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Szanowni Widzowie! 

1 «Pbdo6no jl[ek_jander Predro 6yf kjedyś uznawany za autora 

nieprzyzwoitego, 6a, prawie za pornografa! <Podo6no, ponieważ trud
no w „ (J)amacfi i liuzaracfi" doszuk,ać się czegoś więcej poza życzliwą, 

przenik,ającą cafość utworu radością z faR]u, że [udzie różnią się przede 

wszystkim pfcią i poza taR]ownym ostrzeżeniem, że w pewnym wiek.u nie 
nafeży z6ytnio angażować się uczuciowo, 60 może to przysporzyć kjopo

tów. rr rudno też nie dostrzec sympatii, z jak,ą dramaturg 6awi się wada
mi - zarówno dam jak, i liuzarów. )I skfyro ta~ to może warto tę ciepfą, 

pefną zrozumienia d[a [udzi kJJmedię potraR]ować ta~ jak, traR]ujemy 

o6ecnie [u6ianego i często cytowanego przez Predrę k,ompozytora 
- qioaccliino (j{ossiniego. NiR] nie oczek.uje dziś od (j@ssiniego, 6y 6yf 

Wagnerem, <Pendereckjm czy Cage 'em. Wyk,onujemy jego muzyk.i sza
nując nuty i czerpiąc przyjemność z takjego wfaśnie, a nie innego, 

spojrzenia na świat. 
W podo6ny sposó6 stara[iśmy się i my, realizatorzy tego przedsta

wienia, zacliować wo6ec Predry. Sądzimy, że jego wiedza o [udziacli, 
mimo że nie pogfę6iona o psyclioanalizę, teorię wa[kj /{,fas czy filozofię 

postmodernizmu, jest wiedzą zasfugującą na przypomnienie. 9rtamy 

nadzieję, że - podo6nie jak, my - 6ędą <Państwo czerpać przyjemność 

z towarzyszenia staroświeckjm, a[e przecież powracającym 

w k,ażdym pokJJ[eniu, niepokfyjom dam i huzarów. 
Sam fira6ia jl[ek_jander Predro tak, doradza{ w Zapisk,acli sta

ruclia: „(j{ozwaga w mifości zdaje się 6yć niepotrze6ną. <Bo zawsze na 
kfyńcu zro6i się ta~jak.gcfy6y nic nie rozważono". 

~alizatorzy 

Barbara Lasocka 

BOHATEROWIE ŻYCIA I POSTACI KOMEDII 

Należy pamiętać, że chcąc malować ludzi, ludzi trzeba mieć przed oczy
ma, wyznał Aleksander Fredro we Wstępie do pierwszego tomu swoich ko
medii z 1826 roku. Obejmował on również Damy i huzary. Ta pierwsza 
sztuka prozą rozpoczęta wiosną 1825 roku, zapewne w kwietniu, a ukoń
czona w czerwcu bądź najpóźniej w lipcu, należała do tych nielicznych 
dzieł, które Fredro pisał niemal jednym tchem, nie przerywając na dłużej 
kształtowania materii literackiej ani nie wprowadzając nazbyt wielu po
prawek. Co prawda pierwotnie Major miał być Pułkownikiem, Rotmistrz 
- Majorem, panna Aniela panią Aurorą, późniejsza Józia miała nosić imię 
Marysi, Kasia - Zuzi, a Grzesia chciał pisarz nazwać Grzegorzem. 
Ale szybko zaniechał tych rang i imion, bowiem już w dziewięciu 
skończonych i dziesiątej rozpoczętej scenie pierwszego aktu, zresz
tą pisanych wierszem, wszystkie przywołane tu postaci nosiły imiona 
znane z ostatecznej, prozatorskiej wersji komedii. Jedynie przyszła pani 
Dyndalska tutaj nazywała się Gadajską. Dlaczego Fredro odstą
pił od formy wierszowanej, tego nie wiadomo. Natomiast wszystko 
wskazuje na to, że nie zrezygnował z zaplanowanej struktury utworu 
ani nie odstąpił od jego intrygi. Nie zmienił też charakteru postaci 
i nie odszedł od zawartości i kształtu dialogów, które odznaczały się 
zwięzłością i wartko płynęły. 

Właśnie w maju tego roku mijało jedenaście lat od chwili, kie
dy autor Dam i huzarów postanowił opuścić szeregi polskiego 
wojska walczącego u boku Napoleona i pozostającego przy nim 
aż do abdykacji, która nastąpiła 12 kwietnia 1814 roku. Mimo 
upływu czasu, wspomnienia czterech kampanii jakie Fredro odbył, 
ciągle były żywe. Tyle że dla potrzeb nowej sztuki z huzarami w roli 
głównej pominął cały ich dramatyzm. Zawsze bowiem uważał, że 
choć udziałem ludzi są tragedie, to pisać należy komedie. Przywołał 
zatem kilku uczestników owych wojen, których zresztą uformował 
wedle własnych pisarskich potrzeb, zaś akcję osadził w realnym 
czasie historycznym i znanym sobie miejscu. Najpewniej rozgry
wa się ona w 181 O roku na terenie Lubelszczyzny. Trzeba w tym 
miejscu przypomnieć, że Fredro wstąpił do wojska jako wolonta
riusz 3 maja 1809 roku, a już 8 czerwca został mianowany 
podporucznikiem 11 pułku lansjerów, który stacjonował właśnie 
nieopodal Lublina. Na stopień porucznika awansował szybko, 
bo niespełna rok później. I w tej randze pozostał aż do marca 1812 
roku, kiedy to przeszedł do 5 pułku strzelców konnych jako 
kapitan. 

Zatem ów porucznik pułku huzarów z 181 O roku, który 
w Damach i huzarach przybrał imię Edmunda i jest beznadziejnie 



zakochany w Zofii, córce pani Orgonowej, a siostrzenicy Majora, to poniekąd sam Fredro. 
Bohater komedii znajduje się w realnej sytuacji pisarza, tyle że zaistniałej znacznie później, 
bo w 1825 roku, czyli w czasie powstawania komedii. 

Swoją Zosię poznał Fredro w karnawale 1817 roku na jednym z tak we Lwowie lubianych 
i popularnych balów. Ta złotowłosa, o chabrowych oczach osiemnastolatka, pełna niespotykane
go wdzięku i delikatności, trzy lata wcześniej została wydana za Stanisława hrabiego Skarbka. 
Była córką hrabiego Józefa Grzymały Jabłonowskiego, starosty korsuńskiego i kasztelanica 
wiślickiego, i Marianny ze Świdzińskich. Muzykalna i plastycznie uzdolniona wychowywała się 
z czwórką braci i miała wspólnych z nimi domowych nauczycieli. A gdy podrosła, matka wysłała 
ją do swojej kuzynki w Warszawie, Marianny Lanckorońskiej, kasztelanowej połanieckiej, aby 
nabrała poloru i ogłady. Cel został osiągnięty. Dla wychowania Zofii miała się niemało zasłużyć 
sama Klementyna z Tańskich Hofmanowa. Ale i inne osobistości, którym została przedstawiona, 
żeby wymienić księcia Józefa Poniatowskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, generałów Jana 
Skrzyneckiego i Karola Kniaziewicza, najpewniej wywarły na tę wrażliwą panienkę niemały 
wpływ. 

