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Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 

William Shakespeare 

Premiera: 16 XII 2000 
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Dyrektor Naczelny 
Ryszard Skrzypczak 

Dyrektor Artystyczny 
Jerzy Koenig 

11oim zdaniem, dramat to ·przecież coś, co w pierwszej linii 
związane jest z językiem. Oczywiście, istnieje także taki 
teatr, gdzie ludzie robią przewrotki przez głowę, drzwi 
nieustannie otwierają się i zamykają, w każdej chwili 
wypełniają się czyjeś losy, a możliwe, że i to po pięciu 
minutach się nudzi. U mnie jest inaczej. Trzeba się uważ
nie przysłuchać . To właśnie z języka powoli rozwijają 
się moje dramaty. 

Thomas Bernhard 
„Salzburger Nachrichten" 198 1 



Thomas Bernhard prozaik, dramaturg i poeta, najwybitniej
szy obok Petera Handke współczesny pisarz austriacki. 
Urodził się 9 lutego 1931 roku w holenderskim klaszto
rze Heerlem jako nieślubne dziecko Herty Freumbichler, 
która wyjechała z rodzinnego Hennsdorf w Górnej Au
strii, aby ukryć przed ortodoksyjnie katolickim otocze
niem „wstyd" jakim była „panieńska ciąża". Ojciec -
wiejski stolarz, zginął w czasie wojny - nigdy nie poznał 
syna. Małżeństwo matki, złe stosunki z ojczymem, spo
wodowały w psychice odtrąconego i osamotnionego 
dziecka trwały, głęboki uraz. Choroba płuc, na którą Bern
hard zapadł w dzieciństwie, naznaczyła całe jego życie. 
Pisarz miał świadomość, że nigdy nie odzyska zdrowia, 
obsesyjnie mówił i pisał o śmierci: „Nie myślę o śmier
ci, lecz ona myśli o mnie. Aja przecież jestem nieśmier
telny. Nie, to żart, oczywiście, śmierć na mnie już czeka, 
siedzi tu, przysiada na moim ramieniu, jak ptak śmier
ci." Jedynym naprawdę bliskim człowiekiem był dla nie
go dziadek - pisarz Johannes Freumbichler, który zaszcze
pił w nim zamiłowanie do literatury. Dziadek zmarł, kie
dy Bernhard miał czternaście lat. Kolejnym ciosem dla 
młodego człowieka była choroba nowotworowa i śmierć 
matki w straszliwych cierpieniach. Lata szkolne, które 
przypadły na okres wojny, Bernhard spędził samotnie w 
szkole z internatem w Salzburgu. Autorytarne metody 
wychowawcze, wyznawana w szkole ideologia klerykal
no-narodowosocjalistyczna doprowadziły go do głębo
kiego załamania psychicznego, które omal nie skończy
ło się samobójstwem. W latach pięćdziesiątych Bernhard 
studiował i pracował jako dziennikarz. Studia muzyko- · 
logii i śpiewu rozpoczęte w Wyższej Szkole Muzyki i 
Plastyki w Wiedniu zakończył w salzburskim Mozarteum. 
Uzyskał tam również dyplom teatrologa pisząc pracę po
równawczą o dramaturgii A. Artauda i B. Brechta. 
Zadebiutował w 1957 roku zbiorem wierszy Na ziemi i 
w piekle. Szybko odszedł od poezji, pisał powieści i dra-

