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E O R G E TABORI 

George Tabori, (ur. w 1914 r. w Budapeszcie), dramatopisarz, reżyser. W latach trzydziestych był dziennikarzem, 
w 1936 r. wyemigrował do Londynu. Podczas wojny służył w armi,i brytyjskiej na Bliskim Wschodzie. Po powrocie do 
Anglii ( 1943) pracował w BBC, po wojnie zadebiutował jako powieściopisarz. Pod koniec lat czterdziestych 
przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczął pisać sztuki teatralne (jego pierwsze dramaty reżyserowali 
Elia Kazan "Flight into Egypt" 1952, Harold Clurman "The Emperor's clothes" 1953 i Peter Hall" Brouhaha" 
1958) i scenariusze fllmowe (był m. in. scenarzystą Hitchcocka i Loseya). W 1952 rozpoczął karierę reżyserską 
wystawieniem "Panny Julii" Strindberga w nowojorskim Phoenix Theatre, następne lata - oprócz działalności 
dramatopisarskiej, to czas intensywnej współpracy z teatrem i filmem. 

W 1966 Tabori współreżyseruje swoją sztukę "Kanibale" w Berlinie Zachodnim, zaczyna pracować jako reżyser 
w teatrach niemieckich (Tybinga, Bonn, Brema), cztery lata później na stałe osiada w Niemczech (RFN). Na 
początku lat siedemdziesiątych tworzy w Bremie studio teatralne, w którym z grupą aktorów prowadzi ćwiczenia 
terapeutyczne dążące do likwidowania zahamowań, rozwijanie wrażliwości i poprawę samopoczucia. W 1975 r. 
efektem tej pracy jest spektakl- dokument psychoterapeutyczny" Sigmunds Freude". 

Pisarz przyjaźnił się z Bertoldem Brechtem, przekładał jego utwory na angielski ("Kariera Arturo Ui", "Matka 
Courage" i "Karabiny pani Carrar"), poświęcił mu sztukę-collage "Brecht on Brecht". W 1979 roku wystawił 
w Monachium swój dramat "Courage mojej matki" (zawierający elementy autobiograficzne). 

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Tabori pracuje nadal jako reżyser (m. in. "Medea" Eurypidesa, 
"Czekając na Godota" Becketta, "Pajace" Leoncavalla, "Król Edyp" Sofoklesa), pisze "Jubileusz" (prapremiera 
w 1983 r. ), "Peep-show", w 1987 r. reżyseruje w Akademietheater w Wiedniu "Mein Kampf", w następnych 
latach powstają m. in. "Wariacje Goldbergowskie", "Requiem dla szpiega", "Ballada o sznyclu wiedeńskim", 
"Przedwczesna śmierć"( był reżyserem wszystkich prapremier), a także mikrodramat" Wizyta". 

Laureat wielu nagród artystycznych, wśród nich w 1979 Prix Italia za słuchowisko "Weisman i Czerwona Twarz" 
i_ w 1981 Wielkiej Nagrody Przeglądu Filmowego w Mannheim za realizację swej sztuki telewizyjnej "Wesołych 
Swiąt". 

(wykorzystano: "Słownik współczesnego teatru", WAiF, Warszawa 1980 i "George TaboriTEATR-SZTUKI", Agencja 
ADiT, Sulejówek. 

