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PIERWSZA PREMIERA 
PRZERWANY LOT 

Zdjęcia z prób 

, 

Alkoholizm 

WYMOWA 
[ alkoholism/alkoholizm]; [alkoholizmie/alkohol 
izmie] DEFINICJA Alkoholizm to 
'uzależnienie od alkoholu'. 

KOMENTARZ 
Wielka jest siła słowotwórczej analogii. 

Widać to wyraźnie na przykładzie słowa 
alkoholizm, które - rozpowszechnione 
w latach powojennych - stało się bardzo 
produktywnym wzorem dla wielu neologizmów 
nazywaiących różne rodzaje uzależnienia. I tak 
najpierw pojawił się pracoholizm (por. 
angielskie workaholizm}, a ostatnio także: 
seksoholizm, internetoholizm, zakupoholizm 
itp. Jest to ważny językowy znak naszych 
czasów (współczesny człowiek może uzależnić 
się od wszystkiego), jednak powinniśmy 
pamiętać, że cząstka -holizm pierwotnie 
przynależy wyłącznie do rzeczownika alkoholizm 
1 dopiero potem została od niego - wbrew 
regułom morfologicznym - odłączona. 

Z rzeczownikiem tym spokrewnione są wyrazy: 
alkoholik, alkoholiczka, alkoholowy. 

Źródło: SŁOWNIK OJczyzNA POLSZClYZNA 
Autor: Jan Miodek 
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JAK "CZARUJE" ALKOHOLIK 

W jaki sposób przychodzący do Pana alkoholicy 
próbują usprawiedliwić swoje picie? 

Powodów zawsze mają dużo. W mojej praktyce takim 
najdziwniejszym przypadkiem był mężczyzna, który przyszedł 
dwa lata temu i powiedział, że pije przez komunistów. 
Ja mu odpowiedziałem, że przecież komunistów już dawno 
w Polsce nie ma„. Alkoholicy mówią generalnie tak: piję przez 
żonę - bo jest głupia, niedobra, bo nie dba. Potem piją przez 
dzieci, bo nie uczą się i w ogóle nie takie miały być . Czasem 
wspominają też, że nie radzą sobie z emocjami, duszą w sobie 
złość, nie potrafią powiedzieć, o co im tak naprawdę chodzi, nie 
potrafią upomnieć się o swoje. 

A w czym tkwi problem? 

W lęku. Boją się przyznać do tego, że alkohol pomaga im 
przejść przez życie, że pomaga im przetrwać jakieś trudne 
sytuacje. I ponieważ nie wyobrażają sobie bez niego życia, 

w związku z tym będą wymyślać różne powody, nawet 
niestworzone, żeby to picie uwiarygodnić. Ale to są powody, na 
które tylko oni sami się nabierają, bo ktoś kto żyje z alkoholikiem 
i ma go blisko może się nabrać raz, drugi, ale nie dziesiąty, nie 
piętnasty. 

Co pomaga alkoholikowi kłamać? 

Pomaga mu taki system psychologiczny, który nazywa się 
iluzja i zaprzeczenie. Jest to system obronny, który jakby 
montuje się w umyśle, tworząc pokrętną logikę zachowań 

i czynów. System jest dosyć przewrotny, pozwala osobie 
uzależnionej zawsze uzasadnić swoje picie. Alkoholicy wierzą w 
to, co mówią, a mówią nieprawdę. 
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Po co? 

Alkoholik tworzy pewien świat iluzji, do którego chce wciągnąć 
ludzi ze swojego otoczenia. On chce pić tak, żeby nie ponosić tego 
konsekwencji . To jest jego największe marzenie. Oni wymienią 

dziesiątki różnych powodów, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
co oni jeszcze wymyślą. Oczywiście, to nie są powody do picia, 
bo takie powody mają wszyscy ludzie, ale nie wszyscy piją. Wszyscy 
sobie jakoś radzą, oni sobie z tym nie radzą. Warto o tym pamiętać, 
żeby nie dać się nabierać, bo alkoholik ma tylko jeden powód do picia -
to, że jest alkoholikiem. I żadnego innego powodu nie ma. A czarować 
potrafi! A dlaczego alkoholik przekonuje swoich bliskich? Dlatego, 
że on wierzy w to, co mówi. 

