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Sławomir Mrożek

- w poszukiwaniu
jest dziś być
jedynym z polskich pisarzy, który za życia zmaga się
z n iewygodami bycia legendą. Trochę wbrew swojej naturze prześmi e w cy, wcielony w szeregi „autora
lektur szkolnych'', do znudzenia
uto żs ami a ny ze słynnym „Mrożek
by tego n ie w ymyślił", ze wszystkim,
co w Polsce absurdalne, nonsensowne, g łu p awe czy ka rykaturalne. Jest

S

ławomir Mrożek
m oże

czło w i e k i e m zamkni ęty m, niech ę t

ni e p o kazuj ącym swoj ą prywat ność.
Rzad ko ud zi ela wywiadów. Jego nazwi sko rozpozn awalne jest niemal
na całym św i e ci e - od Iranu po Syberię, a jego szt u ki, tłumac zo ne
na d ziesi ąt ki j ęz yków, wci ą ż zaskakują traf no ' c ią s postrzeż e ń. Przetrz y muj ą pró b ę czasu i podró że
p rzez ró ż no ro dn e kultury. Czytane
n a ró ż n e sposoby pokazują grotes ko w ość i g ro zę nasze j rzeczywistości, mecha nizmy d ział a nia h istorii,
ludzki e p o d ło ' ci i na m iętności. Mamy wi ę c M ro ż k a prze m 1ewcę,
M ro ż ka iro n i stę, ale i Mroż k a mów i ą cego w ton ie serio. Wykorzystują c k il ka u lubio nych scenari uszy
(na przy k ła d przeci wstawianie sobie
p staci chama i mę dr k a) po zosta je
mistrze m wartkiej ak ji i praw d:z.iwie ci te j rip o sty Stą d b yć może ni ezw yk le szero kie za in teresowa nia pisarza, któ ry obo k „ p eł nowym i aro 
wyc h" sztu k teatra ln ych jest a utorem licznych jed noaktówek, opow i a d ań i po wi e ś ci satyryc znych, felietonów, a nawet scena riuszy filmowych. O jego wybitnej błyskotliwo
ści ś wia !cz ą słynne rysunki, tworzone zresz tą na długo przed rozpoczę
ciem aktywności proza torskiej.

siebie
Mimo, że pisarz zazdrośnie strzeże
swoich tajemnic, trochę o Mrożku
wiem)' Urodził się 29 czerwca 1930
roku w Borzęcinie koło Brzeska
w województwie małopolskim. Jego
ojciec, urzędnik pocztowy, otrzymał
w tym czasie propozycję pracy
w Krakowie, gdzie cała rodzina szybko się przeniosła. Wojnę Mrożek
przetrwał jednak na prowincji. Tuż
po wyzwoleniu wrócił do Krakowa
skończył gimnazjum i liceum:
a w latach 50. rozpoczął studia
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niebyt mu się tam podobało. Studiował
architekturę, orientalistykę i historię
sztuki, ale żadnego z tych kierunków
nigdy nie skończył. Zamiast przesiadywać w bibliotekach i tkwić na wykładach

zaczął szukać

możliwości

zarabiania pieniędzy i wkrótce zadebiutował jako autor satyrycznych rysunków. Obrazki - ukazujące się regularnie w „Szpilkach" i w „Przekroju" - szybko zyskały mu grono wielbicieli. Równolegle pracował Mrożek w „Dzienniku Polskim", w którym publikował zagorzałe ideologicznie teksty. Co ciekawe nigdy się
ich nie wyparł, choć fascynacja komunizmem szybko minęła szybko
i bezpowrotnie. Młodzieńcze zaśle
pienie stało się motywem przewodnim słynnej rysunkowo-publicystycznej rubryki „Postępowiec'', publikowanej między 1956 a 1960 rokiem, w której Mrożek ośmieszał absurdy socjalistycznej codzienności.
Kpił w niej z dziennikarskich gatunków, mowy-trawy, językowych kalek i wytrychów. Badacze jego twórczości zgodnie podkreślają, że lekkość, absurd i surrealistyczna wy-