A czym odznaczała się Zofia z komedii Fredry? Ową Zosiunię małą prezentuje Majorowi 
upatrzonemu na jej męża matka panienki, Orgonowa. Wyrosła, wyładniała, nieprawdaż? Za jej 
wychowanie nie powstydzę się także. W pierwszej stolicy świata mogłaby bezpiecznie rozma
wiać, i to niejednym językiem. [. . .] Miała i guwernantkę, madame znakomitą, i na wyższych 
naukach w mieście pół roku strawiła. Tam właśnie talenty różne rozwinęła: Czyliż nie śpiewa 
całego Rossyniego tak, że każdy słuchać musi? Czyż nie tańcuje tak, że nigdy taktu nie chybi? 
Czyż nie maluje tak, że jej kwiatek wszystkich zwodził[. . .]. 

Prawdziwa Zofia z Jabłonowskich ustępowała tej z Dam i huzarów - oczywiście poza 
okolicznościami natury biograficznej - tyle tylko, ile wynosi różnica między światem rzeczy
wistym a tym, jaki jest stworzony na użytek sztuki. Ten drugi musi być bardziej skondensowany 
i znacznie intensywniejszy. 

Rzeczywiście była głęboko nieszczęśliwa w tym z musu zawartym małżeństwie. Skarbek 
podobnie jak Major nie lubił kobiet. Wolę huk moździerzy niż kobiece świergotanie - otwarcie 
deklarował kandydat na męża Zofii, młodziutkiej bohaterki Dam i huzarów. Skarbek 
nie był co prawda wojskowym, ale z jakiegoż innego po
wodu, jeśli nie z niechęci do płci pięknej zostawiał swą 
młodą żonę na całe tygodnie zupełnie samą. Bowiem ponad 
kobiety, które jedynie wykorzystywał, przedkładał męskie 
towarzystwo. Na skutki nader swobodnego życia nie trze
ba było długo czekać. Jego chorobę uważano wówczas za 
wstydliwą. Ale Jabłonowscy ciągle nie chcieli się zgodzić 
już nie tylko na rozwód Zofii, ale nawet na jej separację 
ze Skarbkiem. Więc przez 11 lat - jak wyznała pod koniec 
życia - byłam przy nim siostrą miłosierdzia tylko [ ... ]. 

Nic zatem dziwnego, że miłość między niedawnym 
porucznikiem Fredrą a anielskim zjawiskiem, jak mówiono 
o Zofii, wybuchła z rzadko spotykaną siłą. Ale też od razu 
została skazana na cierpienie. Szybko bowiem zaczęła się 
domagać wspólnego życia. A na to nie było najmniejszej 
nadziei. Zofia z Aleksandrem musieli ukrywać swe uczu
cia. Pisali tajemne, zaszyfrowane listy, posyłali sobie książ
ki z zakreślonymi i tylko dla nich zrozumiałymi zdaniami, 
czasem ukradkiem się spotykali, kiedy na przykład Zofia 
przyjeżdżała do Lwowa, bo właśnie tutaj miała jedynego 

ALEKSANDER FREDRO 
1793 lub 1791-1876 

zaufanego spowiednika, księdza Samuela. 
Fredro coraz gorzej znosił przedłużające się oczekiwanie na odmianę losu. Po trzech 

latach popadł w depresję, która podsuwała mu myśli samobójcze. Cóż za niepowstrzymane 
pragnienie śmierci opanowało istotę moją - wyraził swój niepokój nocą 7 kwietnia 1820 
roku. Zdarza się, że właśnie noc potrafi wskazać najbardziej radykalne rozwiązania. Jedno pociąg
nięcie ... da mi spoczynek. I tylko głęboka miłość do ojca odwiodła go od tego kroku. Nie zasmu
cę twoje późne lata zgonem przedwczesnym [. . .}, żyj ojcze jak najdłużej, ja cierpieć będę. 

Nikt mu w tym cierpieniu nie mógł ulżyć, choć starszy brat, Jan Maksymilian, nawet 
próbował. Z końcem 1823 roku zaprosił brata do Florencji, gdzie od niedawna mieszkał z żoną 
i synem. Nie chodziło mu przy tym wcale o zajęcie Aleksandra podróżą czy zwiedzaniem rene
sansowych zabytków. Postanowił go po prostu ożenić z niejaką Elżbietą Buturlin, córką swoich 
rosyjskich znajomych. Co spowodowało, że poeta przystał na tak szaloną, bo gwałcącą prawa 
serca propozycję? Czy skrajna rozpacz pozwala godzić się na nawet najbardziej niedorzeczne 
rozwiązania? 

Fredro przebywał we Florencji ledwie kilka wiosennych tygodni 1824 roku. O spotkaniu 
z kandydatką na żonę niczego nie wiadomo. Miasto opuszczał w pośpiechu, przed ustalonym 
wcześniej terminem odjazdu. Planował jeszcze zwiedzanie centralnych i południowych Włoch. 
Pobyt w Rzymie spowiła ciężka melancholia. A do Neapolu już nie dotarł. Nagle postanowił 
zawrócić, aby jak najspieszniej przez Wiedeń i Sambor dojechać do Lubienia, gdzie w majątku 
rodziców przebywała Zofia. Musiał jej wyznać, że cała ta zupełnie niepotrzebna podróż jedynie 
umocniła jego uczucie. I że gotów jest czekać na jego spełnienie jak długo będzie trzeba, choćby 
po kres życia. To chyba właśnie w tamtych, letnich lub jesienno-zimowych miesiącach Zofia 
kazała przekuć na obrączkę wygrany w jakiejś grze z Aleksandrem miedziak, a od wewnątrz 
wygrawerować słowa wyrażające najgłębsze przekonanie obojga: nie tu, to tam. 

Podobne zapewnienia o wiecznotrwałej miłości składają młodzi bohaterowie Dam 
i huzarów. Edmundzie, serce Zofiji twoim do śmierci - deklaruje ona. Już samo to zapewnienie 
jest moim szczęściem - oświadcza on. Odtąd miłość i nadzieja naszym hasłem będzie. Do zgonu 
- potwierdza Zofia. 