Za to, kiedy przychodzą do Pana, to pewnie przeżywają rozczarowanie? 

Mnie w pracy z osobami uzależnionymi oprócz wiedzy pomaga 
moje własne doświadczenie. Bo jestem osobą uzależnioną, nie piję 
wiele lat. Chodzę na mityngi, słyszę, co mówią różni ludzie i jestem 
ostatnim człowiekiem, który by się na ich opowieści nabrał. 

I to, co ja mogę zrobić, to odwrotność tego, czego się uczy 
lekarzy. Lekarza uczy się przede wszystkim nie szkodzić, a ja mam 
przede wszystkim zaszkodzić - popsuć alkoholikowi komfort picia. I po 
pierwszej rozmowie ze mną on już ma humor popsuty, ten człowiek już 
nie napije się z uśmiechem na ustach, bo wie, że trafił na kogoś, kogo 
nie oszukał. Powiedzmy wyraźnie, ja nie mam wpływu na to, czy 

on będzie pił, czy nie, bo ja nie jestem Panem Bogiem. Natomiast 
w rozmowie on czuje mój opór i argumentację, której nie jest w stanie 
odrzucić. 

Jan Lewandowski 
terapeuta uzależnień 

psycholog, politolog, kierownik oddziału 
odwykowego w Gryficach (woj. zachodniopomorskie). 

od 16 lat trzeźwiejący alkoholik; żonaty, 
ojciec dwóch córek 
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ALKOHOLIKIEM TRZEBA WSTRZĄSNĄĆ. 

Zacznę od tego, iż sądzi się powszechnie, że problem alkoholizmu 
dotyka rodziny patologiczne. Ja się z tym nie zgadzam; alkoholizm 
dotyka wszystkich grup społecznych, bogatych, biednych, 
wykształconych, czy też nie. Patologia jest po prostu ujawniona, 
ludzie z kręgów patologicznych nie wstydzą się alkoholizmu. 
Natomiast ludzie zajmujący poważne stanowiska ukrywają zjawisko 
uzależnienia od alkoholu. Taki ukryty alkoholizm jest przedstawiony 
w „Przerwanym lotcie ". Tu oprócz przyjaciół nikt nie wie, że Wiktor 
pilot, główny bohater jest alkoholikiem. Ale jest. 

Jeśli chodzi o przekaz tematu alkoholizmu w Teatrze ... Policja 
uważa, że każda forma przedstawienia obecnych problemów 
naszego pokolenia jest dobra. Na pewno taki przekaz będzie o wiele 
atrakcyjniejszy niż na przykład, wykład .. Jeżeli poprzez Teatr 
dotrzemy do kilku osób, to możemy mówić o sukcesie. Na pewno 
będzie to nie mierzalne. Do Teatru nie przyjdzie każdy, trudniej 
dotrzeć do Teatru ludziom z kręgów patologicznych, ale jeżeli do 
widzów reprezentujących wyższą klasę społeczną ten przekaz 
dotrze, to już mamy sukces. Żeby alkoholik zaczął się leczyć, 
zawsze o tym mówię, musi dosięgnąć dna ... Inaczej tego nie 
zrozumie. To dno jest dla jednego mniejsze, dla drugiego większe . 

Dla alkoholika może być dnem to, że od niego odejdzie żona i 
dobrze, że to dno złapał, bo może się otrząśnie, a dla innego będzie 
utrata mieszkania, utrata pracy, utrata zdrowia i wylądowanie pod 
mostem. 
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Najgorsze dla młodych ludzi jest społeczne przyzwolenie na 
spożywanie alkoholu . Dlaczego społeczne przyzwolenie? Dlatego, że 
nastolatek widziany przy piwie nikogo nie gorszy ... To jest 
powiedzmy, normalne. Przerażające raporty Policji odnotowują, iż 

obecnie inicjacja alkoholowa zaczyna się już od dziesiątego roku 
życia. 