Nazywam "Mein Kampf" teologiczną farsą. Generalnie chodzi 
o miłość. Na wielu płaszczyznach: niebiańskiej, erotycznej, 
seksualnej. Kiedy człowiek traktuje poważnie Pismo Święte, co ja, im 
bardziej jestem starszy, czynię, tym bardziej staje się jasne, że 
zarówno żydowska, jak i chrześcijańska Blblla mówią, żeby człowiek 
kochał swego wroga jak siebie samego. To płaszczyzna teologiczna, 
na której skrajności ćwiczą się w pojednaniu, to nie najlepsze słowo 
miłości, wybaczaniu, przepraszaniu. Pasja jest zawsze zagadkowa. 
(„.) 
Słowo miłość stało się nieprzyzwoite. Nikt nie bierze go poważnie, 
chyba, że pisze jakąś pracę naukową. Temat wydaje się wyczerpany. 
Prawdopodobnie był taki czas, kiedy seks i religia szły w parze. 
Szlomo odczuwa jedzenie I moralność, miłość I moralność jako 
sprzeczne ze sobą. Czy nadal będę dobrym człowiekiem, jeśli wejdę 
w taką relację z Hitlerem albo z Małgorzatką. To jest konftikt. Freud 
tak to sformułował: człowiek pragnie być dobry i szczęśliwy. Ale to 
niemożliwe. Jeśli człowiek folguje naturalnym Instynktom, 
zaspokajając swoje zwierzęce żądze, może być szczęśliwy, ale nie 
dobry. Banalna historia miłosna rodem z Hollywood: wielka love-story 
Hitler i jego Żyd. Obrzydliwa sprawa. Faust i Mefisto, Othello i Jago to 
też są historie miłosne. Aspekt banalny i boski mają bardzo silny 
związek ze sobą. Tak więc miłość Jest Bogiem największy banał, jaki 
istnieje. 
( George Tabori w programie teatralnym "Mein Kampf' w Burgtheater 
w Wiedniu 1987; przedruk w: "George Taborl TEATR - SZlUKI", 
AgencjaAdiT, Sulejówek) 



CZVŃ DOBRZE ZŁEMU, A OMINIE CIĘ ZŁO. 

DOBRY JEST WSPÓLNY POSIŁEK, BO ZBLIŻA ODDALONYCH. 

NIE MA POKOLENIA, W KTÓRYM NIE ZNALAZŁABY SIĘ 
ODROBINA GRZECHU ZŁOTEGO CIELCA. 

GDY KTOŚ PRZYCHODZI BY CIĘ ZABIĆ, TY BĄDŹ PIERWSZY I 

JEŚLI W DANYM POKOLENIU SĄ SPRAWIEDLIWł, 
ONI PONOSZĄ KARĘ ZA GRZECHY TEGO POKOLENIA. 

JEŚLI NJE MA SPRAWIEDLIWYCH, 
WTEDY DZIECI SZKOLNE CIERPIĄ ZA ZŁO SWOICH CZASÓW. 

(Abraham Cohen "Talmud", Wydawnictwo Cyklady, 1999) 

WIDZIAŁEM, JAK PŁONIE BIBLIOTEKA. CYCERO I 

BIBLIA PALI SIĘ TYM SAMYM 
PŁOMIENIEM, CO MEIN KAMPF. 

ZBIGNIEW HERBERT __ .........._ 

To, że Bóg posiada nieskończenie większą wiedzę 
oraz moc od nas, nie daje mu prawa dręczenia nas, 
nawet jeśli Jego motywy są najczystsze 
I najmądrzejsze. Argument, jaki Pan przedstawił 
Hiobowi - że on sam jest mądry i potężny, podczas 
gdy Hiob jest jedynie ciemnym człowiekiem - nie 
dawał odpowiedzi na udrękę Hioba. („.) 
Miałem sposobność ujrzeć na własne oczy głębię 
ludzkiego upodlenia, żydowskiej udręki. Grupka 

