


Poeta, urodził się 8 lutego 1922, zginął 16 (22?) sierpnia 1944 w Pow
staniu Warszawskim. 
Od 1935 uczęszczał do Gimnazjum oo. Marianów na Bielanach w War
szawie. Podczas niemieckiej okupacji mieszkał w Warszawie. 
Kontynuował nau kę na tajnych kompletach licealnych zorganizowanych 
przez oo. Marianów w legalnej Miejskiej Szkole Drogowej. Wiosną 1941 
zdał matu rę, po czym rozpoczął studia polonistyczne na tajnyct1 
kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Pod koniec 1941 został 

członkiem konspiracyjnej organ izacji Konfederacja Narodu . Od 1942 był 
reporterem w jej piśmie „Nowa Polska -Wiadomości Codzienne". Działał 
w kręgu młodych twórców skupionych wokół pisma „Sztuka i Naród" oraz 
tzw. Ruchu Kulturowego. Debiutował w 1942 na łamach „Sztuki i Naro
du" wierszem „Wczorajszemu". W 1942 został członkiem redakcji, 
w listopadzie 1943, po śmierc i poprzednika - A. Trzebińskiego, redak
torem. Drukowałtam swoje wiersze, fragmenty prozy, artykuły i recenzje 
(pod pseudonimami Karol Toporn icki, Roman Oście ń, a także anoni
mowo). Należał do AK. współpracował z referatem literackim Pod
wydziału Propagandy Mobilizacyjnej „Rój " Biura Informacji i Propa
gandy AK. Uczestniczył w konspiracyjnych wieczorach literackich, na 
których przedstawiał swoje utwory. W 1942 uzyskał li nagrodę 

w konkursie „Biuletynu Informacyjnego" na marsz żołnierski za wiersz 
„Uderzenie" , w 1943 nagrodę „Kultury Jutra" za wiersze „Śpiew murów" 
i „Rapsod o Warszawie". Brał udział w zorganizowanej przez W. Bojar
skiego akcji składania kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika 25 
maja 1943 w 400. rocznicę śmierci uczonego. W 1943 zrezygnował 
z pracy zarobkowej i studiów, poświęcając się całkowicie pracy 
konspiracyjnej. Wiosną 1943 uczestniczył w Kursach Prasowych 
Sprawozdawców Wojskowych organizowanych przez Biuro Informacji 
i Propagandy AK. Po wybuchu powstania walczył na Starym Mieście 
w grupie szturmowa-wypadowej porucznika Ryszarda (Jerzego 
Bondorowskiego). Zginął 16 sierpnia 1944 przy ulicy Przejazd 1/3 lub 
22sierpnia 1944 naterenieArsenału. („.) 
Uważany jest za najwybitniejszego, obok Krzysztofa Kamila Baczyń 
skiego twórcę pokolenia Kolumbów. 



Urodziłem się w roku , w którym zieleń była szczególnie zielona, a zapach 
wyjątkowo silny. W konsekwencji zaczęła się przewlekła choroba, którą 