obraźnia

tamtych felietonów są wyw jego późniejszych utworach.
Różnica
polega może jedynie
na tym, że ich beztroska i prześmiewczość z czasem nabrały nie tyle szlachetności, co raczej nieco bardziej mrocznego, ciemnego odcienia.
Owa groza, która zawsze - choć
w różnych proporcjach - przebija się
przez jego satyry, jest tak naprawdę
najmocniejszym rysem w jego twórczości. Warto jednocześnie pamię
tać, że od 1955 roku Mrożek pracuje
jako recenzent teatralny w „Echu
Krakowa"
i pisze
właściwie
o wszystkim, co tylko można oglą
dać
na
krakowskich scenach
(wszystkie zostały wydane w tomie
,,Varia. Jak zostałem recenzentem".
Rozpoczyna też współpracę z Teatrem Satyryków, studenckim teatrem Bim-Bom z Gdańska, warszawskim teatrem „Syrena", kabaretem „Szpak" i „Piwnicą pod Baranami". W 1959 roku żeni się z malarką
Marią Obrembą i przenosi się
do Warszav.ry.
W 1953 roku Mrożek debiutuje jako prozaik. Niemal równolegle ukazują się dwa tomy jego satyrycznych
historyjek: w warszawskim Czytelniku „Opowiadania z Trzmielowej
Góry", a w Wydawnictwie Literackim „Półpancerze praktyczne". Oba
tomy, widziane z dzisiejszej perspektywy, wypadają raczej blado. Jednak
dwa kolejne - „Słoń" z 1957 roku
i „Wesele w Atomicach" z 1959 - to
już Mrożek jakiego znamy. To wtedy
zaczyna się najistotniejszy moment
w jego twórczości. W 1958 roku pisarz debiutuje dramatem „Policja",
a w 1964 roku powstaje jego najraźne

ważniejsza sztuka - „Tango", dzięki
której zyskuje międzynarodowe
uznanie.
„Policja" jest komedim-vym portretem państwa totalitarnego - poza konkretem czasu i miejsca. Pań
stwa, w którym pozory wolności
służą jedynie podtrzymaniu iluzji
i zaci ś nięcia jeszcze mocniej pętli reżimu. Alu zja do stanu rze czywistości
lat pięćclzic iątych jest aż nadto widoczna, lecz uniwersalność sa m j
historii - tak podkreślana przez
wszystkich badaczy literatury - pozwala na kole jne reinterpretacje tego
dramatu.
ie inaczej dzieje s ię
w przypa dku „Tanga'', n a jc zęściej
i najch ~t niej granej sztuki artys ty.
W 1962 ro ku Mrożek - jako jeden z czterech pierw szych pisarzy - otrzymu je ni ezvvykle d z i ś p re tiżow ą ,
prz y z na w a n ą w
,enewic
ag ro dę im. Kości e ! kich, p rzeznaczoną
d la
li te ratów
przed czterd zic tym rokiem życia. Rok pó ź 
niej
uror w y jeż d ża
wraz z żo n ą do Wioch
i dec_ d u je s i ę na em igrację- Jest j uż w tedy
autorem dość zn a nym,
jego sztu ki t łu ma czon e
są rn .in. na n iem iecki
i fra ncu ski, cały z.as
publikuje w Pol SCl:. Podróżuje

dosłow n i e

po
ca łym
sw 1eci e
i mi eszka w Paryżu,
Stanach
Z jednoczonych, we Wło s ze c h, by

w końcu, w 1989 roku, o s iąsc
w Meksyku. Poniekąd z doświad
czeń tej tułaczki powstaje kolejny jego ważny dramat - „Emigranci"
z 1974 roku. Niezwykle gorzka satyra o wyj e żdżających za chlebem
i lepszym ś wiatem Polakach. Trudno
nazwać twórczość Mrożka po lityczną, jednak wiele z jego sztuk osadzanych w takim kontek ście, nagle zyskuje nowe oblicze. Jak pisze Tadeusz Ny zek w błyskotliwy m ese ju
analizują cy m twórczość dramaturga,
Mrożek ty m różni si ę od innych
twórców „teatm absurdu" - takich
jak Beckett, Ionesco, Di.irrenmatt czy
Genet - że jego sztuki zawsze zaczepione ą w konkretnej rzeczyw i tości Peerelu. Ich absurd
w swoj ej istocie je t absurdem tamtego świat a .
ro że k, cho ć dzi ś m o że
b yć

po t rzega ny jako
twó rca apolityczn y, zawsze p is a ł nieja ko „z pol i tyką w tle".
ie tronił
od po li tycznych deklara c ji. I tak jest autorem
p ło m i e n nego
te kstu
opub likow an ego w 1968
ro ku w parysk iej „Ku lturze" o raz w „Le Mo n de"
pot c; pi a j ą c ego in terwe ncję w
z.ech o Io w a ji
wo jsk U kład u War zawsk iego (to w tedy o ficjalnie wy s tąpił o azyl we
Francji po zażądaniu
przez pol ski r z ąd natychmiastowego
powrotu
do kraju). Rok „68 oznaczał dla pisa rza zaka z
publikowania w Po lsce.