Brałem udział w dyskusji po spektaklu „Aż do Bólu" zrealizowanym 
w Teatrze im. Aleksandra Sewruka i muszę przyznać, iż widzowie 
byli bardzo aktywni. 
Tekst „Przerwanego lotu" dla mnie, praktyka, jest wyjątkowo 
wiarygodny. Wiktor na pewno się usprawiedliwia, szuka kolegi 
z takim samym problemem. Proszę zwrócić uwagę, że alkoholicy 
nie mają wspólnego języka z osobami trzeźwymi . Kolejny spotykany 
w praktyce mit : „ Jak świat światem, chłop bez gorzały to nie 
chłop" 

Szkoda, że alkoholik sam może sobie pomóc dopiero wtedy, gdy 
złapie dno. Alkoholikiem trzeba wstrząsnąć. Leczenie przymusowe 
odnosi mały skutek, potrzebna jest pomoc specjalistów i rodziny. 
Wsparcie rodziny i udział w terapii powoduje, że alkoholik 
w trakcie leczenia nie ma poczucia wykluczenia społecznego . 

Jednym z elementów wsparcia w leczeniu morze być szerokie 
traktowanie tematu w Teatrze. 

asp. szt. Jarosław Graman 
Specjalista prewencji kryminalnej nieletnich i patologii 

Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 
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POMOCY POMOCY (w11isy internautów) 

Żona alkoholika: 28.08.2009, 18: 17 
Mój mąż pije, pije przestaje i znowu pije, obiecuje, że już koniec 
i znowu pije. Ma przerwę miesiąc dwa, a potem pije tydzień, dwa, tak 
cały czas. Zaczyna pracę, potem rzuca i tak w kółko. Byłam z nim 
w poradni, po pierwszej rozmowie z Panią psycholog, stwierdził, że 
"co taka młoda może wiedzieć na temat picia" i na tym sie skończyło. 
l\Jie wiem jak to przerwać, gdzie udać się po pomoc. IVlój mąż jak jest 
trzeźwy jest bardzo dobrym człowiekiem, częste wyjazdy, ogólnie jest 
super. Krzyki i kłótnie nie pomagają, on twierdzi, że facet w jego wieku 
( 57 I t) . . , b', ??? ma a musi czasem wyp1c„„„co ro 1c ... 

Slawek: 16.02.2009, 00:59 
Witam Państwa! Mam problem z młodszym bratem, który za parę dni 
skończy 31 lat. Jest alkoholikiem, w zasadzie to chyba zawsze miał 
pociąg do picia, ale od paru lat jest tylko gorzej i gorzej. Zabrałem go 
ponad 5 lat temu do siebie do Ukrainy, bo jakoś w Polsce nie mógł się 
odnaleść , na początku było ok, ale jakieś 2 lata temu przeżył zawód 
miłosny i się zaczęło, pije w zasadzie do dzisiaj, prawie każdego dnia
stracił z dwie prace, teraz znowu pracuje, ale nie mam z nim kontaktu 
,mimo, że mieszka ze mną, zamyka się w pokoju i siedzi tam np. przez 
cały weekend nie odzywając się, tylko pije, udaje przed mną, albo 
chowa się jak mnie widzi. W grudniu poszedł do szpitala, oddtruli go, 
dostał witaminy, wytrzymał 3 może 4 tyg., teraz jest to samo, moje 
życie przez to jest też niełatwe, nie wiem co z nim począć, parę razy 
groziłem mu, że wyrzucę go z domu, ale jakoś nie mogę się na to 
zdobyć, mam mieszane uczucia, boję się, że upadnie jeszcze niżej. 
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Keli: 10.06.2009, 13:52 
Jeju też mam problem z bratem. Jest jeszcze młodziutki 21 lat, ale 
dzieje się z nim tak że od dwóch lat nie pracuje, nie chce nic od 
życia, od siebie nic też nie daje. Mieszka z mamą i ojcem 
alkoholikiem, więc mama ma ich już dwóch. Mama niedługo 
w wariatkowie wyląduje. A my z siostrą nie wiemy jak go z tego 
wyciągnąć, jest oczkiem w głowie mamy, ale jej już sił brakuje na 
to wszystko. Ostro z takim czy lekko, czy leczenie ? 

