIŃSKI 
dyrektor Oddziału Regionalnego 

WBK S.A. w Zielonej Górze 

Władysław GACZYŃSKI 
dyrektor Poczty Polskiej 

w Zielonej Górze 

Katarzyna SAWKA 
Autoryzowany Daeler 

Mercedes-Benz Chrysler i Jeep 

Jarosław SZCZEPAŃCZVK 
fuma CHEMIA 

Barbara KUKULSKA 
radna 

Małgorzata SKOWROŃSKA 
specjalista ds. promocji 

Gazety Wyborczej 

Agn ieszka STAW IARSKA 
dzien nikarz Gazety Wyborc zej 

Współautorki naszego sukcesu 
Serdecznie dzi~kuje:;iy ! 

Zbigniew KULCZYCKI 
właściciel Antykwariatu Saskiego 

Jerzy TRZCINSKI 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 

Lubuskiego Teatru 

Gmina SWIDNJCA 

zdjęcia 

Marcin Łobaczewski 



FOTELE UFUNDOWALI RÓWNIEŻ: 

Zielonogórskie Zakłady Energetyczne S.A. Mariola SZOPA członek zarządu 

Małgorzata i Maciej KOSIAKOWIE 

ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH w Dychowie -dyrektor naczelny i prezes zarządu Henryk SUBOCZ 

Ryszard BLECH- fimm BLECH 

· ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. -prezes Marian BABIUCH 

Ewa FREYBERG 

IZBA SKARBOWA- dyrektor Piotr DOPIERAŁA 

KRONOPOL- dyrektor Wacław MACIUSZONEK 

Edward MAKAREWICZ - fitrna ZIEL - BRUK 

NSZZ Solidarność - Zarząd Regionu w Zielonej Górze 

LUBUSKA WYTWÓRNIA WÓDEK GATUNKOWYCH POLMOS ZIELONA GÓRA-dyrektor Bogdan ŚLUSARZ 

SMOLEŃ Robert- doradca Prezydenta RP 

ZIELONGÓRSKI ZAKŁAD GÓRNICTWA NAFTY I GAZU -dyrektor Stanisław NIEDBALEC 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Zielonej Górze 

NAFTA WATIN S.A. Autoryzowany dealer FORDA 

Akcja trwa nadal! 

Dyrektor Teatru składa serdeczne podziękowania Paniom: 

Łucji Bac 

Małgorzacie Wojtkowiak 

Zdzisławie Ka/wa 

z Zespołu Tkactvva Artystycznego „ Gobelin" 

Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

za twórczy udział w realizacji projektu scenografii spektaklu „ O beri-beri" 

PATRONAT MEDIALNY 

69, 14MHz 103MHz radio zielona góra 

RADIO ZACHÓD 

, 
Swiat Biura S.A. 

Nasza kawiarenka „Cafe Stańczyk" powstała 

dzięki pomocy 

~- -~~ 
ZZGNiG 

Zielonogórski Zakład 
Górnictwa Nafty i Gazu 

firmy 
67-100 NCM„ SOI. UL Ciopi•lowska 9 
u.1. (IJ.688) 792-0B, ru (().6eai 723-94 
e-ma1I. meBco@man zgora. pl 

i jej Prezesa ZBIGNIEWA HACZKOWSKIEGO 

optyk 
~--~I 

~SZNIOvw 

Premiery roku 2001 realizujemy przy pomocy finansowej 
Zarządu Miasta Zielona Góra 

oraz jej Prezydenta Zygmunta Listowskiego 



PROGRAM 
jubileuszu Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze 

08.09. · Inauguracja sezonu artystycznego 2001/2002 
O beri-beri wg. Matki S.I. Witkiewicza w reż. Wiesława Kornasy 
(PREMIERA) 

09-16. 09. IV Wżnobraniowe Spotkania Teatralne z udziałem m.in. 
Grażyny Barszczewskiej, Adrianny Biedrzyńskiej, Danuty Stenki 
Wojciecha Malajkata, Henryka, Piotra i Aleksandra Machalicy 
Zdzisława Wardejna 

15.1 O. Otwarcie wystawy: 50 lat sceny zawodowej Lubuskiego Teatru 
w Zielonej Górze (Muzeum Ziemi Lubuskiej) 

19-27.1 O. IX Powinobraniowe Spotkania Teatralne WITKACY 

28.10. 