Jego sztuki zniknęły z desek rodzimych teatrów, jego nazwisko zniknęło z polskich gazet. Rok później
w dramatycznych okolicznościach,
w Berlinie umiera na raka jego żona.
Pisarza ratuje jego popularność. Jego
sztuki wystawiają zachodnie teatry.
W 1973 r. Pensylvania State University przyznaje Mrożkowi stypendium, dzięki które mu może podróżować po Sta nach Zjednoczonych
i Ameryce Południowej . W Niemczech pisze scenariusze i reżyseruje
filmy na podstawie własnych tekstów „Amor" (1977) i „Powrót"
(1979). W 1978 roku po raz pierwszy wraca do kraju, gdzie coraz czę
ściej cenzura pozwala na wystawianie jego utworów. Jego przyjazd zbiega się z momentem otrzymania
przez Mrożka francuskiego obY'-vatelstwa . Dramaturg wraca cło Polski
w 1981 rok, ale po wprowadzeniu
stanu wojennego publikuje w „Le
Monde" i „International Herald Tribune" tekst potępiający działania
polskich władz i odmawia dalszej
publikacji swoich prac w ojczyźnie
oraz pokazywania realizacji telewizyjnych jego sztuk. Jednak teatry
wciąż grają jego dramaty, choć cenzura niej edn o krotnie wstrzymuje
prace nad konkretnymi spektaklami.
W 1987 r. żeni się z reżyserką teatralną, Meksykanką Susaną Osorio
Rosas, która jest jego żoną do dziś.
Po raz kolejny prz y jeżdża do Polski
i spotyka się z czytelnikami, ale odmawia przyjęcia Nagrody Fundacji
Literackiej w Polsce. W 1989 r. wyjeżdża z żoną cło Meksyku i osiada
na ranchu La Epifania (tamten okres
błyskotliwie opisuje m.in. w dosko-

nałym
„Dzienniku
powrotu") ,
W 1990 roku w Krakowie odbywa
się wielki, dwutygodniowy Festiwal
Mrożka, będący tak naprawdę celebracją jego 60. urodzin.
Z ponad czterdziestu sztuk Mroż
ka wypada przypomnieć takie tytuły
jak „Męc z eństwo Piotra Ohey'a",
„Indyka", „Na pełnym morzu",
„R ze źnię'', „Garbusa", „Krawca",
„Pieszo", „Miłość na Krymie" .. . Aż
do 2000 roku regularnie pisał sztuki
i - prawdę mówiąc - rzadko bywał
w gorsze j formie. W 1990 roku przeszedł jednak bardzo poważną operację usu n ięcia tętniaka aorty i wyra ź 
nie po d upadł na zdrowiu. W 1996
roku pisarz zclecyclował się na powrót z emigracji i po długich poszukiwaniach znal a zł dom w Krakowie.
Wydawało s ię, że ro z począł się dla
niego okres prawdziwego spokoju.
Jednak w 2002 roku Sła womir Mrożek miał udar mózgu, którego efektem b yła afazja - niemal całkowit a
utrata umiejętności wysławiania się
i pisania . W walce z chorobą pomogła mu praca nad tomem wspomnień. „Baltazar" - dziwna, napisana z widocznym tmdem autobiografia - swoją szc zerością zdziwiła wielu krytyk ów. Mrożek chciał „odzyskać siebie", co bez wątpienia mu się
udało, choć lektura niewielkiej ksią
żeczki jest dla czytelnika dość osobliwym doświadczeniem. Rok póź
niej ukazał się jeszcze tomik jego fe lietonów „Uwagi osobiste". We
wstępie pisarz żegna się z czytelnikami. Rzeczywiście do dziś nic nowego
nie napisał. 6 maja 2008 roku Sła
womir Mrożek postanowił opuścić
Polskę- Osiadł w Nicei.

Listy
1 listopada 1963
wiosną
sztukę, na

Z

chyba będę miał nową
razie mam ją w zamyśle.