Nazywam się Ryszard O, jestem alkoholikiem. Mam czterdzieści 
dziewięć lat. W swoim życiu nie zrobiłem niczego dobrego. Zawsze 
liczyła się tylko wódka. Zanim zdałem sobie z tego sprawę, 
straciłem wszystko. Rodzinę, przyjaciół. [. „] Biłem żonę, musiała 
uciekać z domu w środku nocy. Doprowadziłem ją do choroby 
psychicznej. [„.] Przeze mnie, jedna z moich córek wpadła 
w narkotyki i zmarła z przedawkowania.[„.] l\Jawet nie byłem na jej 
pogrzebie, piłem. [„.] 
Mój ojczym. On, kilka lat temu powrócił do nałogu i jego "krzywa" 
spadła niemal pionowo w dół. Pretekstem, była renta. 
- Napiję się tylko jeden raz. Nie mogę za dobrze wyglądać przed 
komisją lekarską. Zosiu, poradzę sobie z tym. 
Na nic zdały się prośby i groźby. Uświadamianie oczywistego faktu, 
że sobie nie poradzi. IVliał wrócić wieczorem, z załatwioną rentą 
w kieszeni. Już nie wrócił. To znaczy wrócił, ale po kilku dniach. 
Pijany, obesrany, nikt. I tak oto, skończyła się kariera, jednego 
z lepszych i bardzo wpływowych działaczy klubu AA. 
Ten, który pomógł niejednemu, sam skończył w rynsztoku. Był 
alkoholikiem, i zapomniał, że trzeźwości nie wolno złamać nawet 
jeden, jedyny raz. Nie ma silniejszych, i słabszych. Są tylko 
alkoholicy. Pojęcie były alkoholik, nie istnieje. Dlatego wszystkim, 
którzy trzymają się w trzeźwości i walczą z nałogiem, życzę wiele 
wytrwałości i dalszych sukcesów. Obyście nigdy nie myśleli, że 
problem Was już nie dotyczy. 
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JACEK GUDEJKO 
aktor 

Absolwent Wydziału Aktorskiego - Państwowej Wyższej Szkoły 

Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi - 1982 
Pracował w Teatrach: 
·Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu 
·Teatr Nowy w Łodzi 
·Teatr Studyjny'83 im. Tuwima w Łodzi 
·od lipca 2007 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu 

Ważniejsze role teatralne: 

· Zbyszko - "Moralność pani 
Dulskiej" Gabriela Zapolska - reż. Maria 
Kaniewska 

· Emil - „Porwanie Sabinek" Franz 
Schbnthana - reż. Maria Kaniewska 

· Walery - „Skąpiec" Molier - reż. Maria 
Kaniewska 

· Gość - „Wesele" Bertolt Brecht - reż. 

Piotr Sowiński 

· Syn/Wojownik - „Ballada i Sonet" 
Roman Kordziński - reż. Roman Kordziński 

· Gość - „Mieszkanko Zojki" Michał 
Bułhakow - reż. Paweł Dangel 

· Brausch - „Pod akacjami" Jarosław 
Iwaszkiewicz - reż. Wojciech Pilarski 

· Żyd - „Zmierzch" Izaak Babel - reż. Jan 
Bratkowski 

· Żołnierz - „Człowiek 1ak człowiek" Bertolt 
Brecht - reż. Jerzy Hutek 

· Majtek/Duch - „Burza" William Szekspir 
- reż. Jan Bratkowski 

· Syzyf - „Prometeusz i Syzyf" Maria 
Konopnicka - reż. Jacek Andrucki 

· Banville - „Sezon w piekle" Francoise 
D'Eaubonne - reż. Filip Zylber 

· Strażnik - "Edyp królem" Sofolkes - reż. 