Nic zatem dziwnego, że Fredro, uspokojony w swej miłosnej niepewności, mógł w prze
ciągu kilku wiosenno-letnich miesięcy 1825 roku napisać aż dwie komedie. Bowiem tuż przed 
Damami i huzarami powstała jednoaktówka zatytułowana Odludki i poeta. Małżeństwo 
Zofii z Edmundem zostaje zapowiedziane w ostatniej scenie komedii. Na ślub ze swoją Zosią 
przyjdzie Aleksandrowi Fredrze czekać jeszcze całe trzy lata. Bo też i Major okazał się 
bardziej od Skarbka szlachetny. Wyrozumiałość i dobra wola nie były też, niestety, cnotami 
Jabłonowskich. Zarówno rodzice Zofii, jak i jej bracia nie przyszli na uroczystości weselne 
i nie zjawili się też w korczyńskim kościele, gdzie tamtejszy proboszcz, Michał Wesołowski, 
9 października 1828 roku udzielił młodym sakramentu małżeństwa. Cała ceremonia - zdaniem 
zawsze Fredrze niechętnego Ludwika Jabłonowskiego - bardziej była do żałobnej niż ślubnej 
podobna. Życie bowiem zupełnie inaczej niż komedia układa losy swoich bohaterów, nawet 
tych, którzy mieli jakieś wzorce w rzeczywistości. A ich istnienie Fredro dobitnie potwierdzał. 
Utwory mojej myśli, Geldhab, Radost, Jowialski, Cześnik etc., etc., dl a m n i e żyją, gdzieś 

ich widziałem, gdzieś słyszałem - pamięcią kopiowałem rys po rysie, troszcząc się o inne osoby 
i o zawiązanie akcyj tylko tyle, ile mi to potrzebnym było do uwydatnienia charakterystycznych 
odcieni mojego wzoru. Galerię postaci, które istniały naprawdę, a do tego znajdowały się bardzo 
blisko autora lub nawet mieszkały w nim samym, można bez większych wątpliwości wzbogacić 
o Zofię, Edmunda, a nawet Majora. 

Zofia i Aleksander Fredrowie przeżyli razem czterdzieści osiem lat, wychowali dwoje 
dzieci, doczekali się też wielu kochających wnuków. Ten wspólny czas przyniósł również nowe 
arcydzieła polskiej komedii. 
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Nazywany ojcem komedii polskiej, pierwszą z nich napisał w wieku I 2 lat. Powołał do istnienia ~le 
barwnych postaci, które po dziś dzień budzą sympatię widzów i czytelników. W jego sztukach nie
zapomniane kreacje stworzyły sławy polskiej sceny, m. in. Helena Modrzejewska, Ludwik Solski i Stefan 
Jaracz. 

>>> KALEWA'fiIUM 

20 czerwca 1793 (lub 179 l) w Suchorowie koło Jarosławia urodził się Aleksander Fredro, syn 

1805 
1809 
1813 
1814 
około 1817 
1817 
1821 
1822 

od 1825 
1825 
3.03.1828 
23.09.1828 
9.11.1828 
1832 
1833 
1833-1842 
1834 
1835 
1839 
1842-1854 
1850-1855 
1873 
15 lipca 1876 

Jacka i Marianny z Dembińskich 
- pierwsza sztuka - Strach nastraszony 
- zaciąga się do armii Księstwa Warszawskiego 
- odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari (za kampanię moskiewską) 
- powrót z wojska 
- kupno dzieł Moliera 
- początek miłości do Zofii Skarbkowej; Intryga naprędce 
- wystawienie Pana Geldhaba 
- wystawienie Męża i żony; zakupienie przez Jacka Fredrę, ojca Aleksandra, tytułu 

hrabiowskiego 
- starania o rozwód Zofii 
- wystawienie Dam i huzarów 
- pierwsza rozprawa anulująca związek Zofii ze Stanisławem Skarbkiem 
- unieważnienie małżeństwa Skarbków 
- ślub Aleksandra i Zofii 
- wystawienie Pana Jowialskiego 
- wystawienie Ślubów panieńskich 
- poseł do Sejmu Stanowego 
- wystawienie Zemsty 
- wystawienie Dożywocia 
- otrzymuje honorowe obywatelstwo miasta Lwowa 
- pamiętnik Trzy po trzy (wydany l 9 l 7) 
- pobyt z rodziną w Paryżu 
- członek Akademii Umiejętności 
- Fredro umiera w swoim domu we Lwowie 

(Małgorzata Żywicka - „ 100 największych Polaków" - Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spół 
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Major 

()dzież znajdziecie trą6y, 6asetfe, cym6afy, 
Co 6y się z moździerzem na6itym zrównafy? 

Jak_,a s/(rzyp/?.g jęk_,nie, jakj 6ę6en puf(.nie, 
<Rs)wnie przyzwoicie co armata huf(,nie? 

Jf q~ dawnej świetności nie pojmują mfodzi, 
Naród teraz zniewieściafy! 

1(apefan 

:Jfie uchodzi . . . nie uchodzi . .. 

Major 
Prawdziwa tężyzna, prawdziwy mężczyzna, 
Jaf(.strzefi z fantazją, f(,ażdy rację przyzna. 

Jai(.aż to uciecha, w tym emocja cafa. 
ćJ3fyśnie, trzaśnie, praśnie - finfa dosl<,smafa. 

Odro6ina strachu przecie nie zaszfi.pdzi, 
Choć6y trochę popiszczafy! 

1(apefan 

:Jfie uchodzi. . . nie uchodzi . .. 

Major 
Sfi.pro się wizytę s/ifada u żofnierza, 

rfrze6a wąchać prochu, posfuchać moździerza. 
Czysta to muzy/?.g, sztuf(.a znafi.pmita. 

1(rzyf(.nę „ wiwat damy", a tu rym z fi.ppyta, 
Zacna niespotfzianf(.a grzeczności dowodzi. 

Nawet fawor to niemafy . . . 

~ 1(apefan 

-w-wacńorfzi. . nie uchodzi . .. 

Major 
<Dajże k.gpefanie pofi.9j z tym morafem. 

Czy to ja w mfodości dam nie za6awiafem? 
Za6awiafem panny, mężatkj i wdowy, 
rferaz też za6awię, żarci!(. mam gotowy, 

'Wesofy fajerwerf(. ucztę nam osfodzi, 
Śmiechu 6ędzie co niemiara. 

1(apefan 

:Jfie, na honor. . . nie uchodzi . .. 

• „ 



naEem ie/i w poEo 
Wspófczes o, kJ;órym miaEem 

6arazo. %[ent qrażyny zac 

t osiemaziesiątycli. qrażyna tworzyfa scenografię a[a wrocfawsf&.ego <teatru 
ość f&.erować, Z6yszek,zaś utoną[ w swym zawoazie grafik,a. Zaprzyjaźni[iśmy 

serów zaclioanicli, a Z6yszek,staE się na tym samym Zaclioazie rozcliwytywa-
twórcą k_symi~ów. 

qay przyszfo na świat ie/i trzecie azieck_sy ok,azafo się, że jest poważnie cliore. <D[a [epszej naa nim opie/&. prze
nieśfi się efo <Be{gii. :Niestety, wa[kf z nieu[eczafną clioro6ą synk,a przegrafi. % 6arazo smutne. Jak,to w taf&.cli razacli 
6ywa „ rzucili · w wir pracy. Z6yszek, - to a6sofutnie „górna póER.g" europejsf&.cli grafikgw k_symi~owycli, a qrażyna 
po widu suf<sesacli w :Niemczecli wraca teraz na sceny pofsf&.e. „:Nie uclioazi, nie uclioazi . .. czy{i <Damy i liuzary" to jej 
come Gac~ Z6yszek,zaprojekJ;o astawienia wspaniafy pfak,at i grafik.f efo programu. 