chuliganów wsiadła do wagonu trzeciej klasy, wypełnionego żydowskimi 
pasażerami - biedakami podróżującymi z workami, tobołkami 
i skrzynkami. Chuligani natychmiast zainteresowali się tymi Żydami. ( „.) 
Zażądali, by Żydzi odśpiewali "Przybądź, moja miłości", hymn 
wysławiający nadejście szabatu. Była to forma piętnowania 
i upokarzania (.„) Stałem wystraszony w kącie wagonu koło toalety 
ściskając swój tobołek. Coś we mnie naśmiewało się z moich złudzeń. 
Doskonale wiedziałem, że to co teraz widzę, stanowi istotę dziejów 
ludzkości. („.) Do tego wieczora często snułem fantazje o zbawieniu 
rodzaju ludzkiego, lecz teraz stało się dla mnie jasne, że ludzkość nie 
zasługuje na zbawienie. Tora powiada nam, że Bóg żałował, iż stworzył 
człowieka. Syn Adama zamordował swego brata. W dziesięć pokoleń 
później Bóg sprowadził potop, gdyż świat uległ zepsuciu. Żadna książka 
nie mówi prawdy o człowieku równie jasno, jak Pismo Święte. Nawet 
ludzie rzekomo dobrzy są źli. Wczorajsi męczennicy stają się częstokroć 
dzisiejszymi prześladowcami. 
(I. B. Singer"Miłość i wygnanie", Wydawnictwo Dolnośląskie 1991) 
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Powszechnie znane było( ... ) uwielbienie Hitlera dla najpopularniejszego wiedeńskiego polityka, chrześcijańsko
społecznego burmistrza doktora Karla Luegera. 
Lueger zmarł 10 marca 1910 r. ( ... ) "Arbeiterzeitung" zamieścił błyskotliwą analizę politycznego sukcesu 
Luegera, którą czyta się jak podręcznik dla ambitnego polityka. Jego życie wypełnione było "twardą siłą i pełną 
pasji wolą( ... ) Siłą, która osiąga to, co wola stawia za cel( ... ) Nie wstąpił do żadnej partii, sam stworzył własną; nie 
robił kariery na zasadzie starszeństwa w służbie, lecz był przywódcą, zanim zaistniała partia. Obywając się bez 
innych środków pomocniczych niż własne zuchwałe przemówienia, zawładnął miastem i krajem, a ich 
przedstawicielstwo uformował na swój sposób. Jak to było możliwe? Lueger był po prostu pierwszym 
mieszczańskim politykiem, który liczył się z masami, poruszał masy, który korzenie swej władzy zasadził głęboko 
w ziemi". Zrozumiał, "że w naszych czasach rezultaty polityczne osiągać można tylko przy użyciu wielkich sił, 
a istotą pracy politycznej jest organizacja". 
( ... ) W noclegowni roztrząsano oczywiście fakt, że wraz ze śmiercią Luegera minęły wielkie czasy jego partii. 
Hanisch (współmieszkaniec azylu dla bezdomnych) przekazał, że Hitlerwzwiązkuześmiercią Luegera stwierdził, iż 
potrzebna jest nowa partia: Musi ona mieć dobrze brzmiącą nazwę i przejąć od innych partii najlepsze hasła, by 
zdobyć jak najwięcej zwolenników. 

~~® 
Hitler zapoznawał się ze szczegółami techniki scenicznej. Według Kubizka [przyjaciel i współmieszkaniec z lat 
pobytu w Wiedniu] układał, na podstawie niemieckich sago bohaterach, teksty widowisk teatralnych i dramatów, 
projektował scenografie i kostiumy. Punktem kulminacyjnym tego przedsięwzięcia była zacięta próba 
dokończenia natchnionego widowiska "Kowal Wieland", które Wagner tylko naszkicował w rozprawie "Sztuka 
przyszłości". Dziewiętnastoletni Hitler przystąpił nie tylko do napisania tekstu i zaprojektowania scenografii 
"Wielanda", ale chciał również skomponować muzykę.( .•. ) Ponieważ nie miał najmniejszego pojęcia o harmonii 
ani nie potrafił wystarczająco dobrze czytać nut, student muzyki Kubizek miał zapisywać "pomysły" przyjaciela 
i po partackim zagraniu mu ich na fortepianie instrumentować. ( ... ) 
Podczas tego typu zabiegów Hitler przyswoił sobie umiejętności, którymi wprawiał potem w podziw fachowców. 
Niektórzy dyrektorzy teatrów dziwili się jego "zainteresowaniem( ... ) średnicą sceny obrotowej, mechanizmami 
zapadniowymi, a szczególnie technikami oświetleniowymi. Znał wszystkie systemy sterowania i potrafił 
szczegółowo rozwodzić się nad prawidłowym oświetleniem konkretnych scen teatralnych." ( ... ) 
Zdobyta w Wiedniu wiedza zaowocowała później kwalifikującymi się na scenę inscenizacjami norymberskich 
zjazdów partii, różnych świąt i uroczystości. ( ... ) Morze czerwonych sztandarów, defilady przy dźwięku werbli 
i muzyki Wagnera, możliwie o zmierzchu, gdy widzów łatwiej wprowadzić w uroczysty, pełen emocji nastrój. To 
wszystko odbywało się jak w perfekcyjnie zainscenizowanej operze Wagnera, punktem zaś kulminacyjnym było 
wystąpienie i przemowa kanclerza Rzeszy. 