15.11. 

17.11. 

Scena Młodych Reżyserów 
Powrót J. Łukosza w reż. Małgorzaty Bogajewskiej (PREMIERA) 

PREMIERA Zemsty Aleksandra Fredry w wykonaniu znanych, lubianych i politycznych 
(w 50-tą rocznicę inscenizacji dokonanej przez Różę Gelłę-Czerską na lubuskiej scenie). 

Gabriela Zapolska Moralność pani Dulskiej w reżyserii Tomasza Zygadły, z udziałem 
Anny SENIUK (PREMIERA) 
Jubileuszowy Bal Kostiumowy z okazji SO-lecia sceny zawodowej LT 50 lat minęło„. 
szopka wg. scenariusza Edwarda Mincera w wykonaniu aktorów LT 

27-29.11. V Noc Poetów w LT 

4-7 .12. 

31.12. 

Przegląd Widowisk dla Dzieci 

Premiera sylwestrowa (NIESPODZIANKA) 
Zakończenie roku jubileuszowego 

IMPREZY TO\:VARZYSZĄCE 
Benefis aktorski Zdzisława WARDEJNA 
Benefis aktorski Heruyka MACHALICY 
Benefis aktorski Romana GARBOWSKIEGO 

-

Sezon 2001/2002 

Asystent Dyrektora Naczelnego 
Tomasz Korniluk 

Kier. Działu Administracji. 
Specjalista d/s Inwest. i Remontów 
Grażyna Bogusławska 

Sekretariat 
Krystyna Pilch 

Impresariat 
Alicja Markiewicz 
Anna Urbańska 

Specjalista d/s widowni 
Alicja Fic 

Księgowość 

Maria Pigulska 
Helena Cetner 
Lucyna Skrzypek 
Elżbieta Sokołowska 

Anna Tytuła 

Kasa biletowa 
Stanisława Marciniszyn 
Lucyna Kasińska 

Kadry 
Hanna Bartosiak 

Kierownik techniczny 
Helena Bondyra 

Pracownia stolarska 
Jarosław Wożniak 

Pracownia modelatorska 
Ryszard Jaworski 
Jarosław Dulęba 

Fotografie zamieszczone na str. 5-9 programu - przedruk za: 
Jan Błoński „Witkacy" Kraków 2001 
Jan Błoński „Od Stasia do Witkacego" Kraków 1996 
Irena Jakimowicz „Witkacy" Warszawa 

0

1985. 

Pracownia krawiecka 
Danuta Osińska 
Zofia Feliksiak 
Ewa Obrębska 
Zofia Michalak 

Pracownia tapicerska 
Mirosław Perwiński 

Montażyści 

Robert Prus 
Krzysztof Bielewicz 
Andrzej Chaja 
Rafał Chreptak 
Ryszard Tomala 
Piotr Karasiewicz 

Pracownia fryzjerska 
Maria Kaczmarowska 

Rekwizytorzy 
Edward Tuliszka 
Anna Maćkowska 

Garderobiane 
Wanda Bogucka 
Aleksandra Czapnik 
Dorota Kubczak 

Światło 
Mieczysław Chreptak 
Krzysztof Wójcicki 

Dźwięk 

Piotr Dura 
Krzysztof Ochocki 
Łukasz Pawicki 

Magazyn główny 
Elżbieta Trubiłowicz 

Zaopatrzenie 
Mirosław Powchowicz 

Redakcja programu 
Andrzej Buck 
Anna Tokarska 