)I_ najważniejsze, że zn em! J.P. 

1(asprzakfJwie -~ 

~rażyna - scenogra~ 
~azona w 'l(;"ak_sywie w ... 
fatacli pięćaziesiątycli, uk,oń
czyfa WyaziaE )l_rcliitekJ;ury 
Wnętrz i Stucfium Scenografii na 
)lk,aaemii Sztuk, Pięk,nycli w 'l(;"a
k_sywie w 1982 rok,u. Już w czasie 
stucliów zaprojekJ;owafa scenogra
fię efo przeastawienia aypfomowe
go stuaentów PWST <ByE to 
,,<Tramwaj zwany pożąaa 
n iem " rf ennessee Wi[fiamsa w re
żyserii Jerzego Stulira. Potem nasta[ 
czas asystowania awójce naszycli wspania
Eycli scenografów Liclii i Jerzego Sk,arżyńsf&.cli. Z 
tego o~esu najważniejsze reafizacje to sze~pirowsf&. 
„Jfam[et" w reżyserii )l_narzeja Wajay i „:Nie-<Bosk,a 
kgmeaia" Zygmunta 'l(;"asińsk,iego w reżyserii Zygmunta 
Jf ii6nera tteatr TV). PrzyszeaE czas na wEasny cfy
pfom. <ByEa nim „:M.iark,a za miark.f ': przeastawienie 
na Zamk,u 1(siążąt Pomorsf&.cli w Szczecinie. Wyre
żyserowaEa je Irena Wo[[en. Z tą reżyserk,ą qrażyna 

związafa się na aEużej. I cli twórcza wspóEpraca 
zaowocowaEa widoma rea[izacjami, przeae wszyst
f&.m w <teatrze W. <Byfy to m. in. „Stara 6aśń ", „Szatę 
waziejesz z purpury': „:M.ąż i żona", „Czarowna noc". 
<ByEa też wspóEpraca z 7\flzimierzem 1(utzem, kJ;óry 
wyreżyserowaE„Pofs/&. fistopad"'. 
Potem przyszfa k_sy[ej na staEą o6ecność qrażyny w 
<teatrze WspóEczesnym we Wrocfawiu. ZaowocowaEa 
ona taf&.mi pozycjami jak, m. in. „Le/?sja prussf&.ego" 

-- z 6igniew - autor pfaR.gtu i grafik, efo programu 
-,illlill""" spekJ;alifu „:Nie uclioazi, nie uclioazi. . . czy[i <Damy 

i liuzary". Vroazony w 1955 rok,u w Pofsce, stucfio-
waE )l_rcliitekJurę Wnętrz na )lk,aae

mii Sztuk, Pięk,nycli w 'l(;"akJywie. 
Poaczas stucliów mafowaE o6ra
zy i portrety, kJ;óre wystawiane 
6yEy w wiefu warszawsf&.cli 
i ~ak_sywsf&.cli gaferiacli. Wtecfy 
też zaczql rysawać swoje pierwsze 

rysunf&. satyryczne i k_symik,sy wy-
aawane najpierw w pisemk,u k_symi~o-

wym „ cJ?.!{a~ ': później jak_sy oaaziefne zeszyty. 
'Wyk_synaE również wiefe pfak,atów, programów 

teatra[nycli, ofijaaek, i i[ustracji k,siążk.9-

wycli. <Rgzk_sycliany w liistorii, wspóE
pracowaE z miesięcznif&.em liisto

rycznym ,,JłrsenaE Pofs/&.': gazie 
uk,azywafy się jego i[ustracje, 
firótk,ie liistorie k_symi~owe o te-

matyce liistorycznej i seria ak,wa
refi poświęcona liiston·i munclurów. OpraccnvywaE też 
grafa:znie „qry ajenne" ma[ując rek_synstruf<sje wie[Rjcli 
6itew wojennycli. WspóEpracowaE również z miesięcz
ni/&.em „ 1Fantastyf«z ': rysując efo niego Rj[k,ustronicowe 
k_symik,sy since fiction. 
Oa 1992 mieszk,a w <Bru~efi, gazie poa pseuaonimem 
7\fls caEk_sywicie poświęci[ się k_symi~owi rea[istyczne
mu i towarzyszącemu mu mafarstwu, kJ;óre trakJ;uje 
jak_sy jeayne swoje lio66y. Jego oryginafy wystawiane są 
w ga[eriacli we Prancji; <Be{gii, Jfofanclii i Szwajcarii. 

)laolfa :Nowaczyńs/&.ego - reżyseria Jan :Nowa~ „1(otk,a na gorącym, rozgrzanym aacliu" <tennessee wimamsa 
- reżyseria Janusz 1(ijowsf&. czy też firzysztoniowy „ %warzysz :N" w reżyserii Jana Procliyry. We Wrocfawiu też po
jawify się reafizacje operowe i 6afetowe - „Peer qynt"w reżyserii i z clioreografią Jfanny Cliojnacf&.ej czy „Jeanoaniowy 
firóf' P. qerliarasa. <te reafizacje otworzyEy przea naszą scenografk,ą wrota Opery w 06erliausen. Ważniejsze aok_synania 
to: „Opera za trzy grosze" i „<Dwie )l_nny" <BertoMa <Breclita, „Sen nocy [etniej" Sze~pira, a tak,że 6a[ety: „Ognisty 
ptak," i „<Dzwonnik,z :Notre <Dame". 

TO ON„ . 
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'l{gtarzyna Zak, 

'l{gtarzyna 'i{gzak, 

Z pozoru przypomma motyla 
beztrosko fruwającego z kwiatka na kwiatek. 
Zafascynowana kimś, prowokuje, kusząco 
przyzywa oryginalnymi zabawnymi metodami. A to upusc1 
niepostrzeżenie chusteczkę higieniczną, a to wyleje niespodzia
nie czerwone wino na obrus, czy na oczach proboszcza w czasie 
sumy zanurzy dłonie w kropielnicy. Jej ulubionym polem bitwy 
są przyjęcia, bankiety i rauty . Tam daje upust swoim skłon
nościom. Lubi żart podszyty dwuznacznością. Zna je wszy
stkie. Więc kiedy spotyka Tego, który ją jakimś nowym zaskoczy, 
przygląda mu się uważnie. To dla niej zawsze dobrze brzmiąca 
przygrywka do zawarcia bliższej znajomości. Ponieważ dużo 
podróżuje, jej myśli wciąż krążą przy wymarzonym domu, 
w którym harmonia i bezład, zgoda i niezgoda kroczą zgodnie 
niczym dwaj odważni rycerze. Trudno jej się pogodzić z monoto
nią życia codziennego. Dlatego „żeby coś się działo", pomalu
je lakierem samochodowym wyjściowe buty partnera. Wynikły 
z tego zabawny konflikt, umiejętnie łagodzi w zaciszu domowej 
sypialni, w której używając skóry kochanka i akcesoriów do ma-
kijażu, tworzy niepowtarzalne obrazy. 