28 lutego 1964
Teraz zaangażowałem się w pisanie
nowej sztuki, mam nadzieję pełnej,
to znaczy trzyaktowej. Pierwszy akt
mam gotowy, ale to nie brzmi dumnie, bo dopiero teraz zaczynają się
prawdziwe trudności. W każdym razie nie jest to parodia niczego.
Przy okazji: gdybym mierzył tylko
w sukces, powinien zawsze, choć
tyłko lekko, rozmieszczać akcenty
parodystyczne, bo Polacy to lubią,
do tego się przyzwyczaili i tego ode
mnie żądają. Przykład „Zabawa".
( .. .) Tymczasem zaraz dowalili mi
do niej Wyspiańskiego. Dlaczego,
na litość boską? Że język podobny?
Ależ j ęzyk jest tylko formą. Czyżby
Polacy tak bardzo już się spłycili, że
nic poza formą do nich nie dociera?
16 kwietnia 1964
Wiadomość, że rezerwuje Pan dla
mnie miejsce w lipcowym numerze,
bardzo mnie zm obilizowała, ale jednocześnie wzbudziła niepokój wynikaj ący z odpowiedzialności. Błagam, niech Pan na wszelki wypadek
przygotuje jakąś rezerwę. Napisanie
sztuki zawsze jest loterią, a zwłaszcza że to ma być sztuka trzyaktowa,
wciąż dla mnie trudny problem: co
będzie, jeśli ta sztuka, w najlepszym
wypadku, będzie wymagała poprawek? Na razie skończyłem akt drugi
i zacząłem trzeci. Jest tego 110
stron, ale rękopisu. Założywszy, że
w maszynopisie wyjdzie połowa

(a w moim wypadku stosunek ręko
pisu do maszynopisu jest przeważ
nie jak 3: 2, trzeba jednak liczyć
skreślenia), to razem z trzecim aktern powinno wyjść solidne 75
stron. Obsada: trzy kobiety, bardzo
młoda, w wieku średnim, lecz wciąż
kobiecym, i wyraźnie starsza, oraz
trzej mężczyźni, bardzo młody, trzydziestoparoletni, i dwóch po drugiej
połowie życia. Dekoracja wciąż ta
sama (wnętrze), z pewnym przestawieniem i przekształceniem po akcie
drugim. Do końca maja powinienem się z tym uporać, licząc oczywiście, że nic mnie nie oderwie ani że
nie okaże si ę konieczność jakiś zasadniczych zmian.

1O czerwca 1964
Wnioskuję, że

mój list zastał Pana
jeszcze w Londynie, ale przesyłka
z egzemplarzem „Tanga" (tak ostatecznie nazywa się sztuka: „Tango")
już nie; wróciła z powrotem
do mnie. Wobec tego pakuję ją jeszcze raz i wysyłam tym razem na adres „Dialogu". Osobną przesyłką .
Doszło jeszcze do niej trochę poprawek i ostatecznie objętość wzrosła
do 94 stron mniej więcej (całkiem
dokładnie nie wiem, bo nie mając siły już wszystkiego przepisywać,
gdzieniegdzie porobiłem strony
„bis").

Reżyseria:

Bogdan Ciosek
Scenografia:
Jerzy Kalina
Opracowanie muzyczne:
Marzena Mikuła-Drabek
Choreografia:
Henryk Konwiński

Obsada :
Artur
- Michał Bałaga
Eleonora
- Ryszarda Celińska
Storni I
- Zbigniew leraczyk
Eugenia
- Elżbieta laskiewicz
Eugeniusz
- Andrzej Śleziak
Edek
- Artur Hauke
Ala
- Małgorzata
Jakubiec-Hauke

Asystent reżysera :
Elżbieta laskiewicz
Inspicjent:
Urszula Czyż
Sufl er:
Agnieszka Dzwonek

Listy
przy najlepszych chęciach, nie
mógłbym się na nie zgodzić, będąc
30 czerwca 1964
już uwarunkowany zamkniętą integralnością tekstu.
Bardzo liczę na druk w „Dialogu", Wybór tej sztuki przez Axera na gow ogóle wiadomości( ... ) zaskoczyły ścinną reżyserię byłby również
mnie bardzo mile. Wobec takiego znacznym awantażem dla mnie,
przyjęcia tekstu nawet przesunięcie technicznie jest to chyba jeszcze najterminu na luty nie jest rozczarowa- łatwiejsze od zrobienia.
niem dla mnie, dalsze losy sztuki to
już wypadkowa różnych okoliczno- Warszawa
ści zewnętrznych jakiekolwiek będą, 16 września 1964
to już osobna sprawa. Oddzielając
więc ściśle te dwa aspekty i wracając
do praktycznego: zależy mi na tym, Drogi Panie Sławku,
żeby powiódł się zamiar druku, po- (... )" Sztuka ostatecznie ukaże się
nieważ w ten sposób sztuce zostaną w numerze listopadowym, premiera
nadane publiczne trwanie i obec- zaś odbędzie się ok. 15 kwietnia .
ność, na swój sposób trwalsza niż Moglibyśmy wystawić „Tango" troprzez wystawienie. Jest to rodzaj chę wcześniej, gdyby reżyserował
książkowego wydania. Obawiam się kto inny, ale nalegałem, by Axer
tylko, czy nie zajdzie ewentualność zrobił ją sam. Sądzę, że i Pan woli to
j akiś skrótów czy przeróbek, ponie- rozwiązanie. Bardzo proszę jednak
waż w tym wypadku, nawet o list do ZAiKS-u skierowany, że