(Brigitte Hamann "Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora", Książka i Wiedza 1999) 

Wiedeń, taki, jakim go widział Hitler "koszmarny i kiczowaty Traumland miernot 
i bęcwałów, grafomanów i pacykarzy, fantastów i fanatyków zainicjował apokalipsę 
dwudziestego wieku" (Ewa Kuryluk). Wielokulturowość i multireligijność tego 
miasta zaowocowała skrajnymi ideami rasizmu i antyfeminizmu, odrodzeniem 
kalekiego gnostycyzmu i manicheizmu - radykalnym podziałem na świetliste dobro 
i potworne zło. 

Młody Austriak z Linzu, niejaki Adolf Hitler, przybył do Wiednia w roku 1907 marząc 
o karierze artysty malarza. Mieszkał tam przez 6 lat. " Mein Kampf" zawiera opisy 
tego okresu "nędzy i nauki". Hitler, korzystając z noclegowni i darmowych posiłków 
opłacanych przez żydowskich darczyńców, najpierw rozczytywał się w liberalnej 
prasie ("Neue Frele Presse", "Wiener Tagblatt"), ale bardzo szybko zmienił 
zainteresowania: poszukał Inspiracji w reakcyjnych artykułach "Deutsches 
Volksblatt" , czy też w antysemickich broszurach, które dobrze korespondowały 
z zalewająca Wiedeń falą protonazizmu. 
Osobą, która najbardziej wpłynęła na całą Ideologię Hitlera, był Adolf vel Georg 
Lanz, miłośnik opery, niespełniony zakonnik, twórca studiów aryjskozoficznych, 
założyciel zakonu Nowych Templariuszy, a przede wszystkim wydawca niezwykłego 
pisma zatytułowanego "Ostara". 
Przyszły fiihrer skrupulatnie kompletował numery "Ostary", w której Lanz rozwijał 
swoją prymitywną wizję rodzaju ludzkiego podzielonego na aryjskich herosów 
I małpy, czyli rasy mieszane, Murzynów, Mongołów, Żydów I komunistów (w ślad za 
Lanzem Hitler uznał Jezusa, syna Zydówkl I Boga, za mieszańca). Odwieczna walka 
pomiędzy tymi 'dwoma grupami powinna, według Lanza, doczekać się wreszcie 
rozwiązań naukowych I prawnJch, prowadzących prosto do "ostatecznego 
rozwiązania", które mamy z historii. Warto wspomnieć, że do zwolenników Lanza 
należał nle tylko nleśmlafy I gburowaty HIUer, ale I wlelu manych Intelektualistów 
tego okl'.esu, a nawetAugustStrtndberg. 
Po Anschlussle HlUer nie potnebowałJuż dalszych kontaktów z Adolfem Lanzem. Nie 
zapomniał Jednak o przyjaciołach z Wiedeńskiego schroniska. Kazał Ich odnaleźć 
I zamordować. 
(na podstawie "WIEDBSKIEIAPOKAUPSY" Ewy Kuryluk} 