„ 

maty. Począwszy od wydanej w 1963 roku powieści Mróz 
rozpoczęła s ię błyskotliwa, obfitująca w liczne skandale 
kariera Thomasa Bernharda. Nieuleczalna choroba, dra
matyczne przeżycia, samotność w zasadniczy sposób 
wpłynęły na Bernharda - pisarza: „Twórczość Bernhar
da jest „kl inicznie" subiektywna i jawnie, wręcz osten
tacyjn.ie, wykorzystuje elementy autobiograficzne. I cho
ciaż własne doświadczenia wpisuje pisarz w formy or
ganiczne i autonomiczne, niemniej rodzaj tych doświad
czeń określa w istotny sposób całą jego wizję twórczą." 
(Marek Kędzierski) 
Postępująca choroba i samotnicza natura wpłynęły na 
porzucenie przez pisarza wielkomiejskiego życia. W 1965 
roku zamieszkał w okolicach Salzburga w starym (prze
szło pięciusetletnim) domu, który kupił wraz z podupa
dającym gospodarstwem rolnym. 
Już pierwsze publikacje przyniosły mu opinię „mizan
tropa", „alpejskiego Becketta", „wilka stepowego". Bern
hard niezwykle ostro, często niesprawiedliwie, atakował 
w swych utworach „kochaną i nienawidzoną" ojczyznę, 
piętnował wady narodowe Austriaków, szydził z polity
ków, obrażał wiedeńskie sfery twórcze. Opublikowanie 
powieści „Ścinanie drzew" (Holzfallen) zaprowadziło go 
na salę sądową. Wyrok nakazujący wycofanie książki ze 
sprzedaży zwiększył jedynie za~nteresowanie twórczo
ścią pisarza, którego powieści i dramaty wydawano i 
wystawiano w całej Europie. 
Pierwszą sztukę - Święto Borysa Bernhard napisał w 1967 
roku. Wiedeńską premierę dramatu wyreżyserował w 
Burgtheater Erwin Axer. W ciągu dwudziestu lat Bern
hard stworzył kilkanaście utworów scenicznych. Najbar
dziej znane, najczęściej wystawiane tom.in.: Ignorant i 
szaleniec (1972), Die Jagdgesellschaft (Kompania my
śliwska, 1974), Die Macht der Gewohnheit (1974), Pre
zydent (1975), Minetti (druk 1977, premiera 1976), Na
prawiacz świata (druk 1979, premiera 1980), Przed odej-



ściem w stan spoczynku(l979), Am Ziet (1981), Pozory 
mylą (1984), Komediant (1985) i ostatnia Heldenplatz 
(Plac Bohaterów, 1988). Twórczość sceniczna przynio
sła mu światowy rozgłos. Jego sztuki wystawiane są w 
Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. „Swym wy
czuciem sceny, precyzją dramatycznej wizji, muzyczno
ścią języka, zaraził Bernhard wybitnych reżyserów i lu
dzi teatru. Kilku z nich stało się „ludźmi Bernharda", 
wiernymi propagatorami jego dzieła . Wspomnijmy choć
by o takich osobach jak, obok Klausa Peymanna (wybit
ny awangardowy reżyser teatralny - autor niemal wszyst
kich prawykonań sztuk Bernharda; przyp. red), aktorzy 
Bernhard Minetti, Bruno Ganz, Ulrich Wildgruber, Tru
gott Buhre czy scenograf Karl-Ernst Hermann. Bernhard 
odznaczał się bardzo rozwiniętym wyczuciem teatralno
ści życia, czymś co dostrzegamy tak w jego twórczości -
dramatycznej i prozatorskiej - jak i w życiu prywatnym. 
Teatralność tę utożsamiał ze sztucznością, a w sztuczno
ści dopatrywał się wartości pozytywnych, intensyfikacji 
tego, co zwykle doświadczenia życiowe zamazują. 
Sztucznie też zaciemniał barwność życia, którą niewąt
pliwie jako człowiek odczuwał; ciemność była jednym z 
atrybutów świata takiego, jakim go widział Bernhard -
artysta." - napisał Marek Kędzierski. 
Na kilka dni przed śmiercią Thomas Bernhard sporzą
dził testament, w którym zastrzegł: „„. ani spośród tego, 
co opublikowano za mojego życia, ani ze spuścizny po
śmiertnej , obojętnie gdzie znalezionej i obojętnie w ja
kiej postaci, cokolwiek zostało przeze mnie stworzone, 
napisane, nie ma prawa być przedstawiane, drukowane 
czy choćby odczytywane publicznie w obrębie granic 
państwa austriackiego w czasie określonym ustawą o 
ochronie praw autorskich„." Testament obowiązuje do 
2059 roku. Jego wykonawcą uczynił Bernhard swego 
przyrodniego brata, dr Petera Fabjana, który przez wiele 
lat był jego przybocznym lekarzem i opiekunem. 