prapremiera tej sztuki jest zarezerwowana dla Teatru Współczesnego
w Warszawie. Idzie o to, żeby w listopadzie i grudniu, i styczniu, i lutym, nie użerać się z innymi teatrami, czy z telewizją i diabli wiedzą jakimi teatrzykami studenckimi,
o prapremierę „Tanga". Wie Pan
przecież, jak to jest po opublikowaniu rzeczy w ,,Dialogu", gdy wszyscy już wiedzą o naszej zapowiedzi,
że jest nowa Pańska sztuka. .. Nie
przypuszczam zresztą, sądząc ze
znaków na niebie i ziemi, byśmy teraz napotkali jakieś trudności.
Tarn

29

września

1964

Ja też wolę, sto razy, żeby prapremiera odwlekła się trochę, ale żeby
Axer mógł reżyserować.
Z niecierpliwością będę czekał
na druk listopadowy. Jak już pisa-

łem to dla mnie ważne. Co do innych spraw, mam nadzieję, że Pań
ski optymizm okaże się w pełni uzasadniony, ale go nie podzielam.

Warszawa,
23 listopada 1964
Numer listopadowy idzie już (!)
do druku (cenzura nie miała oczywiście żadnych zastrzeżeń) i mam nadzieję, że próby również rozpoczną
się w przewidzianym terminie.
Adam Tarn

Warszawa,
20 lutego 1965
„Tango" jest w próbach, obsada
chyba znakomita: Eugeniusz - Fijewski, Artur - Michnikowski, Edek
- Czechowicz, Stomil - Pawlikowski

(Mieczysław). A Panie: Eleonora
- Kossobudzka, Eugenia - Ludwiżanka, Ale - młodziutka aktorka,
blondyna, liryczna (nie pamiętam
jej nazwiska, jest pierwszy rok w teatrze [Barbara Sołtysik, red.]). Premiera odbędzie się w przewidzianym terminie, tzn. najpóźniej 15
maja. Jak Pan wie, Axer umówił się
również w Schiller Theater w Berlinie na reżyserię Pańskiej sztuki
- i rozpocznie tam pracę po premierze warszawskiej.
Tam

słyszałem głosy, że

od „Wesela"
Erwin znakomicie
przekazał wszystkie warstwy znaczeniowe, wszystkie stopnie metaforyczności, przy czym obsada idealna. Najserdeczniejsze gratulacje, ści
skam.
Adam
a

Wyspaińskiego.

Warszawa,
9 lipca 1965

Drogi Sławku,
Z obu załączonych recenzji widzisz,
Warszawa,
że rue przesadziłem w swojej depeszy do Ciebie. Erwin dziś rano wyje8 lipca 1965
chał do Duesseldorfu i jeśli tak
wcześnie na lotnisku były już gazePremiera „Tanga" największym wy- ty, wysłał Ci chyba te same recenzje.
darzeniem teatralnym od 20 lat, ( ... )

Skąd wynikło światowe powodzenie „Tanga"?
Podejmuje ono kwestię niemalże. .. planetarną:
kryzys i prawdopodobny kres cywilizacji prącej
zabobonnie 'naprzód". Opiera się o model wychowawczy, z którym kłopot miały chyba
wszystkie rozwinięte społeczeństwa . Pozwala

tym samym na dobranie najrozmaitszych kostiumów obyczajowych, równie dobrze serbskich, co irlandzkich. Zachowuje wreszcie wykładnię tak chwiejną, że można ją zwrócić
przeciw wszelkim nihilizmom i totalizmom,
niby to prawym i rzekomo lewym ... "
Jan

Błoński ,

„Dialog" 1980, nr 8

Raz jeszcze najgoręcej Ci gratuluję,
ogromnie się cieszę, ściskam Cię
mocno.
Adam

8 sierpnia 1965
Drogi Adamie,
Dziękuję za list i wycinki. Wszystko
to przeszło moje oczekiwania. Wydaje mi się, że nastąpiło szczęśliwe
spotkanie sztuki z teatrem, rzadki
wypadek doboru naturalnego.