Jej najbardziej czułe miejsce to pośladki . 

Nie spotkasz jej siedzącej przy oknie, zapatrzonej w dal 
z tamborkiem w dłoniach. To nie zamknięta w wieży, zasmu
cona królewna czekająca na swego rycerza. To niewiasta pełna 
życia, wigoru, tańca, muzyki. Bogini życia w jego najprostszych 
przejawach. 100 lat temu spotkałbyś ją zapewne przy ognisku, 
gdzie w barwnej spódnicy i białej bluzce z dekoltem, śpiewałaby 
rzewne, cygańskie romanse skupiając na sobie wzrok wszystkich 
mężczyzn. A dziś, gdy w tłumie spoconych ciał na dyskote
ce, w migającym świetle dojrzysz ją w tańcu upojnym, będziesz 
miał wrażenie, że spotkałeś żywą energię. Jej ruchy spontanicz
ne, niewymuszone, naturalne, przymknięte oczy, będą sprawiały 
wrażenie, że jest tu sama dla siebie, że nic jej wokół nie zajmuje . 
Nie daj się zwieść . Gdy przysuwając się do niej z wolna, 
będziesz już blisko, zorientujesz się, że od dawna na ciebie patrzy 
i przyciąga wzrokiem, że tańczy znany ci skądinąd rytual
ny taniec miłości, ale w jak osobliwym i oryginalnym wydaniu! 
Będąc już blisko dojrzysz kropelkę potu spływającą po jej szyi. 
Zapragniesz i będziesz chciał się w niej zanurzyć. 

Jl'anna C liojnack,a 

Targają nią sprzeczne siły . To plus i minus. Anoda 
i katoda. Im szybciej to pojmie, tym szybciej jej statek z rozpię
tym, białym żaglem rzuci kotwicę w bezpiecznej zatoce. Na razie 
ten „rozbójnik morski" włóczy się po bezkresnych morzach, żyjąc 
marzeniami i tylko od czasu do czasu dokonując abordażu ... Lecz 
co to? Po zwycięstwie zamyka się w kajucie i płacze . Plus i mmus. 
Anoda i katoda. Zza zamkniętych drzwi kajuty, wśród odgłosów 
płaczu i śmiechu na przemian, dają się słyszeć słowa: „już pora 
się ustatkować, pora zawinąć do portu ... ". I nagle jej statek, czy 
to pod wpływem tej eksklamacji, czy może prądów morskich, 
obraca się i płynie na północny-wschód . To tam na nią czeka 
spokój, cisza i bezpieczeństwo. 

<Domini/ta Łak.Jymsk,a 
Marzy o tym, aby w swoim życiu stać się bohaterką 

najpiękniejszej historii miłosnej, będącej natchnieniem niezliczo
nych poetów i muzyków, historii, w której potęga rozpalonej 
miłości między kobietą i mężczyzną trwać będzie tak długo, 
dopóki śmierć ich nie rozłączy, a na ich grobie nie wyrosną dwa 
drzewa, które z upływem lat oplotą się wokół swych pni, 
w milczącym, wiecznym uścisku. 

Praca, praca i jeszcze raz praca - to motto jej życia. Gdy pa
trzymy na nią jak w trudzie i znoju stacza potyczki z zawistnym 
losem, nawet nie domyślamy się co tak naprawdę jest w niej 
w środku. A przecież wypełniony obowiązkami dzień wreszcie 
się kończy. Przychodzi noc. Lubi ten stan, gdy natłuszczona oliw
kami przeciw rozstępom, leży w swym łóżku przykryta świeżą 
pościelą. Z zamkniętymi oczami stara się objąć swój świat, anali
zując minione wydarzenia, konstruując listę zakupów ... i powoli 
udaje się do najwspanialszego, trójwymiarowego kina o nazwie 
„Sen". A śni się jej, że lata, fruwa, spada i wznosi się, wiatr roz
wiewa jej włosy, owiewa rozpalone ciało, gdy trzeba, a gdy trzeba 
chłodzi, krąży nad polami, łąkami, lasami, nad ziemią, wzbudza 
sztormy, burze piaskowe, z jej to rozkazu spadają lawiny, desz
cze, ożywają zapomniane wulkany - ma władzę nad wszystkim. 
A rano znów praca, praca, praca .... 

Nie całuj jej nigdy w świeżo pomalowane usta. Bardzo tego nie lubi. 

'"!t\-' \ł(ff (102 I~ Nlf li •• 



<M_arta 1-(uszaRjewicz T(ezie mle./i<.e -f c9.!V 

To zamknięty w małym ciałku sycylijski wulkan tuż przed 
erupcją. Z wierzchu niczego nie zdradzający, porośnięty koso
drzewiną, mchem i trawą nie daje po sobie poznać co wkrótce 
może się wydarzyć. Długo nie zdawała sobie sprawy ze swych 
erotycznych pragnień. Seks może stać się jej niebywałą siłą 
lub strącić ją w przepaść słabości. To co w nim narkotyczne 
i niekontrolowane może wziąć za dobrą monetę, a wtedy biada 
jej, biada! 

Jeśli lubisz dreszczyk emocji wynikający z niepewności 
tego co się zaraz stać może, jeśli jesteś ciekawy różnych zjawisk 
udaj się na spacer do środka krateru, a poczujesz jak zadrży pod 
tobą ziemia. Wciągnięty przez tę małą kobietkę w karuzelę rozko
szy będziesz się tak długo kręcił, aż wulkan wygaśnie ... 

O[ga Szomańsk,a -<Jkdwan ~anelina -f 8.XZ 
Jej urok, wdzięk, czar, wysublimowana uroda, emanujące 

z niej ciepło przywodzą na myśl erotyki Leśmiana. Jest w niej coś 
z atmosfery tych wierszy, gdzie powietrze jest gęste, gorące, gdzie 
unosi się słodki zapach malin, gdzie bielizna jest mokra od potu. 
Najbardziej lubi lato. Odsłania wtedy nogi obute w przepiękne 
sandałki, które przespały całą zimę w szafie, ramiona, zaczesuje 
włosy do góry i przechadza się ulicami miasta z torebeczką 
na krótkiej rączce. 

1-(jementyna Vmer 

Ma w sobie magnetyzm i ten typ kobiecego uroku, który 
przykuwa, wiąże i spaja. 

Boi się utraty autonomii. Dlatego sama robi zakupy, 
prowadzi samochód, otwiera sobie drzwi (lewą ręką) i to ona, 
idąc z partnerem w deszczu pod rękę trzyma nad ich głowami 
rozpięty parasol. Dosłownie i metaforycznie. Po prostu - kobieta. 

CPreteina ~tJ.V!!! 