dzisiaj określili lekarze jednym słowem: nieuleczalna. Bakcyle poezji 
znalazły we mnie obiekt zadowalający, skoro niepokoją mnie do dziś . Jako 
dziecko objawiałem już zwyczaje odmienne i ambicje wysokie. Nazywałem 
przedmioty językiem wyrafinowanie poetyckim, którym, niestety, pochlubić 
się teraz nie mogę. Nazywałem np. ołówek słówkiem niezwykl'e pięknym: 
oziwaczek, kobiety - niezwykle tajemniczo - spokjety, a rzecz tak codzienną 
jak talerz - alter. Ambicje moje przejawiały sie w domorosłych próbach 
chodzenia na dwu (!)nogach, bez uprzednich stanów upodobniających do 
czworonogów. Sympatią od smarkacza darzyłem kobiety. Sympatia ta 
przeradzała się pomału w nałóg i dzisiaj doszła do zenitu. Jako jedyny fakt 
łagodzący mój grzech podaję , że już dzisiaj wiem, że zginę właśn i e przez oczy 
kobiece (w przenośni mówię). 
Z biegiem lat rozszerzyłem swe zainteresowania . Zacząłem słuchać 
czytanych przez służące romansów kryminalnych i bawić się w złodziejów. 
Stopniowe ambicje moje, wróżące mi piękna przyszłość, malały i istniała 
obawa , że ludzie ze mnie będą. Kolejno bowiem pragnąłem zostać: 
dorożkarzem, szewcem, gołębiarzem, dozorcą , konduktorem; jako 
dorożkarz okazywałem burżuazyjne skłonności : nigdy nie chciałem być 
koniem. W tym tkwi1 godna uwagi ambicja odżywająca. Do matematyki 
czułem wstręt od niemowlęctwa . Język symbolów był dla mnie równie 
obrzydły. Językiem takim przemawiał mój ojciec i matka pochylen i. nad moim 
łóżkiem . Namiętność wyssałem z 5 smoczków towarzyszących mi stale do 
czwartego roku życia . Potem przyszły lata górne! Mam na myśli te miesiące, 
w których głową sięgałem płaszczyzny rodzinnego stołu. Był to fakt w mym 
rozwoju niezwykły . Od tej pory stałem sie niejako widocznym, a zatem 
rzeczywistym członkiem rodziny. 
Z tą chwilą głos mój pogrubił się nieco i zyskał silniejszych akcentów 
w dykcji. Lat szkolnych nie wspomnę. Nie różnią się niczym od tych , o których 
pisało tylu sławnych ludzi. Zaznaczę tylko, że pierwszym mój wiersz nie był 
o wiośnie ani o szkole. Byf to drgający żywym i głębokim uczuciem poemat 
o odkrytej miłości . Mieściłsie na wydartej kartce z zeszytu, a napisany został 
na cmentarzu, na grobowej płycie jakiegoś kupca. Moja droga poetycka nie 
jest ciekawa. Wiedzie bowiem przez wiele trupów słów, które zostawiały za 
sobą powalone serca szóstoklasistek. W 13 roku życia przerzuciłem się na 
prozę i miałem zamiar obdarzyć świat dziełem o obojętności i uczuciu 
niesłychanym. Zamierzenie zrealizowałem częściowo. Była to powieść 

o dzikim zachodzie i dzikich cow-boyach i jeszcze dzikszych mustangach 
łapanych na lasso. Niestety, rzecz nie mogła zostać przeprowadzona do 
końca, bowiem wskutek sankcji ojcowskich straciłem możność chodzenia 
do kina, gdzie cze rpałem natchnienie. Ból nazywałem milczeniem, a rękopis 
spaliłem pokropiwszy go uprzednio łzami „gorzkiej goryczy" (zdanie 
z powieści). 

A w dalszym rozwoju ciała i ducha napotykałem na same przeszkody. oje 
wyjątkowo nieracjonalne upodobania nie zadowalały rodziców, którzy 
obawiając się niesłusznie, że syn zostanie poetą, a zatem : nie ożeni się, 
będzie klepał biedę na czwartym piętrze i zemrze na suchoty - kazali: 
a) złamać pióro (wtedy jeszcze pisałem „ krzyżówką"), 

