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Bardzo lubię aktorów, teatr i wszystko. co z nim Jest zw iązan e , szczególnie 

ż yc ie za kulisam i. Od kiedy skońc zy l em p i ę tn aście lat, sa m zyJ ę w teatrze, 

obejrzalem mnóstwo tragedii i ko m edii; kocham teatr i zara zem 

go nienawidzę. nieki edy wręc z przekl ina m . ze wybralem taki los . Niektórzy 

za zd roszczą aktorom latwego i przyjemnego zyc1a, inni wyob raża Ją Je sobi e 

jako ci ą g orgi i 1 p11 atyk 

Jeśli tak nawet bywa, nie jest to cala prawda 

o życiu aktorów. Widzialem setki ludzi 

zakochanych w teatrze. którym 

z jakichś powodów wyda to się, że mają talent. 

co sprawilo, że ich życie stato 

się udręką . W najnowszej mojej sztuce 

„Ptak Feniks'", nad którą pracujemy obecnie 

w „KOLADA-TEATRZE'", jeden 

z bohaterów mówi o scenie tak: 

.. Gardz1lem tą codzienną gonitwą za pieniądzem, wyjechalem więc na prowincję w poszuk1wan1u sz tuki. 

I znalazlem Jął [Szlocha, pada na kolana I. O moja kochana sceno, nowiutka. ni e tk ni ęt a I Scen o św i ęt a, 

nieublagana l Dlaczego inni mo g ą m i eć swoją scenę, ch oc1a z wcale jej nie p otrz e bują, a ja. który bez sceny ni e 

m ogę się obejść, nie mam Jee No, dlaczego? Dlaczego inni mają teatr, a ja nie? Sceno , będ z ies z 1stn1ala tylko 

jed en dzień, a ju tro cię zburzą, kochana moJal [Ca luje mewę na kurtyn ie i sz loc ha I. Moja kochana, m oja 

p rz eklęta, koch ana, przeklęta, najukoc hańsza sceno, jutro cię JUŻ nie będzie, zburzą cię, mo1a sceno. mo1a 

m 1 lo śc i, moJa rado ści. To nic, niech burzą, niech z ab ij a ją, ja wiem, że się od rodzisz Jak ten Feni ks z pop1 olów, 

odrodzisz. moja p rz e klęta, moja kochana, kochanieńka, sloneczko ty mOJe · 



„Gąskę" napisalem sto lat temu. 
Dawno JeJ nie czytalem. a pon1ewaz 

od tego czasu nap1salem wiele sztuk. 
dosyć mgliście JUŻ pamiętam jej treść 

Prapremiera polska 18 września 2004 r. 

l 

Na podstawie sztuki „Gąska" nakręcono film . 
Pokazuje się go u nas często i to w najlepszym 

czasie antenowym - w Nowy Rok . Mnie się 
jednak nie podoba : pisalem tragikomedię, 

a w filmie wyszedt wodewil. 

I to wszystko, co mi się przypomina w związku ze 
sztuką „Gąska" . 

Nikołaj Kolada 
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Mówi si ę często. że Kolada pisze c i ągle tę sarną sztukę. Kredy przyjrzymy się „ Gąsce" uważnie. stwierdzimy. ze 

nie jest ona wy1ątk1em od reguły, wypadkiem przy pracy. przeciwnie. nalezy do glównego nurtu twórczości 

uralski ego dramaturga . Teat r 1est dlań w szyst 1m. j eś l r wr ęc obral go za tema t. mozna domniemywać. że chcral 

powred zreć coś istotnego. Gdyby chodzi to mu wylącz111e o rozrywkę dl gawredzi. nre cytowalby pewnie „Burzy" 

Ostrowskiego. czy tez „Wujaszka Wani " i „Wiśniowego sadu" Czechowa. Czechowowskre motywy na tym się 

nre kończą. Tytułową Gąskę , młodą adeptkę sceny, mozna uznać za aktualną wersię N 111y Zar iecznej z „Mewy" , 

skądinąd dosyć karykaturalną. Przemia na mewy w gąskę [w oryg inale „ kurę ", ptaka również malo poetyckiego] 

to coś 1ak zamiana srek rerki na kijek . 