Niezdecydowana. Lecz gdy już dokona wyboru jest wier
na i konsekwentna. Nie poddaje się przelotnym fascynacjom 
i zauroczeniom. Oczekuje długotrwałej namiętności, a nie seksu
alna - kuglarskich sztuczek. Jest wierna i sama wierności ocze
kuje. Jeśli choć raz przyłapie cię na jednym skoku w bok, pakuj 
walizki i znikaj. Jeśli nie ty, to ona zrobi to za ciebie. Gdy jest 
sama napięcie reguluje częstymi wizytami w kinie, spożywaniem 
orzeszków i pisaniem pamiętników. Ale na szczęście nie zdarza 
jej się to często . Stawia partnerom wysokie wymagania i sama 
daje wiele. Eksperymentuje. Lecz pamiętaj, że wszystko robi na 
ostatnią chwilę. Więc uważaj, gdy będziesz z nią sam na sam. 
W odpowiednim momencie przypomnij jej o tym i owym. Może 
zdążysz. 

?vfaciej Wojtyszk9 dJies./i<.enczeneść -f c9.!V 
To inteligencja, wrażliwość, doświadc;zęnie, bezpośred

niość i języki zbudowały jego męskość. W młodości beksa i maz
gaj z trudem zasznurowujący sobie buty, obiekt drwin koleżanek 
z podstawówki, w dojrzałym wieku z powodzeniem rekompen
suje sobie te poniżenia. Lubi być zakochany. A jakże! Lecz jak 
radzi sobie z tym uczuciem? 

Stworzony do kierowania ludźmi często wykorzystuje 
swoją pozycję w ars amandi. Niepostrzeżenie acz skutecznie. 
Nic go tak nie rozpala gdy obiekt jego zalotów stojąc wobec nie
wykonywalnego zadania bezradny i nagi mówi: Nie umiem, 
nie potrafię! Wtedy z uśmiechem na ustach, luzem, nonszalancją 
i finezją wkracza z całą mocą swych dydaktycznych umiejętności, 
i krok po kroku wskazuje drogę do osiągnięcia celu. W tej pasji 
często się zatraca, zapomina i. .. odkrywa. Wtedy łatwo przejąć 
nad nim kontrolę, zarzucić lasso i założyć wędzidło. Nie zważaj 
na to, gdy jak dziki mustang stanie na tylnych nogach, rzuci grzy
wą i zarży. To nie odgłosy bólu czy tęsknoty za utraconą swobo
dą, lecz rozkoszy poddania się niewoli, słodkiej niewoli miłości. 

Uważaj na niego po czterdziestce. 

CJ:ideusz WiśniewsRj 

Jerzy <Deife{ 

Nigdy nie wychodzi na polowanie ze sforą psów i nagon
ką. To samotny myśliwy. Działa z zaskoczenia. Potrafi całymi 
tygodniami przesiedzieć bez ruchu w ukryciu, aby potem jednym 
strzałem trafić w serce upatrzoną zdobycz. Ofiara nigdy się tego 
nie spodziewa. Kobieta ugodzona pociskiem wypuszczonym 
z jego oręża, z początku będzie się boczyć i dokazywać. Lecz na 
nic jej sprzeciwy. Pomimo jej oporu powoli, krok po kroku, zbliży 
się do niej i ... weźmie na ręce, i tak będzie ją nosić do końca 
życia. 

Czuły narząd: ucho. 

Jego forma fizyczna zwróci twoją uwagę, gdy na plaży 
pójdziesz na chwilę zanurzyć stopy w chłodnej wodzie Bałtyku. 
Wspaniała muskulatura, nienaganna opalenizna, zapach paczuli 
wstrząśnie tobą do głębi i otuli jak gęsta mgła, w której już nic nie 
będziesz widzieć poza nim. Jego kultura, nie tylko fizyczna, 
otworzy przed tobą obszary dotychczas nieznane. To od niego 
dowiesz się, że obcowanie we dwoje to nie tylko hasanie pod prze
ścieradłem, lecz także rozmowa, która może pieścić twe zmysły 
bardziej niż najczulszy i pełen perfekcji dotyk. To twój sensei. 

On w slipkach wygląda wiarygodnie. 



CEmiuan 'l(gmińslij Zasa~a i\9.V!! 
Urok kobiet odkrył już w przedszkolu, 

wzmocnił w podstawówce, a wypróbował na stu
diach. Tak więc szybko zorientował się w czym 
rzecz. I chyba w tym cały problem. Poprzez łatwość 
nawiązywania kontaktów, umiejętność prowadze
nia konwersacji, fenomenalną pamięć ukierunko
waną na zapamiętywanie znaków szczególnych, 
imion, dat, fryzur, konfekcji, makijażu, absurdalnie 
nie potrafi się do nich zbliżyć! Podziwia je, stawia 
na postumencie. Jak artysta malarz skupiony na 
modelu, mrużąc oczy, mierzy proporcje, ustawia 
światło. Artysta, który ma czas, dużo czasu„. Więc żeby sprawić, aby strzała kupidyna szybciej trafiła 
go w serce, nie zważając na czas i miejsce pokaż mu swą gombrowiczowską Nagość. Olśniony pięknem 
twego ciała i onieśmielony bezpruderyjnością wreszcie zobaczy w tobie kobietę z krwi i kości. 

Nie zwlekaj! Zrób to natychmiast! 

~jciech ~soclij 
Jego zmysłowość uzależniona jest od faz księżyca, bo i jak 

on jest zmienny, labilny, pełen porywów namiętności i zniechę
cenia, lęku i wstydu. Kusi go wcielanie w życie marzeń sennych, 
lecz coś stoi mu na przeszkodzie, coś go hamuje. Być może jest 
to wynik wpojonego w dzieciństwie wstydliwego stosunku 
do seksu. Być może pierwszej miłosnej „odmowy", która stała się 
traumatycznym przeżyciem ... ? 

Musisz być cierpliwa, gdyż przełamywanie lodów może 
trwać długo i niekoniecznie zakończyć się sukcesem. Choć jest do
brym uczniem i szybko osiąga efekty, nie wolno go urazić. Małe 
niepowodzenie trzeba bagatelizować mówiąc np. „zaraz sobie 
spróbujesz jeszcze raz, to przecież wszystkim się zdarza". Po 
pewnym czasie twoja cierpliwość będzie nagrodzona. Ze skorupy 
wstydu wyłoni się wygłodniały wilk czekający na ognistą miłość. 

K_want~t9.! 

Jest kiperem zjawisk życia codziennego. Od rana do nocy. 
Pracuje szybko i dokładnie. Jego kubki smakowe znane są 
w zakątkach całego niemal świata. Tam gdzie on się pojawi, 
jego ubranie, woda toaletowa, fryzura, pozycja towarzyska wzbu
dzają zainteresowanie płci pięknej. I nie tylko. Ochoczo reaguje 
na propozycje „ pracy" . Nie jest wybredny. Wyznaje zasadę: wino 
zawsze smakuje, gdy jest podawane w odpowiednim naczyniu. 
Więc jeśli chcesz się znaleźć w jego „ piwniczce", musisz zadbać 
o siebie. Odpowiednio skompletowane dessous, wydepilowana 
skóra na nogach, włosy spięte w kok zapewne staną się takim 
kielichem, z którego on pić będzie zapamiętale. A gdy zechcesz 
zwolnić tempo, nakarm go rozmową o polityce - to jego konik. 
Jeśli jesteś w stanie tego dokonać czeka cię wspaniała uczta. Uczta 
z deserem. 