b)wziąćsiędotzw. rachunków, 
c) spalić korespondencję (miłosną naturalnie). 
Jako cl1arakter uległy i łatwy w wychowaniu - zastosowałem się do tego 
ultimatum, składając w duchu przysięgę , że jednak kupię nowe pióro 
i zmienię przedmiot poetyckich marzeń . Na myśli miałem nową milą 
twarzyczkę , której oczy zaliczyłem wówczas do najgroźniejszych pocisków 
Amora . 
Między 14 a 15 rokiem życia pomyślałem , zdaje się, o dramacie. Zacząłem 
nawet coś podobnego (konspiracyjnie), ale wyszła z tego nowela, wreszcie 
nastrojowy obrazek jesieni i wreszcie jednak zwrotka wiersza zaczynająca 
się od słów: „Jesieni ! W dramatycznym wichrze„. " 
Nowela olśniła mnie łatwością. Z chwilą gdy wiersz nie chciał rosnąć pod 
piórem, zmieniałem rymy na synonimy nie wiązane i pisałem prozę. Przez 
dłuższy okres czasu cliodziłem w glorii sławy, która zajaśniała nad mą głową, 
kiedy nowela o „Bokserze Maksie" podobała się klasie bez wyjątku. Był to 
skok o następstwach tragicznych: od tej chwili zaczyna się rozbrat, konflikt 
straszny między społeczeństwem , tłumem a poetą , który dźwigając górnie 
zgoloną do cna głowę patrzył wokoło z pogardą. Odkrył się bowiem bunt 
w nim wielki, gdy klasa terroryzować chci'ała pomysłami narzuconymi . 
Wybór był mały. Chodziło tylko o detektywów, gangsterów, [„.], ludzi 
właściwie mi obcych, od tego momentu - wybitnie niesympatycznych. 
Twórczość szła . Pomagały jej litościwe „czwórki" i „piątki" za misterne 
i cudaczne opowieści pisane jako „prace domowe". 
Okres następny jest brzemienny w wypadki, które zaliczyć muszę do 
kategorii poważnycl1. Między innymi znajduje się pierwszy pocałunek, który 
złożyłem na ukochanej rączce, wskazującej niebieskie dowody szkolnej 
pilności. W własnycl1 snach urosłem niebywale i zacząłem już mieć 
tajemnicę. Drugim ważnym faktem to heroiczne przekreślenie przeszłości, 
bynajmniej nie przez czyn symboliczny. Wszystkie szpargały, zebrane 
pieczołowicie w okładki brulionu, poszły w ogień. „Idź złoto do złota!" U wrót 
przyszłości w gimnazjalnej czapce stanąłem oczarowany i z bijącym trwo
żnie sercem. Przekonałem się wkrótce, że i tu można wiersze pisać, ale 
należy się ich wstydzić . Wstydzę się więc nadal. Ale piszę („Nieuleczalna"). 
Wszystkie namiętności z dzieciństwa zostały we mnie i prawdopodobnie 
zostaną już do końca. Ambicja i namiętność zmieniły tylko formę. Mimo, że 
rosnąć już przestałem, ciągle pragnę zrównać się głową z pewną 
płaszczyzną. „ Usuwa się ona na przekór mym latom ku górze, abym wytężał 
się dalej. Koniem w dalszym ciągu być nie chcę . Ale i dorożkarzem także. 
Jedynie chyba i ostatecznie - szewcem. Czym jest szewc gorszy od poety? 
Buty są również poematem - ktoś powiedział. A więc? Wsio rawno - pa trzę 
w przyszłość! 
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opracowanie tekstu i reżyseria 

AIN DRZEJ MAJCZAK 
scenografia i kostiumy 
AWISZAJ HADARI 

muzyka 
MIECZVSŁAW MEJZA 

opracowanie projekcji BEATA DZIANOWICZ 
opracowanie światła MARIA MACHOWSKA 

asystent reżysera MACIEJ WIZNER 
asystent scenografa NATALIA KUBIAK 

przygotowanie muzyczne MAŁGORZATA DANIŁOW 
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ŻOŁNIERZ 