Ale tak zazwyczaj u Kolady bywa, w zestaw1en1u z p1erwowzoram1 rch w spólczesne repliki nie wyg lądają zbyt 

dostoj nie . N iech nas je nak ni e zmylą trywralne sceny. Ten autor nigdy nre bal s r ę t ryw r alności . ryzykownych 

pomyslów . p rzerysowań, dowcipów wątp lrwej próby. Daje najp ierw publrcznof.cr rJuzo okazji do zabawy. 

n1eko111ecznie wyra finowanej . później śmiech stopniowo zaczyna zamie ra ć w idzom na ustach. W obu znanych w 

Polsce sztukach kom edia 7mrenia się w tragedię, a o rol i śmiechu mówi przec ież sam pisarz ustami jednego 

ze swych bohaterów : . Śmieję się, żeby nre plak ć i' 
Zast naw1alem się kiedyś , dlaczego aż tak przejąlem się losem R1rnrny. że spośród w szystk ich sztuk Kolady 

Ja ko p ie rwszą do tlumaczenia wybra łem akurat „Martwą królewnę" Jest ona wszakze kimś od razającym : 

p11a c zką . dorabia1ącą sobie rneliniarstwem. rakarką, likwidu1ącą zwierzę ta . Widocznie autor potraf il do r Lec 

w n1c1 czl owieka i wywołać dla niej współcz u cie. 

No tak, ale można powredz i eć . że ulatwrł sob ie zadanie, dają c sz tuce tra giczne 1a koń c ze n ie - śm ierć niejako 

automatyczni e uwzn10' la bohatera. Cóz na tom iast poc ząć. kiedy ów bohater nie g1n 1e. 1est za to próżny, 

malostkowy. zabobonny, glupi i z ka 7dą sceną coraz bardLiej godny po l itowania? A z takimi postaciamr mamy 

do czyn ienia w „Gąsce" Rzecz charakterystyczna. że rów 111ez na t sztuk od razu zwrócrlem uwagę i ju ż od 

dawna przymie rza łem s·ę do jej przek ladu. Co m nie w nrej ujęlo? 



W myśl popularnego powiedzenia kazdy zotnierz nosi w tornistrze bulawę marszatkowską. 
To prawda. ale równie prawdziwe jest dopelniające ją stwierdzenie. że przyttaczająca większość 
żotnierzy marszalkami nie zostaje. kończąc karierę wo1skową. powiedzmy, w stopniu kaprala . 
Kolady nie 1nteresuią marszalkow1e, ale wlaśnie ta reszta. tyle. ze napisał sztukę o teatrze. 
a nie o wojsku. Kazdy początku1ący aktor marzy o tym, ze zagra Hamleta na czołowej scenie 
kraju, tymczasem na1częśc1e1 gra w 1ak1mś Zab1todechowsku, 1 nie Hamleta, ale na przykład 
Ozryka. którego funkqa ogranicza się do obstugi finatowego pojedynku między Hamletem 
a Laertesem. Nie ma w tym nic uwlacza1ącego : ktoś w końcu musi grać na prowinc1i. bez niej. 
zauważmy, stolica nie ma racji bytu. Mniej ważne role też ktoś musi grać, niezbyt pociąga1ąca 
jest wizja sceny, po której chodzą sami Hamlec1. Niby o tym wiemy, a przeciez„. kazdy woli być 
Hamletem niz Ozryk1em. 
Akcja sztuk Kolady rozgrywa się zawsze w 1ak1mś szczególnym momencie zyc1a bohaterów 
W „Gąsce- ludzie. którym daleko Jeszcze do śmierci, nagle uśw1adam1a1ą sobie. ze w ich zyc1u tak 
naprawdę nic nowego JUŻ się nie wydarzy. Jeszcze niedawno snuli Bóg wie 1ak1e plany, marzyli 
o sukcesach, o szczęściu . i oto JUŻ wiedzą. ze nic z tych marzeń się nie spełni. że prowinc1onalny 
teatr pozostanie ich jedyną rzeczywistością . Bohaterowie próbują odmienić SWÓJ los; męzczyźni. 
Jak to często bywa. wdają się w m1Łosne afery. ale owe próby kończą się nader zatośnie . Tak samo 
żatosne są skargi. wypowiadane wcale nie „swo1m1 słowami" . raczeJ słowami postaci. granych na 
scenie. Zatosne i kabotyńskie. ale czy tym samym nieautentyczne? Czy ból 1 gorycz niespełnienia 
są przez to mniej dotkliwe? Tyrady Atty czy Fiodora budzą śmiech, ale gdy się czlow1ek nad nimi 
zastanowi. przestaje się śmiać, moze zaś odnaleźć w nich coś bardzo istotnego 1 bl1sk1ego sobie -
taką amb1walenqę Kolada z góry załozyl. na tym polega wtaśnie 1ego metoda twórcza. Nie on 
Jednak pierwszy zauważy!, ze świat 1est teatrem. a ludzie aktoram1. Z pewnością autor „ Gąski" 
zlożył w nieJ hołd teatrowi. ludziom teatru z catą ich wielkością 1 małością; zarazem Jednak 
napisał sztukę o nas wszystkich. Dla mnie 1ego przestanie byto 1asne. Jeśli zaś mtods1 w1dzow1e 
„nie CZUJą- Jeszcze omawianego problemu. to niech się nie Łudzą : przyjdzie czas. ze go poczują . 