„ 

Thomas ·Bernhard zmarł 12 lutego 1989 roku w miesz
kaniu brata w Gmunden. Zgodnie z jego wolą pochowa
no go „jak ortodoksyjnego Żyda, w prostej nie heblowa
nej trumnie" na wiedeńskim Grinzingu. Na pogrzebie 
obecne były trzy osoby z rodziny, pracownicy przedsię
biorstwa pogrzebowego i „kilku panów, którzy się nie 
przedstawili". Wiadomość o śmierci pisarza dotarła do 
mediów następnego dnia po pogrzebie. (eb) 

opracowano na podstawie: 
Marek Kędzierski Po śmierci Thomasa Bernharda 

„Literatura na Świecie" 6/1991 ; 

Hans Roller Pisać przeciwko śmierci 

„Literatura na Świecie" 1-2/1997; 

Małgorzata Sugiera W cieniu Brechta 
„Universitas" Kraków 1999 
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Najbardziej tubit być sam. 
W gruncie rzeczy jest to stan idealny. 
Mój dom to też właściwie gigantyczne więzienie. 
Bardzo to lubię: ściany w miarę możliwości puste. Pust
ka i zimno. 
To bardzo dobrze wpływa na moją pracę. Książki czy 
inne rzeczy, które piszę, są jak dom, w którym żyję. 

lak, obcowanie z mozolią, z tym, co napisali inni, jest naj
groźniejsze ... zwłaszcza dla mnie ... Często krążę wokół 
tej kaszy godzinami, dniami, tygodniami ... Nie chcę mieć 
z tym kontaktu, nie chcę tego wszystkiego. 
Z drugiej strony jest tak, że właśnie ci pisarze, którzy są 
dla mnie najważniejsi, to moi najwięksi przeciwnicy 
i wrogowie. To jakby nieustanne stawianie oporu, wła
śnie tym, których oddziaływaniu człowiek poddał się bez 
reszty. 

Nałeźałoby wyjść z jtdntj ciemności, nad którą przez całe życie 
nie udaje się zapanować, aż w końcu ta niemożność sta
je się totalna, i wejść w inną, drugą, ostateczną ciem
ność przed sobą, dotrzeć tam jak najszybciej i bez cere
gieli, bez filozoficznych wykrętów, po prostu wejść ... i za
mknąć oczy, żeby w miarę możliwości przyśpieszyć tę 
ciemność, i otworzyć je dopiero wtedy, kiedy będzie się 
miało pewność, że już absolutnie jest się w ciemności, 
w tej ostatecznej. 

Thomas Bernhard 
Trzy dni 

przełożyła Anna Wołkowicz 
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Czyszczenie 
jest naszym 

zadaniem. 

Pamięć historii i znajomość dziedzic
twa kulturowego jest dla narodu 
sprawą najważniejszą. Zatem insty
tucjom powołanym do propagowania 
i ochrony tych nadrzędnych wartości 
obowiązani jesteśmy pomoc wszela
ką - tak swą misję wobec wartości 
narodowych postrzega Mecenas 
Kultury Krakowa Roku 1998 i 1999 
Kii.rcher Poland Ltd. - przedstawiciel 
światowego producenta urządzeń 
czyszczących. Dlatego od roku 2000 
Kii.rcher Poland Ltd. swym mecena
tem obejmuje także Stary Teatr 
w Krakowie. 
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Patron prasowy Starego Teatru 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 Kraków 
www.stary-teatr.krakow.pl 

Sekretariat 
tel. 421 29 77, fax 421 33 53 
e-mail: sekretariat@stary-teatr.krakow.pl 

Duża Scena i Nowa Scena 
ul. Jagiellońska 1, kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
tel. 422 40 40 

Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21, kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
tel. 428 47 OO 

Mała Scena 
ul. Sławkowska 14, kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 
tel. 422 40 40 

Kasy biletowe prowadzą sprzedaż: 
- od wtorku do soboty 1000 - 1300 i L 700 - 1900 oraz 2 godziny 

przed przedstawieniem 
- niedziela 1700 - 1900 oraz 2 godziny przed przedstawieniem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem 

Biuro Obsługi Widzów, pl. Szczepański 1 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych, informacja 
o repertuarze, zawieranie umów abonamentowych 
czynne: 
od poniedziałku do piątku 900 

- 1700 

sobota 900 
- 1300 

tel. 422 40 40, 0605 74 89 85 
fax 292 75 12 
e-mail: bilety@stary-teatr.krakow.pl 

Muzeum Starego Teatru 
ul. Jagiellońska 1 I pl. Szczepański 1 
czynne: 
od poniedziałku do piątku 900 

- 1700 

sobota 900 
- I 300 

oraz na godzinę przed i w czasie przedstawienia 
centrala tel. 422 80 20 

Redakcja programu: Elżbieta Bi11czycka 
Opracowanie graficzne: Lech Przybylski 

Opracowanie komputerowe: Piotr Kołodziej 
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P r e m e r a 

16 grudnia 2000 r. 