Mariusz Orski 

· Parys - „Romeo i Julia" William Szekspir 
- reż. Piotr Bogusław Jędrzejczak 
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· Filostrates - "Sen nocy letniej" William 
Szekspir - reż. Mirosław Siedler 

· Rejent Milczek - "Zemsta" Aleksander 
Hrabia Fredro - reż. Ewa Marcinkówna 

· Wilson/Spiek/Mężczyzna li/Mąż 
Karoliny - "Opowieść wigilijna" Charles 
Dickens - reż. Czesław Sieńko 

· Orgon - "Świętoszek" Molier - reż. 
Bartłomiej Wyszomirski 

· Pozzo - "Czekając na Godota" Samuel 
Beckatt - reż. Krzysztof Rościszewski 

· Frederick Fellowes - "Czego nie widać" 
Michael Frayn - reż. Jan Tomaszewicz 

· Paweł Gąsowski - "Szatan z siódmej 
klasy" Kornel Makuszyński - reż. Czesław 

Sieńko 

Udział w filmach: 

· „Przyłbice i kaptury" serial TV reż. 
Marek Pietrak - 1985 

· „Sam pośród swoich" reż. Wojciech 
Wójcik - 1985 

· „Jeniec Europy" reż. Jerzy Kawalerowicz 
-1989 

· „Leśmian" reż. Leszek Baron - 1990 

· „Sprawa na dziś" serial TV reż. Mikołaj 
Haremski - 2005 

PRO.IEKT SCENOGRAFII 

• 
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SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUZA SCENA: 
„Szatan z siódmej klasy" Kornel Makuszyński, reż. Czesław Sieńko 
„Czego nie widać" Michael Frayn, reż. Jan Tomaszewicz 
„Czekając na Godota" Samuel Beckett, reż. Krzysztof Rościszewski 
„Policja" Sławomir Mrożek, reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
„Świętoszek" Molier, reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Opowieść wigilijna" wg Charlesa Dickensa, reż. Czesław Sieńko 
„Calineczka" Andrzej Ozga i Marek Bartkowicz, reż. Andrzej Ozga 

„Szalone nożyczki" Paul Partner, reż. Maciej Korwin 

„Lot nad kukułczym gniazdem" Ken Kesey, reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
„Zemsta" Aleksander hrabia Fredro, reż. Ewa Marcinkówna 
„Na pełnym morzu" Sławomir Mrożek, reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Sen nocy letniej" William Szekspir, reż. Mirosław Siedler 
„Kolacja dla głupca" Francis Veber, reż. Ewa Marcinkówna 

„Tajemniczy ogród" wg Frances Hodgson Burnett, reż. Cezary Domagała 

MAŁA SCEl\IA: 
„A my ... róbmy swoje" Wojciech Młynarski, reż Andrzej Ozga 
„Mein Kampf" wg George Tabori, reż. Artur Hofman 
„Aż do bólu" wg Williama Mastrosimone, reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Bajki samograjki" Jan Brzechwa, reż. Lesław Ostaszkiewicz 
„A-NA-WA-s spłyną obłoki" wg Marka Grechuty, reż. Andrzej Ozga 
„Sceny miłosne dla dorosłych" Zbigniew Książek, reż. Bogusław Semotiuk 
„Pamiętniki Adama i Ewy" wg Marka Twaina, reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Celebracje" Krzysztof Bizio, reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Edith i Marlene" Eva Pataki, reż. Andrzej Ozga 

„Całe Sax" wg Agnieszki Osieckiej, reż. Cezary Domagała 
„Narkomanka" wg Barbary Rosiek, reż. Bartłomiej Wyszomirski 