Nie namawiam oczywiście. by oglądać „Gąskę" wyłącznie w zadumie 1 ponurym milczeniu; skoro 
1est komedią. śmiejmy się na zdrowie. Co tu duzo gadać : wszyscy lubimy zaJrzeĆ za scenę, 
dowiedzieć się, z kim zdradza zonę dyrektor 1 do kogo „czuje miętę- pierwsza amantka. 
Warto Jednak zwrócić uwagę, ze za pikantną historyjką z zakulisowego zycia teatru kryją się 
rzeczy znacznie poważnie1sze N1kolaJ Kolada nie byłby sobą. gdyby nie postawił w niej tego 
samego pytania, co w innych swoich sztukach : „Co zrobileś czlowieku, ze swoim życiem?" 

A tego pytania nikt z nas nie uniknie. 
Jerzy Czech. 

) 



Nikołaj Kolada , najbardz iej znany z dramaturgów rosyjskich, urodz1l s i ę 4 gr udnia 1957 roku 
we ws i Pr1esnogo r kowka [Kaza chs ani w rodzinie pracowników sowchozu. W latach 1973- 74 
uczyl s ię w szko le teatralnej w Swie rdłowsku [ob Jekat1erynburgl. Późni ej zostal przyj ęty 
w sklad zespolu Sw ierdlowskiego Akadem ic kiego Teatru Dramatycznego. Gra l w .. Dniach 
Tu rbinów·· Bulhakowa, .. Plodach edukacj i To l stoja, .. Ożenk u Balza m1nowa·· Ostrowsk iego, 

Zapi ska ch Wariata·· wg Gog ola 1 innych sz tukac h. W latach 1978- 80 sluży l WWOJSkach 
lącznośc 1, po czym powróci! do teatru Kiedy w roku 1983 odszedl stamtąd , zos tal przyjęty 
do mos k1ewsk1ego Instytutu Literackiego 1m . Gorki eg o, gdzi e stud1owal zaoczn ie. pracują c 