Piotr Purman Jarcie 0t9.V!! 

Jest bogaty. W uczucia, wrażliwość, fanta
zję, poczucie humoru i oddanie. Dzięki swojej bez
pośredniości i ciętemu językowi łatwo zdobywa 
zwolenników i łatwo ich traci. Trudno jest znieść 
jego docinki i uszczypliwe komentarze. Zawarta 
w nich prawda jest nad wyraz dolegliwa. 

Zakochany mięknie i tępi ostrze swej saty
ry. Rozbraja się. Jeśli jestęś obiektem jego awan
sów, nie trać czasu, korzystaj do woli z jego skarb
nicy. A ma się czym podzielić. Lecz pamiętaj - nie 
oszukuj go nawet w najdrobniejszych sprawach. 
Bo gdy złośliwy los zawróci strzałę miłości możesz gorzko tego pożałować. Życie z nim to wieczna 
przygoda i podróże w nieznane, poezja i proza, epika i dramat. 

Nie bój się. Weź go za rękę. 

'i(gnracf <M._arszafek, 1/atężenie ~.Xl 

Jego umiejętność gry w szachy przeniesiona do sypialni 
daje niebywałe wprost efekty. Gdy ruchem konika szachowego 
wskoczy ci do łóżka zorientujesz się, że to nie przelewki. 
Zastosowana przez niego taktyka: stracić piona, aby zyskać wie
żę zaskoczy cię, ale i da dużo satysfakcji. Mimo, że jego kunszt 
gry jest najwyższej próby, nie poddawaj swych figur bez walki. 
Wiadomo - ulegniesz. Ale w jakim stylu! Znajdziesz się po „ tam
tej stronie", gdy w kulminacyjnym momencie zakrzyknie 
szach i mat! 

Po krótkim wypoczynku zagrajcie w chińczyka. 

~6ert 'i(gwafslij ~ezenans ~7.!V 

To natura romantyczna i sentymentalna. Po ciężkim dniu 
nie zasiada przed telewizorem otwierając zębami piwo a„ „ sięga 
na półkę po tomik poezji. Czy łatwo go zrozumieć? Czy łatwo 
dotrzeć do głębi jego duszy? Wydaje się być taki zamknięty 
i nieobecny, zatopiony w swoim świecie, o którym nikt nic nie 
wie. A zresztą któżby chciał się zatrzymać na dłużej by przyjrzeć 
mu się uważniej? W dzisiejszym świecie nikt nie ma na to czasu. 
A czy naprawdę nikt? 

Gdy pierwsza zagadniesz do niego choć jednym słowem, 
w jego oczach zobaczysz ostrość nigdy nie widzianą. Jego spoj
rzenie bystre, inteligentne, łagodne obejmie cię całą i poczujesz 
się bezpieczna jak nigdy dotąd. Z ust popłyną słowa namiętne, 
gorące, wilgotne, o zmieszaniu, wstydzie, zakłopotaniu, 
zaskoczeniu, ufności, przyjaźni, szczęściu, ekstazie ... Słowa te jak 
gorące pocałunki będą cię muskać i pieścić, aż omdlała wpadniesz 
w jego ramiona. Raz na zawsze. Jego słowa to opium. Nie ma na 
nie odtrutki. 



rTaaeusz Woszczyńs~ ćJ.q6r i'C9V!!! 
Samotnik - indywidualista. Jest tym kim 

jest i biada temu kto chciałby to zmienić. Nudzą 
go długie rozmowy i flirty. Wie jak osiągnąć cel. 
Gdy kogoś zaintryguje swoją osobą uprzedza fak
ty. Wychodzi niepostrzeżenie w poszukiwaniu 
taksówki. Jego tajemniczość jest intrygująca. Co 
myśli? Kim naprawdę jest? To pytania, która zada
je sobie osoba złapana w jego sidła . 

Naigrywa się z romansów, drwi z niepo
wodzeń małżeńskich, wyszydza nieszczęśli
wą miłość. A w gruncie rzeczy boi się jej i unika, 
stosuje dryblingi i zwody jak zawodowy piłkarz. 
Trudno jest wsiąść do jego „ taksówki". Ale gdy się 
to już stanie i jak karocą zawiezie cię ona do jego 
„ pałacu", dowiesz się wszystkiego. Palące się świe
ce, wiszące na ścianach maski, roznegliżowane afrykańskie mahoniowe rzeźby, zapach kadzidła i czarny, 
satynowy szlafrok wiszący na poręczy łóżka, przemówią bardziej niż najlepiej dobrane słowa. To nie 
przygoda na jedną noc, a długa podróż w czasie i przestrzeni. Jeśli chcesz spędzić z nim życie nie pokazuj 
od razu wszystkiego. Na początek tylko plecy. 

Entomolog. Czujesz się przy nim jak egzotyczny owad 
złapany w siatkę i poddany naukowym oględzinom. Dopóki 
jesteś młoda nic ci nie grozi. Lecz uważaj, gdy przekroczysz 
trzydziestkę, by nie stać się zasuszonym owadem, zamkniętym 
za szybą i nabitym na szpilkę. Pięknym, ale martwym. 

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To 
swoiści trzej muszkieterowie ... 

#,umen i'ć9 .V 

Wojciecłi Za{ews~ 

Razem chodzili do szkoły (wtedy spalili śmietnik), 
razem pracują, razem wypoczywają, razem się nudzą i razem 
bawią ... 

Vżul ~C9.!X 

Józef 9 awrycłi 

Opowiadają sobie filmy, chodzą na mecze, wymieniają 
się programami, grami komputerowymi i cieszą się z zakupio
nych nowych modeli telefonów komórkowych. 

I dobrze. Niech tak będzie. 

Dla wszystkich najbliższy czas to pasmo niekończących się sukcesów towarzyskich 
i zawodowych. Wspólnie spędzone chwile zaowocują nowymi przyjaźniami. Kłótnie, kon
flikty i spory jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zamienią się w pełne zgody współ
życie. Bądźcie pewni, że wszystko co dobre jest dopiero przed Wami. 

Czego sobie i Wam życzy Wróż - Piotr Furman. 