„ Pcu11ięt11ikwariata " M. Gogol, Pop1ys:.c(J11 - L Pisko,z 

Jubileusz 
Trzydzieści lat temu - 22 lipca 1970 roku Le
szek Piskorz debiutował na Scenie Starego Te
atru w przedstawieniu Snu nocy letniej W. Szek
spira w reżyserii Konrada Swinarskiego. Wier
ny, przez całe artystyczne życie jednemu teatro
wi, zagrał przez trzydzieści sezonów kilkadzie
siąt ról.Jako młody aktor wziął znaczący udział 
w legendarnych przedstawieniach Konrada Swi
narskiego (Dziady), Andrzeja Wajdy (Biesy; 
Noc Listopadowa; Z biegiem lat z biegiem dni), 
Jerzego Jarockiego (Proces; Sen o bezgrzesz
nej). 
Leszek Piskorz jest aktorem wyrazistym, cha
rakterystycznym, o wielkiej dynamice, dosko
nale panującym nad warsztatem środków ak
torskich, wspartych scenicznym temperamen
tem. W pamiętnej roli McMurphy'ego w Lo
cie nad kukułczym gniazdem (reż. K. Zanussi 
1979) artysta stworzył postać złożoną psycho
logicznie, głęboko ludzką, jednocześnie dosko
nale zabawną, charakterystyczną. Rola w Łga
rzu C. Goldoniego (reż. G. Pampiglione) uosa
biała magię teatru, aktor doskonale skonstru
ował postać Arlekina w oparciu o formę kome
dii dell'arte. Obłąkany skryba kancelaryjny z 
Gogolowskiego opowiadania Pamiętnik waria
ta, na którym został oparty monodram Leszka 
Piskorza pod tym samym tytułem (reż. P. 
Szczerski; 1985) był kwintesencją jego aktor
skich możliwości- tragicznego odzwierciedle
nia prawdy psychologicznej postaci, łączonej z 
komizmem i groteskową deformacją. Pamięt-
nik wariata wystawiono w Starym Teatrze po- ~ 
nad 500 razy. ~ 
Ostatnie lata przyniosły dwie ważne role w Lu- :s: 
natykach - Huguenau, czyli rzeczawość i Bra- ~ 

ciach Karamazaw - słynnych przedstawieniach 
Krystiana Lupy, a także arcyzabawną postać 
Strażaka w przedstawieniu Spaghetti i miec;:, 
Tadeusza Różewicz w reżyserii Kazimierza 
Kutza. 
Leszek Piskorz został nagrodzonym.in.: za rolę 
Arlekina w Łgarzu Goldoniego na XXII Kali
skich Spotkaniach Teatralnych (1982), za po
stać Gaudentego w przedstawieniu Wiosna Na
rodów w Cichym Zakątku A. Nowaczyńskiego 
podczas XXVII Kaliskich Spotkań Teatralnych 
(1987), za rolę Felka w Romansie z wodewilu 
WŁ. Krzemińskiego otrzymał wyróżnienie ak
torskie podczas VI Opolskich Konfrontacji Te
atralnych ( 1980). 

„ Ko1i'cówka " S. Beckett, C/011 - L. Piskorz, Ha111111 - W Sadecki 

'I~ E 1' 'I~ R 1' I~~ 11. 