równocześ nie w Palacu Kultury przy fabryce domów. Kolada zostal przyj ę ty na wydzial p rozy, 
debiutowa[ opowiadaniami, drukowanym i w pra sie sw1 erdlowskieJ, prawdziwym jednak 
su kcesem okaza la się Jego twórczość dramatyczna W rok u 1986 napi sa l s ztukę .. Gramy 
w fanty'. [lg ra jem w fa ntyl. którą wystaw1lo k ilk adz1es1ąt teatrów w ówczesnym ZSRR . 
Rozg los międzynarodowy przyni os la m u w 1989 .. Proca· [Roga tk a). pierwsza rosyjska sztuka 
po ruszaj ąca tema t hom oseksual izmu. Najpopularniejszym natomia st dziełem stala si ę 
„ Merylin Mongo l [Murl in Murtol. od 1990 roku do dnia dz1s1eJszego nieprzerwa nie grana 
prze z moskiewski teatr Sowriemi ennik. 
W la tach 1992- 93 Kola da przebywa[ na stypendium w Niem czech, na stype ndi um Aka dem ie 
Sc hloss Sol1 tude IStuttgartl. gra t też w hambu rskim Deutsche Scha uspielhaus. Obecn ie 
mi esz ka 1 pracuje w Jekatierynburgu Jes t redakto rem miejscowego pisma literackiego 
.. Ural'·, za loży l szkolę dra m atu rgii, a przez kilk a lat prowadz1l audycję t e l ewizyjną „Czarna 
ka sa ·· Zorganizowa l t eż fest iwal drama turgii .. Eurazja· Ostatnio na jw i ęcej czasu poświęca 

wla sn eJ scenie Kolad a-Tieatr 

W roku 2003 odwiedzi! Pols kę · na festiwalu Saison ru sse w Gdańsku zaprezen towal 
. Klaustrofobię" Konstan t ina Kostienk i, którą wyreżyserował i w której wystąp il Jako aktor 
N1kolaJ Kolada napisal osiemdziesiąt cztery sztuki: liczba ta imponuje. pamiętać jednak 
należy, że część z nich to Jedn oaktówki , a także adapta cje prozy. Okola pięćdziesięciu 
wystawio no w Rosji , w krajach bylego ZSRR, w Europie, Ameryce i Australii. Oprócz 
wymienionych n ajważniej sze z nich to: .. Statek glup ców · [Korabl durakow 19861. „Zlodzie( 
(Wari 1989, „Kurza ś lepota" [KurinaJa s lepotal 1996, .Beznadzieja„ [Bieznadiogal 1989, 
„Gąska" [Kurical 1989, .. Martwa królewna·· [Skazka o miortWOJ ca riewniel 1990, „Amerykanka·· 

(Amie rikankal 1991, .. Canotier' [KanotJel 1992, .. Ameryka podarowała Rosji statek" (Amierika 
podarila Rossi i parochod] 1992, . Polonez Ogińskiego · [Poloniez Oginskogo) 1993, 
„Pojedziemy w kraJ daleki " [My Jediem, jediem, Jediem w dalokije kraJa ) 1995, .. Geometra ·· 
IZiemlemiorl 1997, , Glupców ustawia się wedlug wzrostu" [Durakow porostu stroJatl 1998, 
„A idź , a idź'. (Ujdi-ujdi) 1998, .Trz ec h Chińczyków .. [Tri Kitaj ca] 1998, .Tutencham on 

(Tutanchamon] 2000 , „Celestyna " [Sielestin al 2001 , .. Amiga ·· 2002, „ Ptak Feniks ·· [Ptica 
Fieniksl 2003. 
Zasługa wprowadzenia dramatów Kolady na nasze sce ny przypada Teatrowi Polski emu w 
Poznaniu, który wystawi! .. Martwą królewnę" w reżyserii Pawia Szkota ka. Pre miera Jej odbyta 
się 10 listopada 2001 roku, a spe ktakl otrzyma! kilka nagród na festiwalach krajowych . 
Prezentowano go z powodzen iem w kilkunastu mia stach polski ch, a także w slowa cki eJ 
Nitrze. Popularnością wśród na szyc h reżyserów cieszy s ię inna sz tuka Kolady, „Merylin 
Mongol" Prezentowały Ją kolejno teatry w B1alymstoku, Łodzi, Krakowie, Opolu, Warszawi e, 
Toruniu i Bydgoszczy. Powstały również wersje telewizyjna oraz radiowa. Polskim tłum aczem 
Nikolaja Kolady jest Jerzy Czech, obecny kierownik literacki Teatru Polskiego. Wio sną 2004 
roku nasz teatr zorganizował próby czytane dwóch kolejnych utworów „Procy" i .. Gąski · ·. 