HENRYK BARANOWSKI 
Henryk Baranowski, absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (1968) i Wydziału Reżyserii PWST 
w Warszawie (1973), debiutował jako reżyser "Pokojówkami" Geneta w warszawskim Teatrze Ateneum, w następnych 
latach współpracował m. in. z Teatrem im. Bogusławskiego w Kaliszu ("Mąż i żona" Fredry), Teatrem Bałtyckim w Koszalinie 
("Ich czworo" Zapolskiej) Teatrem Polskim w Bydgoszczy ("Upiory" Ibsena, "Publiczność zwymyślana" Handkego), 
Teatrem im. Jaracza w Olsztynie ("Dzień dobry i do widzenia" Fugarda, "Zamek" Kafki, "Iwona, księżniczka Burgunda" 
Gombrowicza, "Dziady" Mickiew.icza), Polskim w Poznaniu ("Szkoła żon" Moliera). W sezonie 1977 /78 wyreżyserował 
w Teatrze Śląskim "Zmierzch długiego dnia" O'Neilla i własną adaptację "Młynów Totenhornu" Truchanowskiego. 
Zrealizowany w warszawskim Teatrze Studio "Proces" Kafki uczestniczył w festiwalu Rassegna lnternationale Teatri Stabili 
we Florencji. 
Duża część z ponad 100 przedstawień reżyserowanych przez Henryka Baranowskiego powstała na zagranicznych scenach. 
W roku 1980 artysta założył w Berlinie Transformtheater i w tym teatrze stworzył m. in. takie spektakle,jak "Stara kobieta 
wysiaduje" Różewicza, "Król Dawid" Kajzara," Zamek" Kafki," Operetka" Gombrowicza, "Sonata widm" Strindberga. 
W Niemczech prowadził również warsztaty teatralne. Nie zaprzestał w tym czasie współpracy z krajowymi scenami 
wyreżyserowany w Teatrze Studio w Warszawie "Gnijący brzeg" Muellera pokazywany był w 1988 r. na Festiwalu w Berlinie 
Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych wyreżyserował m. in. "Peep-Show" Taboriego we własnej scenografii (spektakl 
nagrodzony James Jefferson Award Chicago 1992 za najlepsze przedstawienie sezonu 1991/2), "Proces" Kafki na scenie 
Uniwesytetu Tennessee, "Białe małżeństwo" Różewicza w New York University, "Balkon" Geneta w Las Vegas University 
Theatre, a w ostatnich latach "Oresteję" Ajschylosa w Knoxville. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych otrzymał Nagrodę ITI za Popularyzację Polskiej Kultury Teatralnej za Granicą ( 1991 r.) 
oraz Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za Wybitne Zasługi w Szerzeniu Polskiej Kultury i Sztuki za Granicą ( 1992 r. ). 
W roku 1993 był dyrektorem naczelnym i artystyczny Teatru Małego w Warszawie. W ostatnich latach wiele reżyserował 
w Polsce (W Teatrze na Szwedzkiej "Tak chcę, tak ... " według Ulissesa Joyce'a, i "Zamek" Kafki na zlecenie G. Taboriego 
prezentowany na Festiwalu Cividale w 1992 r. ). Za operę "Echnaton" Glassa w Teatrze Wielkim w Łodzi otrzymał w 2000 r. 
Złotą Maskę dla najlepszego reżysera, spektakl nagrodzono też Srebrną Łódką dla najlepszego przedstawienia), ostatnio 
w Operze Krakowskiej wyreżyserował "Rigoletta" Verdiego. Teatr Telewizji przedstawił w jego reżyserii "Tak chcę, tak ... " 
Joyce' a, "Dla Fedry" Enquista, "Świętą wiedźmę"," Skrzyposzka"," Noc jest matką dnia" Norena. 
Od lat współpracuje też ze scenami rosyjskimi. "Skrzywdzeni i poniżeni" według Dostojewskiego ~ Sołżenicyna, 
przedstawienie powstałe w Teatrze Akademickim w Omsku, uczestniczyło w Essen w prezentacji Teatr Swiata, odbyło 
również tournee po scenach niemieckich. W 2004 roku Henryk Baranowski otrzymał Wszechrosyjską Złotą Maską za 
najlepszą inscenizację operową w Rosji 2003 · "Życie z idiotą" Alfreda Schnittkego w Nowosybirskim Teatrze Opery 
i Baletu. W ostatnich miesiącach spektakl został zaprezentowany w Berlinie, na Festiwalu Rosja-Niemcy oraz 
w Monachium. 