Pamitlnik wariala 
„Leszek Piskorz starannie, krok po kroku pre
zentuje etapy szaleństwa carskiego urzędniczy
ny. Stopniuje narastanie jego choroby. Powoli 
prowadzi wpół zgiętą uniżeniem sylwetkę: ci
chy, skulony w kącie skotłowanego barłogu wy
pina z czasem Popryszczyn swą cherlawą pierś. 
Podnosi głos. Krzyczy i pluje. Najpierw bledziut-
ki i zahukany czerwienieje na twarzy, nabrzmie- :§ 
wają żyły na szyi i skroniach. Usta, dotychczas "E 
rozchylone głupawo dobrodusznym uśmiechem, 0 
wykrzywia zły grymas. Rozbiegane oczy na ~ 
próżno szukają bezpiecznego punktu oparcia„. ~ 
Popryszczyn początkowo przede wszystkim „Rodzetiswto " T. Bernhard. Ritter - M. Hajewska-Krzysztofik, 

. De11e - A. Mandat , Ludwik Voss - P. Skiba 
śnueszy. Ale w końcu jest przecież postacią tra-
giczną: nie pojmuje istoty swego położenia; nie 
wie o własnej śmieszności i„. to może nawet 
lepiej dla niego. Ale potem nie wie też o swojej 
chorobie i tym większe staje się dlatego jego 
cierpienie. Prościej (i cyniczniej): nie wie, że 
biją go dla jego dobra." 

Dorota Krzywicka 
.,Echo Krakowa" marzec 1985 

Lol nad kukułczym gniazdem 
„Leszek Piskorz („.) zagrał porządnego cwa
niaka, brutalnego świętego , poświęcającego się 

z fantazją zawadiakę. Więcej tu akcentów pol
skich niż ogólnoludzkich; większy nacisk po
łożono na element obyczajowy niż symbolicz
ny. Ale wolę to, niżby miało być odwrotnie - to 
znaczy gdyby po scenie chodził żywy symbol. 
A tak chodzi , a raczej t;'.vni po niej , sympatycz
ny drań , który daje nam do myślenia swoim 
dziwnym zachowaniem i który wzrusza nas 
całkiem już sentymentalnie." 

Maciej Szybist 
„Echo Krakowa" 23 października 1979 

„ Łgarz" C. Goldo11i, Arleki11 - L. Piskor:. 

tearz 
„Arlekin jako sługa łgarza dbać będzie głów
nie o swoją egzystencję, by w brudnej wodzie, 
jaką cały czas stwarzają działania jego pana, 
łowić nie tylko przeznaczoną mu Kolombinę. 
Wielka to rola - trzecia już w tym sezonie -
Leszka Piskorza, który potwierdził swoją obec
ność w czołówce aktorów tej sceny. Sprawno
ści fizycznej towarzyszy u Piskorza dbałość o 
precyzję ruchu i gestu stylizowanego, zaś zrozu
mieniu konwencji - dystans komediowy, wła
ściwy myśleniu Arlekina, któremu w tej kome
dii ani Goldoni, ani Pampiglione nie pozwolili 
odegrać pierwszych skrzypiec. Arlekin Piskorza 
sugeruje, że miałby tu coś więcej do powiedze
nia." 

Krzysztof Miklaszewski 
„Dziennik Polski" 24 września 1982 

„Jeżeli chodzi o rodzaj teatru, nie stosuję sztyw
nych podziałów: np. klasyka - współczesność. 

Dla mnie liczy się każda dobra sztuka i każda 
dobra rola. I w każdej z tych dziedzin staram 
się osiągnąć poziom perfekcji. Łatwiej jednak 
odnajduję się w komedii lub na pograniczu dra
matu i komedii- w tragifarsie. („.) To gatunek, 
który przynosi mi największą satysfakcję„. 

Leszek Piskorz 
fragment wywiadu „Trybuna" 19 marca 1995 

Thomas Bernhard w Slarym Iealrze 
Nazwisko Thomasa Bernharda pojawiło się 
dwukrotnie na afiszach Starego Teatru. Po raz 
pierwszy Krystian Lupa zrealizował na zamó
wienie Mittelfest'92 inscenizację jego powie
ści pt. Kalkwerk we własnej adaptacji, reżyserii 
i scenografii - prapremiera światowa przedsta
wienia odbyła się 30 lipca 1992 w Cividale del 
Friuli we Włoszech , a krakowska w trzy mie
siące później - 7 listopada. Po czterech latach 
- 19 października 1996 - miała miejsce pre
miera dramatu Rodzeństwo w reżyserii i ze sce
nografią Krystiana Lupy. Muzykę do obu spek
takli napisał Jacek Ostaszewski. 