Nikolaj Kolada 

o swoim nazwisku 
Ko lada to moje prawdziwe nazw isko. Czuj ę się nawet dotknięt y. jeśl i ktoś uwaza je za pseudon im Moja 

ma rna. Zoja Aleksa ndrow. jest Rosj anką . tato. Wlad1mir Kolada Ukraińcem . Oboje Żyją. mieszkają nadal 

na .. zoranych ugorac h" we wsi Priesnogo rkowka. Tera z to zagran ica - Kazachstan . Tak więc 1 ja mam 

napi sane w dowodzie: Ukrainiec. choc1az na Ukrainie bylem tylko raz w życiu . Kolada to tyle co Kolęda. 

A w ogóle Gogo l w . .Wieczorach na futorze niedaleko 01kańk1" pisze ... Powiadają, że byt niegdyś 

pogań sk i ba lwa n Kolęda. któremu oddawano c z e ść jako bóstwu. i ze stąd wziąl się zwyczaj 

kolędowania . Któz to może wied z i e ć? Przecie nie my. ludzie prości „ Bardzo jestem dumny z tego. że 

ulubiony pisarz za1ąl s i ę moim nazwiskiem . 

o szkole aktorskiej 
Skończylem ósmą k la~ę. kupi lem bilet na pociąg, poje chaliśmy z Ojcem do Sw1erdlowska . gdzie byta 

najbli ższa szkota teatra lna. W dz i ec iństwie najwię kszą przyjemnośc ią byty dla mnie występy w szkolnym 

kólku dramatycznym. Patrzylem na akto rów w k1n 1e. myślatem : .To jest życie. a ile on i za rabiają I "_ 

W sierpniu 1973 roku przyję t o mn ie do szkoty teatralnej. dosta lem akademik . Ojc iec zostaw1t mi 30 rubli 

i wróc1t do domu . Od tego czasu uczytem się żyć sarn. 

o tym jak zestal pisarzem 
Siedem lat pracowatem w Swierdtowsk1m Akademickim Teatrze Dramatu. moim ukochanym teatrze. 

Dostalern etat jako jeden z tró1k1 absolwentów. jeszcze przed dyplomem zagralem gtówną rolę 

w spektaklu telewizyjnym. Odslużylern wojsko. wrócitem do teatru. mial em nagrodę Komsomolu za 

os1ągn1ęcia twórcze. Ale potem przyszed l zly czas. pilem notorycznie W czerwcu 1983 roku pod koniec 

sezonu dyrektor teatru pow1edzial: "Albo odchod zisz. albo cię wyrzucimy z odpowiednią adnotacją 

w dokumentach" Nap1salem prośbę o zwoln ien ie 1 z dnia na dzień zostalem bez pracy 1 pokoju 

stużbowego - ni c. tylko namyd l i ć sznurek 1 szukać gwoździa . 

Na drugi d zi eń w skrzynce pocztowej zna laztern zawiadomienie . ze przyjęto mnie do Instytutu 

Literac kiego w Moskwie. Zapomnialern jUZ. że pó l roku wcześniej wyslatern tam plik swoich opowiadań. 

Stud1owatem zaocznie. co polega to na tym, że parę razy do roku m1alem oplacony przejazd na sesję. 

Na1wa zn1ej sza część nauki odbywa la się w akademiku na Dobrolubowa. gdzie chlaliśmy wódę, któcąc 

się. który z nas jest większym geniuszem. 

o początkach kariery pisarskiej 
Pi satem jUZ w czas ie studiów aktorski ch. nie trak t u 1 ąc tego poważnie Przyjemn ie byto zobaczyć swoje 

nazwisko w druku. do tego n i eźle placono . Jako poc zątk uj ący aktor zarab1a tern 85 rub l i. 

a za opowiadan ie w gazetach „Ura lski] Raboczi(' czy .W1eczern ij Sw1erdlowsk" dostawatem ponad 30 . 
To byto siedem butelek „andropowk1" po 4 ruble 12 kopiejek 1 zakąska „. Tylko w miesięczn i ku „Ural„ . 

którym dz1sia1 ki e ruję, odrzucano rn1 teksty z uwagą. że op i suję "pobocza życ ia" No i w Instytucie 

L1terack1m radzono. bym się nie brat do sztuk „One ci się nie udają" - powtarzat opiekun roku 

Wiaczestaw Szugajew Nazywat mnie żartobl1w 1 e .. bardem kole1ek do skupu opakowań szklanych" 



swoim debiucie dramaturgicznym 

Wysla l em "Grę w fanty' do M1n1sterstwa Ku l t ury ZSRR. Po tyg od niu mila urzęd n icz ka od pow1edz1ala. 