GRZEGORZ KEMPINSKY 
Grzegorz Kempinsky, absolwent PWSFTViT w Łodzi, wykładowca na tejże uczelni. Ma swoim dorobku fil_myfabularne ("Rób 
swoje, ryzyko jest twoje", scen.), spektakle Teatru TV (np. "Hist~ria o pt~ku Cis" Joa_nnr.Kulmowe~), s~uki tea~ralne ~m. in. 
"Panna Julia" Augusta Strindberga, we własnym tłumaczeniu), seriale (ostatnio Czego boJą się faceci, czyh seks 
w mniejszym mieście", scen. i reż.), teledyski (m. ln. dla zespołu Lombard). Współpracuje-z TVP, dla której zrealizował wiele 
programów publicystycznych (wśród nich cykl Europejczycy). 
w wywiadzie dla City Magazine mówi: "Twórca nie powinien się bać. A już na pewno nie powinien się bać śmieszn?ści czy 
nowych wyzwań. Różne już rzeczy w życiu robiłem. Pracowałem w tartaku, byłem kelnerem, sprzedawcą farb 1 tapet, 
reżyserowałem pokazy mody czy prezentacje butów, piszę komercyjne scenariusze, zajmuję się publicystyką, dokumentem 
i teatrem. Twórczość jest wyzwaniem. Nabierasz doświadczeń i bogatszy o nie· mocniejszy możesz działać dalej". 
W sezonie 2003/2004 wTeatrze Śląskim zrealizował "Pana Pawła"Tankreda Dorsta. 

PI OTR SZMITKE 
Piotr Szmitke . artysta interdyscyplinarny, swobodnie poruszający się w obrębie wielu sfer kreacji od muzyki, 
dramatopisarstwa, sztuk wizualnych aż po teorię sztuki. Jest twórcą metaweryzmu. Po ukończeniu studiów na wydziale 
malarstwa ASP w Krakowie od 1981 do 1990 mieszka i tworzy w Paryżu. We Francji poszerza studia o zakres kompozycji 
i reżyserii. Jest autorem licznych projektów scenografii operowych, teatra~nych,_ telewizyjnych i filmowych, m. in. do 
"Treemonishy" (Opera-Piano w Strasbourgu), "Echnatona" (Teatr Wielki w Łodzi), "Swiętej Wiedź~y" (Teatr TV), "Noc jest 
matką dnia" (Teatr TV) "Czarnej Komedii" (Teatr Bagatela w Krakowie), "Impas Cnoty" (Teatr Sląski), "Beztlenowce" 
(Teatr Śląski), do filmu: "The Last Blues" w reż: Petera Gardosa (Grand Prix na festiwalu w Kairze). Jako autor słuchowisk 
radiowych i kompozycji muzycznych często wykonuje swoje utwory sam, a także z udziałem takich artystów jak Olga 
Szwajgier, Henryka Januszewska, Mirosław Makowski, Bogdan Mizerski i inni. Wśród jego dramatów zrealizowane zostały: 
"Impas Cnoty", "Beczka zawistnego tosu", "Świnia", "Magadariva". Obecnie w przygotowaniu:."Donna wśród Skał" 
"Ostatnie piętro"oraz "Przerwa na reklamy". Piotr Szmitke jest również autorem libretta, muzyki i koncepcji plastycznej 
opery "Muzeum Histeryczne Mme Eurozy", której ~ealizację w inscenizacji Henryka Baranowskiego i pod kierownictwem 
muzycznym Tadeusza Serafina przygotowuje Opera Sląska. 
Piotr Szmitke ma w dorobku dziesiątki wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, m. in. w Galerie du Sagittaire 
w Strasbourgu, Akka Valmayw Paryżu, Jacques Casanova w Paryżu, Palais du Congres w Strasbol!rgu, Muzeum Surrealizmu 
w Melun, Pałac Sztuki w Krakowie, Bunkier Sztuki w Krakowie, BWA w Katowicach, Muzeum Sląskie_ w Katowicach. Był 
stypendystą Ministerstwa Kultury, Państwowej Age!'cji Scenariuszowej i Marszałka Województwa Sląskiego. Obecnie 
pracuje nad kompozycją malarską na kurtynie Teatru Sląskiego. 
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TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 
40-003 KATOWICE, RYNEK2 
e-mall:teatrslaskl@teatrslaskl.art.pl,http://www.teatrslaski.art.pl 
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główna księgowa Danuta Klima, asystent dyrektora naczelnego i artystycznego Natalia Szwed.dział 
literacki Marla Korusiewlcz, sekretarz literacki Anna Podsiadło, koordynator pracy artystycznej Danuta 
Pułecka, kierownik Biura Obsługi Widzów Ewa Sadkowska, kierownik administracji Barbara Króliczek, 
dział edukacji teatralnej Renata Goliasz-Janiszewska, kontakt z mediami Irena Myszor, Mirosław 
Rusecki pr@teatrslaski.art.pl. impresariat Tomasz Markiewka impresariat@teatrslaski.art.pl 