Główny Księgowy 

MARIA GRAŻYNA WASILEWSKA 

Kierownik Techniczny 

ANDRZEJ KULESZA 

Rzecznik Prasowy 

AGNIESZKA WYSZOMIRSKA 

Organizator Pracy Artystycznej 
MAGDAPAUK 

Kierownik Biura Obsług i Widzów 

IZABELLA CIEŚLAK 

Biuro Obsługi Widzów 

ELŻBIETA SKICIŃSKA, 
IWONA STEFANKOWSKA 

Kierownik Sekretariatu 

DANUTA STĘPIEŃ 

Pracownik Sekretariatu 

LUKASZ ZAJĄC 

Z-ca Głównego Księgowego 

ZOFIA CICHOCKA 

Dział Finansowo-Księgowy 

WANDA PRZYWOŹNA 

Dział Kadr 

MAŁGORZATA PIĄTEK-ROMAN 

Radca Prawny 

ANNA WIĘCKOWSKA 

Dział Reklamy i Wydawnictw 

MAŁGORZATA CIEMNIEWSKA 

Specjalista d/s Zamówień Publicznych 
i Marketingu 

ELIZA PAROL 

Główny Specjalista d/s Archiwum Teatralnego 
DANUTA RYNKUN 

Inspicjent 
AGNIESZKA KORCZAK 

Dział Techniczny 
JANINA KUBIK, TERESA OPALIŃSKA, 

TERESA TORUŃSKA, 
GRZEGORZ KULESZA, ARTUR KRENC, 

JANUSZ KWIATKOWSKI, 
MARIUSZ OLĘDZKI, MARCIN PAWŁOT, 

ZBIGNIEW ROMAN, MIKOŁAJ SKALSKI 

Kierownik Działu Gospodarczego 
MIECZYSŁAW STRUS 

Dział Gospodarczy 
IRENA BLISZCZAK, 

ANNA KAZIMIERCZUK, 
JADWIGA PAWLAK, 

BARBARA SZOLL, 
STANISŁAWA TUROWSKA, 

PATRYCJA WERNER, 
JÓZEF LAWENDA 

03-536 Warszawa, ul.Kołowa 2 
www.teatr-rampa.pl 
e-mail : teatr@teatr-rampa.pl 

dyrekcja (O 22) 

fax 

centrala 

Biuro Obsługi Widzów 

tel./fax 

kasa czynna: 

679 34 28 
679 71 oo 
679 31 71 
679 50 51 
679 50 52 
679 89 76 
679 05 35 

od poniedziałku do soboty w godz. Il.OO - 19.00 
w niedziele w godz. 15.00 - 19.00 

punkty sprzedaży biletów: 

TEATR RAMPA - ul. Kołowa 20 
teł. 679 89 76, 679 05 35 

EVENTIM Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 25, tel. 621 94 54 

SHORTCUT BILETY w TRAFFIC-CLUBIE 
ul. Bracka 25, tel. 692 14 30 

KASY TEATRALNE CH Galerii Mokotów 
ul. Wołoska 12, tel. 852 21 83 

KASY TEATRALNE CH Wola Park 
ul. Górczewska 124, tel. 533 43 50 

EMPIK Bileteria Megastore 
ul. Nowy Świat 15/17, tel. 625 12 19 

EMPIK Megastore Junior 
ul. Marszałkowska 116/122, tel. 551 44 37 

EMPIK Galeria Mokotów 
ul. Wołoska 12, tel. 541 35 36 

TICKETART 
ogólnopolska sieć sprzedaży biletów, 868-77-62 

internetowa rezerwacja i sprzedaz 
www.ebilet.pl www.ticket-art.pl 

Autor tekstów „Horoskop erotyczny" PIOTR FU 
Projekt okładki (plakatu), autor komiksu ZBIGNIE 
Graficzne opracowanie programu, zdjęcia ARTU 

Druk 
AGENCJA REKLAMOWA ARP EX s.c. 
ul. Szpitalna 2, 05-270 Marki k/Warszawy 

TICKET ART 
www.llcket-art.pl ~ 
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KANDYD, czyu OPTYMIZM 
spektakl muzyczny 

wg WOLTERA 

muzyka ... ... ........... ...... ...... .... ........... ... ...... .... .. .. JIEJJUY DIERflEl 
reżyseria„ ..... ... . „ ...... „„ .... .. „„„ .. „„„„ ... „.„ ... .. „MIJ\OEU WOJTV§ZJK((]) 

SZTUKMISTRZ Z LUBLINA 
THE MAGICLAN OF LU BLIN 
wg I. B. SINGERA 

muzyka .. „„ „„„.„„„„ .. „„„. „„„„ „ .. „ .. „„. „ ... . „. „ZVGMIUNT llmNllf:(lMr' 
reżyseria . „„„ .... „. „ ... „„„ .... „„„ .. . „.„„ .. „. „. „ .. „ .JAN §lUJRMlllEJ 

WIELKA WODA 
spektakl poświęcony Agnieszce Osieckiej 

scenariusz i reżyseria„„ „„„„„„ „ „„„„„„„ „ „„„JAN §lllJRMlllEJ 

ZŁOTA KACZKA 
musical familijny 

muzyka ... „. „„ .. „„„„„„„„ ..... .... ........ ...... ..... „ .... IPIOTR llUJRBK 
libretto ... .. „„.„.„„ „„„„„.„„ .... ..... .. .... ......... .. „ ... ANIDlRZEU OlGA, MlfmlEIK IBAJIUKrni\fll(Z 
reżyseri a. „.„.„ „ „„„„„. „„„„ ........ „ .. „ „. „ .. „. „„„JAN §ll!JRMlllEJJ 

GRUPA MOCARTA 
kabaret muzyczny 

scenariusz i reżyseri a„. „„„„.„„„„„„„ . „ „ .„„„„GRIU!P'A MOO\RTA 

EDYTA GEPPERT 
recital 

reżyseria .... .... ....... .... .... ....... .. ....... . „ ..... „.„„ ...... IPmTR lOru::Tl 

KALINA 
spektakl muzyczny 

scenariusz i reżyseria„„„„„„„„ „„ „ „„„„„„„„„ARlK/UllllllJ§l JAf(lUJBrnK 

JEŹDZIEC BURZY 
musical o Jimie Morrisonie 

muzyka .... „„ .. „„„„„„„„„„„„„„ ................ .. „ .... JllMI MOIRRll§ON, THE [l)((])((])R§ 
scenariusz .. „„„.„„„ .. „„.„„ .... „ .... .. „ .... ........ ...... LOUJ IRl§I (G, 

reżyseria„„„„„„„„„„. „„„ .......... ....... ... ... ... . „ .... AAK!illn.J§Z JAKUJBnK 

ZWIERZĘTA DOKTORA DOLITTLE 
wg HUGHA LOFTINGA 

muzyka .. ..... ...... .. ..... „.„ ....... .. „.„. „„„„„ .. „„„.„.TOM!A§l lll!J( 
reżyseria .......... ... . „ .. „ .„ ... ...... ...... .. „ „ ..... „„ .... „.JEllUY BnlEll!JNM 

LOVE 
spektakl muzyczny 

scenariusz i reżyseria„„„„ .„„„„„„„„„„„.„„„„.J\NDR.llEJ STIUElECKI 

PIOSENKI PIAF ŚPIEWA AGNIESZKA MATYSIAK 
spektakl muzyczny 

scenariusz i reżyseria„„„„„„.„.„„„„„ „ „ „ „„.„.JJAN JBIUJ([HWAUJl 

OSKAR I RUTH 
komedia współczesna 

INGMARA VILLQISTA 
reżyseria .. „ „ „„ .... „ ...... „. „ ...... „. „ ............... ... .... JAN IUJO-llWAlD 




