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o rno r bi, bi n 

Qrmd 1 I , 

'lf bi' bi ny yo, 

1m je t 2 natury? 

1no21imo~ci ma 

o c2yrn eerce mar2y. 

go nie~2c2ęecie gna, 

tko mmać mu na tmar2y? 11 

Dlaczego Lej orek? 

Bo to piękna, mądra, zrusz 
ale t bardzo zabawna apo-.„.,... __ 

o cudowna muzyka Jerz 
Bo świetne teksty ac1e a 
Bo znakomity zespot 
koszalińskiego teatru 
Bo choć czas, w kt 
szczęśliwie mmal 
o szczęścw po 
Bopodobn e 
kazd 



Dyrektor Naczelny: Zdz i sław Derebecki 
główna ks i ęgowa : Anna Korczyk 

asystent dyrektora, koordynator pracy artystycznej: Beata Barów 
kierownik techniczno-administracyjny: Anton ina Cisakowska-Huss 

z-ca kierownika ds. sceny: Edward Sagan 
pracownia plastyczna : Beata Jasionek 

pracownia akustyczna: Jakub Ko los, Paweł Skeczyk 
pracownia elektryczna: Piotr Bartoszewicz , Marek Płoc harski 

pracownia krawiecka: Anna Lickun 
pracownia ślusarska : Krzysztof Mariak 

pracownia fryzjerska, garderobiane : Renata Borowska, 
Emilia Patrzek, Estera Szulc 

montażyśc i dekoracji: Marek Grabowski, El iasz Nawrot, 
Krzysztof Kotowski, Ryszard Pelc, 
Piotr Rusek, Andrzej Wieczorek 

magazyn kosti umów i rekwizytów: Irena Kłos 
kierownik biura organizacji widowni: Włodzimierz Szymczyk 

specjaliści ds. spektakli miejscowych: Magdalena Borysiewicz 
Teresa Hołowiej, Dagmara Tel i ńska , Katarzyna Tudruj 

kierownik biura promocj i: Rafał Wołyniak 
specjalista ds. promocji : Izabela Rogowska 

sekretarz l iteracki: Sylwia Purta 
księgowość: Anna Bendyk, Anna Jasińska , Janina Lach 

specjalista ds. pracowniczych: Nadzieja Kosacka 
specjalista ds. administracj i: Anna Borej , Sławom ir Dudek 

inspicjenci : Dorota Czerkawska, Hanna Student 
pracownicy administracj i: Krystyna Kotulska, 

Wanda Strąpoć, Zbigniew Milewski 

www.btd.koszalin.pl 
Organizatorem Teatru jest Miasto Koszalin 
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Dz1ala lność BtD im. J. Słowackiego 
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ze środków Województwa 
Zachodniopomorskiego 

lllnlatentwv 
Kultury 
IDzlNll-.,. 

sponsor 
generalny 

~ 
Województwu 

Zachodniopomonkie 

patron medialny 
spektakli 

partnerzymed•alm • . a ~~ - -*1{ T~ 
~t::I aamm9 --a.::r 

kasulinek.p l 8 "ias&o presti f !!!.'~ ~2" ~ ~ 