WIESŁAW KUPCZAK 

MARYSIA NATCHNIONA 

DOROTA CHANIECKA 

POETA 

MACIEJ WIZNER 



„Misterit1m niedzielne" jest jednym z ciekawszych utworów Gajcego. Napisane 
zostało w ciągu kilku dni (ukończone 25 X 1943) podczas największego nasilenia 
terroru okupacji i łapanek, aresztowań i masowych egzekucj i, które sparaliżowały 
życie Warszawy. Zwafywszy na ponury kontekst towarzyszący powstawaniu tego 
przewrotnie żartobliwego widowiska poetyckiego przyznać należy, że stanowi ono 
ewenemenitw jego twórczości.( ... ) 
„Misterium niedzielne" wnosi do wojennej twórczości młodego poety nowy ton. Utwór 
ten przedstawia losy wielkiej surrealistycznej akcji, mającej na celu „oszukanie", 
przechytrzenie nadciągającej katastrofy przy pomocy magii proroczych objawień, 
sennych majaczeń oraz aktywności związków nawiedzonych „wieszczów". Autor 
transformuje w nim groźną, pełną napięcia atmosferę ostatnich miesięcy przed 
wrześniem 1939 roku w satyryczno-groteskową rzeczywistość ludowej szopki. 
Ukazuje sytuację zbiorowości postawionej wobec perspektywy całkowitej zagłady, 
gotowej uwierzyć w kążdą iluzję i przyjąć - za cenę mirażu ocalenia - przewodnictwo 
szalbierczego grona proroków. ( „.) 
To nie pragnienie zrzeszenia się pod sztandarami liryki i radosnego szaleństwa skupi 
bol1aterów utworu w szeregacl1 Sennego Bractwa i Komitetu od Wszelkiego Złego, by 
wieść ich w s~andujących proroctwa pochodacl1 przez ulice, place i bary, lecz 
pragnienie ucieczki przed świadomością skazania. To n.ie poczucie odpowie
dzialności za los wspólnoty powołuje proroków do objawicielskiej misji, lecz prag
nienie zbicia kapitału autorytetu na profetycznym oszustwie. Wreszcie to nie rzeczy
wista partycypacja w wyższym wymiarze uniwersum każe samozwańczym prorokom 
zawładnąć umysłami i wyobraźnią tłumu, lecz pospolite uroszczenia przywódcze, 
dążące do absurdalnej1 próby instytucjonalizacji Apokalipsy, przechrzczonej ad hoc 
na Katharsis. Łaknienie urzędów, stanowisk, orderów i pomników, próba wtłoczenia 
zbiorowości w karby woskowej dyscypliny oraz marzenia o potędze rozsnuwane na 
skraju katastrofy - oto rzeczywiste motywy dziafań przywódców tej nadrealistycznej 
Armii Zbawienia. W efekcie wszyscy zanurzają się w serii groteskowych przedsięwzięć 
i inicjatyw, w których absurd, głupota i dewocyjne natchnienie iść będą w zawody 
zrównie głęboką ludzką pychą, manią wielkości i otumanieniem zbiorowym. 
„Misterium" ukazuje więc pozornie tylko fantastyczną i humorystyczną historię, 
w której makiaweliczni profeci i twórcy „sennych" klubów dążą do powołania 

alternatywnej rzeczywistości pozorów, pragnąca zaś ocalenia zbiorowość akceptuje -
z bezradności ·· tę somnambuliczno-groteskową ofertę, chcąc w niej widzieć 

przeobrażeniewieszczego „słowa" w realność.(„.) 
Misterium jest tym gatunkiem, który zawsze preferował tematy wielkie i ostateczne: 
śmierci, cierpienia, wiary, odkupienia i powinności. jednocześnie przełamywał je 
w charakterystyczny dla siebie swobodny i wolny od rygorów sposób komizmem, 
błazenadą i żartem. W groteskowym widowisku Gajcego dzięki tej grze pomiędzy 
powagą a niepowagą, pierwiastkiem tragicznym a poetyckim odbija się zasada 
wzajemnej koegzystencji świata boskich, kosmicznych czy historycznych wyroków 
(a zatem świata grozy, strachu i posępnego przeznaczenia) oraz rzeczywistości 

ludzkiej (a zarazem obszaru niepowagi, ułomności , naiwności, śmieszności, a także 
groteskowej bezradności). Przy całym sarkazmie „Misterium niedzielnego" orazjego 
paradoksalnych zrostach żartobliwego liryzmu z nutą tragiczną pozostaje ono jednak 
światem walki - mimo, że przegranej - orężem niepowagi, śmiesznośc i i poezji 
z nieodwołalnym wyrokiem. 