SCENA NA WSPÓLNEJ 
„Przerwany lot" Krzysztof Kaczmarek, reż. Krzysztof Kaczmarek 

SPEKTAKLE W PRZVGOTOWAl\llU: 
„Mazepa" Juliusz Słowacki 
„Antygona" Sofokles 

„Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji" 
Adam Long/Daniel Singer/Jess Winfield 
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ZESPÓŁ TEATRU IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU: 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny: 

Dyrektor finansowy I Główny księgowy: 
Kierownik literacki: 

Kierownik muzyczny: 
Kierownik administracyjno-techniczny: 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
Kierownik Ośrodka Kultury Teatralnej: 

Asystent dyrektora I Koordynator pracy artystycznej: 
Specjalista ds. osobowych: 

Z-ca kier. administracyjno-technicznego: 
Starszy referent ds. administracyjno-technicznych: 

Z-ca głównej księgowej: 
Księgowość: 

Sekretariat: 

Specjalista Informatyk: 
Pracownia akustyczna: 

Pracownia oświetleniowa 

Pracownia malarsko-butaforska: 

Pracownia charakteryzatorska: 
Pracownia fryzjerska: 

Pracownia krawiecka: 

Pracownia stolarska: 

Garderobiane: 

Brygadier sceny: 
Rekwizytor: 

Obsługa sceny: 

Kierowca-zaopatrzeniowiec: 
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych: 

Z-ca kier. Biura Obsługi Widzów: 
Organizator widowni: 

Kasjer: 

Opracowanie programu: 

Mirosław SIEDLER 

Irena TONKOWICZ 
Hanna MOTYKA 
Dariusz ŁAPKOWSKI 
Kazimierz KOWALSKI 
Grażyna URBANOWSKA 
Tomasz WALCZAK 
Magda FE.IRAL 
Mariola TOMASIAK 
Agnieszka PIASKOWSKA 
Jolanta NOWOKRZEWSKA 
Anna SlYSZ 
Bożena SZCZEPAŃSKA 
Renata RESMER 
Katarzyna WYRlYKOWSKA 

Marcin PROKOPIAK 
Ratai GMYS 
Piotr ROLSKI 
Mariusz BUDZIŃSKI 
Witold PRlYBYŁ 
Szymon OTREMBA 

Elżbieta DYMISZKIEWICZ 
Karolina NAMIOTKO 
Ewa SOBOLEWSKA-LITWIN 
Emilia KAZIMIEROWSKA 
Hanna ROKITA 
Marianna ALBRECHT 
Karol LIMPERG 
Piotr GRELOCH 
Elżbieta BARTOSIAK 
Katarzyna KOPEĆ 
Mieczysław HAJDUK 
Zbigniew GAŁĄZKA 
Krzysztof KONEWKA 
Mateusz ŁOBOCKI 
Tomasz URBANOWSKI 
Piotr KOPEĆ 
Ewa KĘSKA 
Żaneta SlYMANOWSKA 
Leokadia SAJDA 
Zyta WRZOS 
Halina ŻURKOWSKA 

Hanna MOTYKA 
Tomasz WALCZAK 

Biuro Obsługi Widzów: tel. 055 641 97 OO wew. 226 i 326, fax 055 641 97 30 
Kasa Teatru: tel. 055 641 97 OO wew. 392 

www.teatr.elblag.pl 
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INS_TYTUCJA KULTU~Y SAMORZĄDU 
WOJEWODZTWA WARMINSKD·MAZURSKIEGO 

• •• ••• REPROSKAN 
WWW. REPROSKAN. PL 

STOKOTA 

t!:).:.---
AR[}@[1 

PRZEDSIĘBIORSTWO Wlfl08RANŻ0WE 

PRZYJACIELE I SPDNSDRZV 

Pnodsięblol'slWO Handlowo OPTIMA . 

PUJAN 

PATRONI MEDIALNI 

dziennik 
t / 

~ ELBLASKI , 

bluebo.~r~ pl 

• 