kierownik techniczny Edward Wrzesień, zastępca kier. techn. Wanda Nowak, główny elektryk Kazimierz 
Strzelecki, koordynator techniczny Roman Klyta, brygadzista sceny Dariusz Sobieraj, obsługa sceny 
Roman Cymerkiewicz, Lech Hamerlik, Sebastian Krysiak, Maciej Rokita, Wojciech Smolarczyk, Jerzy 
Śpiewakowski, oświetlenie sceny Maria Machowska (kierownik), Jerzy Boczkowski. Andrzej 
Drozdowski, Waldemar Janiszek, Piotr Łobacz, Marcin Miiller, akustycy Mirosław Witek (kierownik), 
Adam Szymura, Krzysztof Woźniak, pracownia krawiecka Ewa Kerger (kierownik), Anna Malinowska, 
Barbara Manowska, Jolanta Woszczyńska-Kolonko, garderobiane Ewa Połońska, Joanna Kulik, Aneta 
Oskard, pracownia stolarska Franciszek Kraczla, Jerzy Graczyk, prace ślusarskie Paweł Buczyński, 
pracownia malarsko-modelarska Agata Kurzak (kierownik), Halina Wojtowicz, pracownia tapicerska 
Karol Koj, pracownia perukarska Teresa Melek (kierownik), Violetta Krysiak, Krystyna Fraszyńska, 
magazyn dekoracji Robert Hyla, rekwizytornia Ireneusz Gajda, Aneta Oskard, zaopatrzenie Maria 
Kra czi a, Krzysztof Wawrzynek 

Duża Scena Rynek 2 
Scena Kameralna ul Warszawska 2 
Scena w Malarni ul. Teatralna 2a 
Centrala tel. 2-587-251, 2-587-252. 35-38-463 
Sekretariattel. 2-588-992, tel./fax2-598-976 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.30 
tel./fax2-588-967 

Kasa czynna od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00 
(przerwa 14.00-15.00) 
wsobotywgodz.13.00-18.00 
w niedziele i poniedziałki na dwie godziny przed spektaklem 
tel. 2-599-360 

FOTO: MIREK RUSECKI 
REDAKCJA PROGRAMU: ANNA PODSIADŁO, MARIA KORUSIEWICZ 
OPRACOWANIE GRAFICZNE: AGNIESZKA KURTOK 