Akces Gajcego do zespołu redakcyjnego nastąpił po rozpisaniu w dru
gim nume1·ze czasopisma konkursu poetyckiego, w którym zdobył on 
trzecią nagrodę. Od tego momentu na łamach periodyka ukazywać się 
będą jego - a także nieodłącznego przyjaciela Stroińskiego - wiersze, 
recenzje i artykuły. ( ... ) Historia „Sztuki i Narodu" nierozerwalnie 
związana jest z tragicznymi losami jej kolejnycl1 redaktorów. Istotnie nad 
pismem tym zawisło ponure fatum. Inicjator pisma, Kopczyński, zosta ł 

aresztowany w styczn iu 1943 roku i po krótkim pobycie na Pawiaku 
przetransportowany do Majdanka, gdzie zmarł po czterech miesiącach. 
Wiadomość o jego śmierc i1 zbiegła się z głośną akcją składania wieńca 
pod pomnikiem Kopernika (25 maja 1943), w rezultacie której poległ 
następny redaktor „SiN"-u - Bojarski. Brali w niej również udział dwaj inni 
członkowie redakcji: Gaj1cy i Stroiński. W sporym stopniu o jej losach 
zadecydowały lekkomyślność i brawura uczestników, a szczególnie 
nerwowość Gajcego, który wystrzelił - niecelnie zresztą - do granatowego 
poliicjanta. Efekt popfochu, w który wpadli młodzi poeci, był opłakany. 
Stroiński został osadzony na PawiakLi, skąd wyszedł tylko dzięki 
nadludzkim wysiłkom ojca, natomiast Bojarsl<.i, postrzelony z najbliższej 
odległości w brzuch, zmarł po 10 dniacl1 w szpitalu. Przyszły autor 
„Misterium niedzielnego", któremu udało sie ujść bez szwanku, opłacił 
akcj1ę ciężkim rozstrojem psychicznym, zmagając się przez długi czas 
z poczuciem odpowiedlzialności za tragiczny finał akcji. 
Wydarzenia te spowodowały kolejną zmianę na stanowisku redaktora 
naczelnego. Objął je najbliższy przyjaciel zmarłego - Trzebińsl<.i. Funkcję 
tę dane mu było sprawować jedynie przez pół roku. Schwytany z fałszy
wymi dokumentami został przywieziony na Pawiak, a następnie wcią
gnięty na listę zakładlilików. Wrazz sześćdziesięcioma innymi więźniami 
zosta ł rozst rzelany 12 listopada 1943 roku przy ul. Nowy Świat49. 
Mimo fatalistycznej legendy, która zaciążyła nad pismem, Gajcy nie 
wahał s rę z objęciem obowiązków kolejnego redaktora. Po rozkolporto
wan iu, przygotowanego jeszcze przez Trzebińskiego, 13 numeru "Sztuki 
i Narodu", skierował do druku podwójny numer 14-15. Numer 16 na 
skutek trudności poligraficznych, poza jedynym egzemplarzem korek
torskim, nie zdążył ujrzeć światła dziennego. Dzieje pisma zamknął 
wybuch Powstania, w którym zginął ostatni redaktor i jego ewentualni 
następcy. 