Powyższe fragmenty pochodzą ze zbioru
listów, pisanych przez Sławomira Mrożka
i Adama Tama. redaktora naczelnego
.Dialogu", wybitnego intelektualisty, pisarza
i dramaturga Listy zostały wydane
przez Wydawnictwo Literackie w 2009 roku.

Nic nie jest poważne
samo w sobie, nie jest
w ogóle żadne.
Wszystko jest nijakie.
jeśli sami nie nadamy
rzeczom jakiegoś
charakteru, utoniemy
w tej nijakości.
Musimy stworzyć
jakieś znaczenia, jeżeli
ich nie ma w naturze.
Sławomir Mrożek,

„Tango"

Zespół

Artystyczny
w sezonie 2010/2011
Ryszarda Bielicka-Celińska
Agnieszka

Bieńkowska

Maria Bieńkowska
Ciołkowska

Beata

Marczew ka
Beata Deutschman

Najbl iższe

premiery

Teatru Zagłębia
w Sosnowcu
w sezonie 20 10/201 1

Krystyna Gaw rońs ka
M a łgorza ta

Jakubiec-Hauke
Marta
Ewa

Kopcz yń ska

Elżb i eta

Agni

Kadłub

Laskie\ icz

zka

Okońska

Michał Bałaga

Kamil Boc hniak
Aleksander Blitek
Artur Hauke
Przemy

ław

Kania

Adam Kopciuszewski
Krzysztof Ko rzen iowski
Grzegorz Kwas
Zbigniew Leraczyk
Andrzej Rozmus
Andrzej leziak
Jarosław Tyra n
Piot r Zawadzki

W

półpraca :

Maria Meyer
Suflerki: Agnieszka
Dzwonek, Ewa Żuraw ieck a
Inspicjenci: Urszula

Czyż

Wrzesień

Tango
Sł awom ir Mr o żek
R eżys ria: Bogdan Ciosek

Paździe rnik

Łysa Śpiewaczka
Eugene Ionesco
Reży eria: rzcgurL Kem pinsky

Zastępca dyrektora

do spraw ekonomicznych, główna k sięgow a:

Helena Równicka
Biuro Obsługi Widzów:

Jolanta Wędzik,
Danuta Skurzyńska,
Agnieszka Zarychta

Biuro Ob sługi Widzów
administracyjn e)
przyjmuje zamówienia
zakładów pra c y i szkół
na bilety zb iorowe
oraz abonamentowe
codziennie w godz. 9.00 - 15.00
tel. 266-11-27
(wejście

793-03-83
Ze spół obsługi sceny:

Kierownik działu technicznego:
Paweł

Dzierzkowski

Sekcja światła i dźwięku:

Maciej Kędzierski,
Krystian Dziubanek,
Kajetan Górny, Leszek Wiślak

Paweł Dąbek,

Sekcj a montażystów sceny:
Rafał

Piotr Labiś,
Chojecki, Sebastian Dąbek,
Krzysztof Czermak

Kasa Teatru czynna
we wtorki, środy i czwartki
w godz. 12.00 - 17.00
w pi ą tki , soboty i niedziel e
w godz. 1 6.00 - 18.00
tel. 26 6-87-66

Rekwizytorzy:

Grzegorz Dzwonek, Katarzyna

Kołodziej

Ga rd erobi ane:

Jadwiga Goncerz, Dorota Jamrocha,
Danuta Pater, Leokadia Penkala
Pracownia perukarska:

Maria Bem, Anna Opas, Aneta

Młynarkiewicz

Pracownia krawiecka:

Halina Gocyła, Ma gorzata Soból,
Jolanta Stompel, Jolanta Trzcińska
Pracownia modelatorska:

Andrzej

Redakcja programu:
Joanna Malicka

Słowiński

Pracownia stolarska:

Tomasz Cesarz, Witold

Wydawnictwo
Teatru Zagłębia
w Sosnowcu

Kraczyński,

Kazimierz Zimny

Opracowanie graficzne
i ilustracj e :
Marek Michalski
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