że u twór zostal zakupiony, b ędz ie powielony 1 rozeslany do teat rów, po dw óch tyg odniach dostalem 

pie rws ze honorarium - 2 t ysiące rubli. Mamo mojaaa 1 Kupilem dż i n sy, buty, jedzenie . zaplac il em z góry 

za m ieszkanie , telefon i wc i ą ż m ial em forsę , m nó stwo forsy. Sztukę wystawiano w Tomsku . Szachtach, 

To bolsku, Niem czec h, Aus tra l ii . Świat ko chal w tedy Gorba czowa„ a Ja rzucilem p rac ę w gazec ie. 

Ku pil em stume trowe mieszkan ie w stare j kam ien icy, sam ochód . daczę , wyposazylem rodziców 

i ro dzęńs wo, objec halem świat E1.; ropa, Argentyna, Urugwaj, Egipt.. 

o swojej szkole dramaturgów 

Ma m wie lu uta lentow anych uczniów , te moje dzieci napi saly n iemal o św i e t n yc h sztu k Dla kogo7 Kto to 

czyta 7 N iesamowite s zczęście m 1 t oczyw i śc ie Wasia Sig ariew Nawi asem mówiąc, pisan ia sz tuk nikt 

się ode m n ie nie nau czy. Poza se m inariam i mam Jeszcze przed miot o nazw ie .Teoria dra m atu" 

Wszystkim stude ntom wpi suję do indeksu zal. z tego przedm iotu i mówię N ie wiem, co to jest teoria 

dramatu, przeczytajc ie sobie o tym w książkach. A szt uk i pisze s ię prosto: z lewej - kto mówi, z prawe1 -

co m ówi. J e śli ktoś m ;;i du s z ę, serce - niech pisze Ja go ty l ko po gla s zc z ę po glowie i powiem „No, 

n ie źle , gnojku, napi sz co ś Jeszcze· . Ot. i caly m ój wyk lad . Okazuje się, ze to tak ie Łatwe - w odpow iednim 

czasie pow i ed zie ć czlow1ekowi dobre stowo. Tem u nagle wyras t a j ą sk rzyd la. zaczyna pi sać . rozw ijać się, 

zaczyna zyć. 

o swojej wierze 

W coś wi e rzę , ale w co - ni e wiem. Zaw sze si ę modlę, każdego ranka. Jest pewna dobra modlitwa. która 

m1 pomaga. Odmawi am 1ą ze sto razy w ciągu dnia W samoloci e powtarza m 1 ą przez ca ty czas. 

st r asznie bo1ę s i ę l a t a ć . Bóg też m 1 po m aga. W roku 1989 za wlasne pieni ądze zacząlern odbudowywać 

cer iew w swojej rodz innej wsi i w końcu Ją odbudowa lem . Cerkiew 1est czynna, a ja bard zo jes te m 

du m ny z tego uczynku, zawsze opowiada m o nim dzienn ika rzo m. Wydaje m i się, że jest ważni ejszy, n1z 

m o1e sztu ki 1 w szystko, co w życ i u zrobilem . Świątynia nazywa się Swiato- Niko lska. Zb udowano 1 ą 
w ro ku 1799, pote m , w czasach sowieckich. zostala zb urzona . Teraz jest nowi usieńka . kiedy podJezdzam 

do ws i, wid z ę ko p u l ę cerkw i i odczuwam blog ość w sercu. bo to ja ro zpoc zą l e m je1 bu d owę , a potem 

wszyscy ruszyl i do po mocy. 