Rocznik 1972. Absolwent wydziałów Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie oraz Wiedzy 
o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Jest autorem inscenizacji dramaturgii 
współczesnej . Zrealizował min.: „norway.today" I. Bauersimy (T. Polski we Wrocławiu), 
„Polaroidy" M. Ravenhilla (T. im. S. Jaracza w Łodzi), „Opowieści o zwyczajnym 
szaleństwie" P. Zelenki (T. Jeleniogórski im. C. K. Norwida) . Od kilku lat reżyseruje 
przedstawienia na scenach krakowskiego T. Bagatela („Pies, kobieta, mężczyzna" 

S. Berg, „Push up 1-3" R. Schimmelpfenniga, „Seks nocy letniej" W. Allena). W War
szawie w T. Narodowym przygotował „Mironczarnie" według tekstów M. Białoszew

skiego, a także „A rabską noc" Schimmelpfenniga w niezależnym Studiu Teatralnym 
„ Koło" . Od 2000 roku zajmuje się przygotowaniem publicznych czytań najnowszej 
dramaturgii polskiej i światowej. Pod jego opieką reżyserską zaprezentowano teksty tak 
różnorodnych twórców, jak H. MOiier, B. Strauss, E.- E. Schmitt, W. Allen. C. McPherson, 
M. Gavran, J. Łukosz czy J. Klata . Od lat łączy reżyserię z pracą pedagogiczną. Był współ

założycielem i prowadzącym Studencki Teatr Prób, nakierowany w pracy na wykorzy
stanie i rozwinięcie kluczowych elementów techniki Michaiła Czechowa. W roku 2001 
wspólnie z Andrzejem Sadowskim w szkole teatralnej w portugalskim Porto przygotował 
spektakl dyplomowy .Cepervejo" według tekstów W. Majakowskiego. Wyreżyserował 
prapremierę „Mateczki " W. Terleckiego (pracę dyplomową słuchaczy Studium 
Aktorskiego przy Teatrze Śląski m) . Od roku 2007 jest także pedagogiem Lart Studia 
w Krakowie. 
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Absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu w PWST w Krakowie (2004 ). 
Urodził się w 1976 roku w Tyberiadzie nad Jeziorem Galilejskim w Izraelu. W 1994 roku 
ukończył liceum artystyczne w Tel-Avivie (malarstwo i historia sztuki). Studiował w The 
School of Visual Theater w Jerozolimie, gdzie zetknął się z Teatrem Cricot 2 Tadeusza 
Kantora. Jego pierwszy autorski spektakl „Rdza" ( 1998) zdobył cztery nagrody (dla 
najlepszego spektaklu, reżysera, scenografii i kostiumów) na Festiwalu Teatru 
Awangardowego w Acco. W krakowskiej PWST w ramach dyplomu dokonał nowego 
tłumaczenia dramatu An-Skiego „Dybuk" (wydany przez Wydawnictwo „Austeria" 
Kraków, 2007, w połączeniu ze szkicownikiem reżyserskim Andrzeja Wajdy}. W 2004 
roku wyreżyserował ,,Dybuka" w PWST, a dwa lata później, w ramach 16. Festiwalu 
Kultury Żydowskiej w Krakowie. W roku 2002 otrzymał Nagrodę Wybranego Artysty 
Fundacji lcExcellence w Izraelu (zob. www.icexcellence.com). Projektant i twórca ikony 
„Pożar Lublina - mul timedialna inscenizacja legendy" dla Lubelskiej Trasy Podziemnej 
(2006). Prowadzi wykłady i warsztaty teatralne na temat "Dybuka" i Teatru Tadeusza 
Kantora m. in. w moskiewskiej Szkole Wasilijewa, Ośrodku Praktyk Teatralnych -
Gardzienice, Fundacji Pogranicze w Sejnach i in . Obecnie tłumaczy dla Instytutu Książki 

w Krakowie oraz dla MSZ. Wykładowca w Katedrze Scenografii krakowskiej ASP. Autor 
kostiumów i scenografii do .Mateczki " W. Terleckiego, dyplomu słuchaczy Studium 
Aktorskiego przy Teatrze Śląskim w Katowicac~1 (2008). 