„Spektakle Lupy są jak symfonie muzyczne i 
dlatego wymagają niezwykłej precyzji od wy
konawców. Każdy fałszywy ton jt::.t lat wo !OL.

poznawalny. Aktorzy Rodzeństwa okazali się 
obdarzeni nie tylko talentem, ale i słuchem ab
solutnym. Przedstawienie, w którym czas pły
nie leniwie ogląda się w dużym skupieniu i z 
wielką uwagą. 

Jan Bończa-Szabłowski 
„Rzeczpospolita" 18 marca 1998 

„Mieszkamy w tej części świata, która nazna
czona jest i Łagodną Dostojewskiego, i Woy
;:,eckiem Btichnera, i wreszcie Faustem. Z tego 
naznaczenia wziął się Thomas Bernhard. Z tego 
naznaczenia wziął się Krystian Lupa i jego te
atr. Z tego naznaczenia jesteśmy i my: widzo
wie. Marzyliśmy o takim spektaklu, jak Kal
kwerk. I nie jesteśmy w stanie go wytrzymać. 
Obejrzeliśmy go prowadzeni za rękę jak dzie
ci, poddawani z mistrzowską precyzją teatral
nej magii światła, obrazów, dźwięków, głosów, 
myśli . Aktorzy? Nie było aktorów. Nawet po
staci nie było. Na scenie widzieliśmy siebie. 
Teraz nie potrafimy sobie spojrzeć w oczy. Nie 
umiemy patrzeć w lustro. To zaraz minie. To 
tylko teatr? Nieprawda." 

Ewa Otrębowska-Piasecka 
„Gazeta Wielkopolska" 5 maja 1998 

KRONIKA Starego Teatru 

!U Premiery U! 
w przygotowaniu 

WARIACJE ENIGMATYCZNE 
Ericka-Emanuella Schmitta 

w reżyserii Piotra Mikuckiego 

WIŚNIOWY SAD 
Antoniego Czechowa 

w reżyserii Remigiusza Brzyka 

FANTOM 
Ingmara Villqista 

w reżyserii Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej 

Oprneou •a nle 

Elżbieta Blńezycka 

Opraeo" n n le gra nezne IA"t!h Prz~·b~· lskJ 

Opraeow a 11 ie ko 111p1„e ro" e Piotr Kułudzlej 



UNIATEATRówEuROPY 

założony w roku 1781 
sezon 169. 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY JERZY KOENIG 

Thomas Bernhard 

ił riłWiacz śWiił ił 
(Der Weltverbesserer) 
przekład: Danuta Zmij-Zielińska 

OBSADA 

Naprawiacz świata 
Kobieta 

Rektor 
Dziekan 

Burmistrz 

Leszek Piskorz 
Agnieszka Mandat 
Edward Dobrzański 
Jan Gtitner 
Jan Krzyżanowski 

REŻYSERIA 

Leszek Piskorz 

SCENOGRAFIA l WSPÓŁPRACA REŻYSERSKA MUZYKA 

Agata Duda-Gracz Andrzej Zarycki 

Asystent reżysera: Jan Krzyżanowski 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy BANK BPH A ~IKJUICHER 
8 J\ "K h ZEMYSl.OlilOO· H Afi.Dl.OWY SA 

!!! W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ, FILMOWAĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH !!! 

Dyrektor naczelny Ryszard Skrzypczak 
Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 

inspicjent 
sufler 
dźwięk 

światło 

realizator nagrania 
brygadzista sceny 

kostiumy: 
pracownia krawiecka damska 

pracownia krmviecka męska 
dekoracje: 

pracownia buta/orska 
pracownia malarska 
pracownia stolarska 
pracownia ślusarska 

pracownia tapicerska 
kierownictwo tech11icv1e 

koordynacja pracy artysrycv1ej 

Zbigniew Duma 
Iwona Gołębiowska 
Jacek Ochal 
Ryszard Folfasiriski 
Andrzej Kacvnarczyk (Studio Nagrari Swrego Teatru) 
Wiesław Ochal 

Halina Drahus 
Fryderyk Kałkus 

Barbara Paluch 
Małgorzata Talaga 
Wiesław Wróbel 
Leszek Bubak 
Jan Regulski 
Andrzej Starzyk, Tadeusz Kulawski 
Małgorzata Tusiewicz, Urszula Wać 

!!' PREMIERA NA NOWEJ SCENIE ' /6 GRUDNIA 2000 ROKU !!! 