Fragm enty wywiadów udz ielo nych Ir inie Ko rn1e1ew eJ l.Tiea tralny1 srnotr it ie l"I. An n ie Zebrowsk iej 
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Dyrek tor naczelny 1 artystyczny -) -) Pawet Szkotak 
Wicedyrektor -)-) Jo;rnna Nowak 
Wicedyrektor hnansowo-admm1stracyjny -)-) Marcin Kowalski 
K1erow n1 k l1 terack1 -)-) Jerzy Czech 

Zespól artystyczny w sezonie 2004/2005 Koordyna tor pracy artys tycznej 77 Malg orzata 1sztal 
Kierownik dzialu pro dukcji -)-) Andrze j Biskup 

Dz1al marketingu-)-) Marta Kęsy 
Organizator widowni -)-) Mariola Michalak 

Kasa bile towa -7 -7 Krystyna Przybysz 
Sekretariat -) - ) Marc in Adamczak 

G ł ówny k się g ov.•1 -)-) Michal Wojt u ś 

Dz1a l ks1 ę g owosc i -)-) Bea ta Pławska . Grażyn a Rajewska . Ewa Zyprych 

Katar<yna Bu1ak1ew1cz 
Zina Kerste 
Teresa Kwiatkowska 
Ma ł g orza ta eumann 
Ma łg o rzata Peczyńs ka 

Ma ria Skowroń ska - Ferla k 

E a Szumska 
Katarzyna Węgh c k a 

Sebast ian Grek 
Micha l Kaleta 
Wojciech Kalwat 
Piotr Każmie rczak 
Leszek Lichota 
Piotr Lukawski 
Roland Nowak 
Jakub Papuga 
l.ukasz Pawlowski 
Sylwester Woroniec ki 

lnspiqent • Elżbieta Bednarczyk 

lmpresanat -)-) Jaroslaw Si e1 kowsk1 
Kierownik biura -)-) B o gum i ła Wichniarek 

Dz1al ad min1stracy1no-gospodarczy -)-) Mana Gluszak- Rzechówka 
Transport i zaopatrzen ie 7-7 Zbigniew Roszak. Malg orzata Roszak 

Kierownik dzia lu obs lug1 sceny-)-) Slawom1r Cyran 
Oświetlen i owcy -) -) Janusz Dratwa. Pawe ł Bordych. Damian Pawella 

Ak ustycy -7-7 Wies ł aw Janicki, Barbara Olsztyn 
Brygadier sceny -)-) Roman Berent 

Mon ta żyści -)-) Lore nzo Bogalski. Karol Gr aczyk , Ja ro s ł aw Grzeszczyk, 
Marcin Konieczny, Marek Szotkiewicz. Adam Przywecki, ichal Ludwo czak 

Garderobiane -7-7 Izabela Witek, Ewa C i e śli k . Elzb1eta Rochowiak 
Pracownia krawiecka damska -)-) , arzena Adamska 

Pracownia krawiecka męs ka -)-) Wojciech Januchowski 
Stola rni a -)-) Dar iusz ichalak 

Pracownia obuwnicza -7-7 Henryk L m 
C arakteryzatorn ia -)-) Mał gorza t a S1aw1cka 

Pracownia plastyczna -7-7 Jacek Zuiewski, Ryszard Książe k 
Pracownia dekora torskG-tap1cerska 7 - O, Eugeniusz Marsza l 

Pracownia śl usa rska -)-) Andrzej M 1ś k 1ew1 cz 

Rekwizytornia -7 -7 Czesław Wasińs k i . Marcin Przybylski 
Elek tryk -)-) Andrzej Graczyk 

Pracownik gospodarczy -)-) Zenon Berent 

Biuro Obslug1 Widza czynne od ponied21al ku do pią tku w godz. od 8.00 do 16 OO: tel •61 852-05-4 i : 
rez rwac1 aRl 1eat r -polsk1 pl 

Ka sa bi le towa czynna od w!orku do pią t ku od godz. IO OO. w soboty, niedzie le i święta od godz. 16 OO, do chw1l1 
rozpoc z ęcia spek ta lu. 
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