ł~VAj Yl.,..l"l )\.~UL 
Kompozytor, dyrygent, aranżer. Studia w PWSM w Krakowie. Kierownik muzyczny 
Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Wspó . pracował 2 takimi reżyseram i , iak 
Zygmunt Hubner, Jerzy Jarocki, Andrzej Wajda, KaZJ mierz Kutz Krystian Lupa, Tadeu 
Bradecki i inni Ja o dyrygent zrealizował wiele nagra( mużyki teatralnej i filmowej, 
m. in. Stanisława Radwana. Zygmunta Koniecznego 1 Jacka Ostaszewskiego. 
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TEATR SLĄSKI 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 

40-003 KATOWICE, RYNEK 2 
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl, 

www.teatrslaski.art.pl 
DYREKTOR KRYSTYNA SZARANIEC 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Główna księgowa Danuta Klima, pełnomocni k dyrektora Małgorzata Długowska -Błach . 

asystent dyrekto ra J arosław Tabor, asystent dyrektora artystycznego Beata Przybylska, 
sekretarz literacki Anna Podsiad ło, reżyser Grzegorz Kempinsky, koordynator pracy 
artystycznej Danuta Pułecka , kierownik Biura Obsłu gi Wid z.ów Ewa Sadkowska, kierownik 
administracji Barbara Króliczek, specja lista d . marketingu Urszula Marcin iak, dzia ł 

edukacj i teatralnej i impresariat Renata Goliasz-Janiszewska, specjalista ds. biznesu 
Barbara Wolniewicz, rzecznik prasowy, fotograf, webmaster Krzysztof Usiak, kontakt 
z mediami Irena Myszor, kierownik widown i Ew Wójcik . 
Główny inżyn ier Edward Wrzesień, kierown ik techniczny Wanda Nowak, kierownik 
techniczny d.s. produkcji Maciej Rokita , główny elektryk Kazimierz Strzełeck i, elektrycy 

Jerzy Boczkowski, Adam Boru ta, informatyk Marcin Muller, koordynator techniczny 
Roman Klyta, brygadzista sceny Dariusz Sobieraj, obsługa sceny Lech Hamerlik, Mariusz 
Konieczny, Sebastian Krysiak, Kami l Małecki, Sylwester Pozłótko, Wojciech Smolarczyk, 
Piotr Sobota, Paweł Szymkowiak, Sylwester Zastróżny, akustycy Mirosław Witek 
(kierownik), Marek Skutnik, Bartłom iej Zaborowski, oświetlenie sceny Krzysztof Woźniak 
(kierownik), Waldemar Janiszek, Krzysztof Kapciak, Piotr Łobacz, materiały filmowe Beata 
Dzianowicz, pracownia krawiecka Ewa Kerger (kierownik), Anna Malinowska (zastępca), 
Barbara Manowska, Jolanta Woszczyńska-Kolonko, garderobiane Ewa Połońska, Joanna 
Kulik , Aneta Oskard, pracown ia stolarska Franciszek Kraczla (kierownik), Jerzy Graczyk, 
pracownia malarsko-modelarska Agata Kurzak(kierownik), Ha lina Wojtowicz, pracownia 
tapicerska Karo l Koj , pracownia perukarska Teresa Metek (kierownik), Violetta Krysiak. 
magazyn dekoracj i Robert Hyla, magazyn kostiumów Małgo rzata Kaczmarek, 
rekwizytornia Ireneusz Gajda, Aneta Oskard, dział zaopatrzenia Jan Szypura (kierownik), 
Anna Jamróz, Maria Kraczla, Konrad Parys. 
Duża Scena Rynek 2, Scena Kameralna ul. Warszawska 2, Scena w Malarni ul. Teatralna 
2a. Centrala tel. 032 258 72 51, 032 258 72 52, Sekretariat tel. 032 258 89 92, tel,/ fax 
032 259 89 76. 
Biuro Obsługi Widzów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00, tel./fax 032 
2588967. 
Kasa czynna w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, od wtorku do soboty w godz. 10.00-
19.00, (przerwa 13.00 -13.30) w niedziele na dwie godziny przed spektaklem, tel. 032 
2599360. 
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