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MIKOŁAJ GRABOWSKI 

Rocznik 1946. Aktor, reżyser. pedagog, profe
sor sztuk teatralnych. Absolwent Wydziału Ak
torskiego (1969) i Wydziału Reżyseri i Dramatu 
(1977) PWST w Krakowie, którego był dzieka
nem w latach 1998-2008. 
Współpracował z Teatrem Polskim w Poznaniu, 
Teatrem Ludowym w Nowej Hucie, Teatrem 

Nowym w Łodzi, Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi oraz Teatrem im. Słowac
kiego w Krakowie, Teatrem IMKA. Teatrem Wielkim - Operą Narodową. a tak
że Pantheater Kampnagel w Hamburgu i Schauspielhaus w Duesseldorfie. 
Od roku 1987 współpracuje z Teatrem STU w Krakowie, od 2002 r. jest dyrek
torem artystycznym, a od 2003 r. dyrektorem naczelnym i artystycznym Naro
dowego Starego Teatru w Krakowie. 
Jego najsłynniejsze spektakle to Kwartet dla czterech aktorów Schaeffera, Trans
-Atlantyk Gombrowicza, Listopad Rzewuskiego, trzy części Opisu obyczajów Ki
towicza, Obywatel Pekoś Słobodzianka , Scenariusz dla trzech aktorów Schaef
fera, Kto się boi Wirginii Woolf Albee'go, Tartuffe Moliera, Dzienniki Gombro
wicza, Pan Tadeusz Mickiewicza. 
Jest autorem licznych spektakli telewizyjnych, będących zarówno oryginalnymi 
realizacjami, jak i przeniesieniami realizacji teatralnych. Często występuje w fil
mach jako aktor. 
Mikołaj Grabowski jest laureatem wielu nagród, m. in .. na Festiwalu Małych 
Form w Szczecinie Grand Prix za realizację Kwartetu dla czterech aktorów Scha
effera (1980), Grand Prix i nagrody za reżyserię Scenariusza dla trzech aktorów 
Schaeffera (1987), Grand Prix za Opis obyczajów ks. Kitowicza (1990); Nagro
dy im. Konrada Swinarskiego, przyznanej przez redakcję miesięcznika „Teatr" 
za całokształt dokonań artystycznych (1981 ), nagród na Festiwalu Opolskie 
Konfrontaqe Teatralne „Klasyka Polska" za reżyserię Irydiona Krasińskiego 

(1984) i za teatralizację Opisu obyczajów, cz. li (1996); Nagrody Specjalnej 
za Scenariusz dla trzech aktorów Schaeffera na Festiwalu Polskiej Dramaturgii 
Współczesnej we Wrocławiu (1987); nagrody Ministra Kultury i Sztuki i Jury 
Konkursu Dramaturgii Współczesnej za reżyserię Obywatela Pekosia Słobo

dzianka (1997), oraz za reżyserię Proroka llji Słobodzianka (2000) oraz nagro
dę „Złotego Yoricka" dla Króla Leara za najlepszą realizację w sezonie 2000/01 
sztuki W. Szekspira. W 201 2 r. Pan Tadeusz Mickiewicza zdobył Grand Prix Ka
liskich Spotkań Teatralnych. W 2005 r. Noc Stasiuka uznana została za najlep
sze przedstawienie Nadrenii-Wirtembergii. 

JACEK UKLEJA 

Jacek Ukleja, scenograf i kompozytor, urodził się 
w 1947 roku w Gliwicach. Ukończył scenografię 
na krakowskiej ASP pod kierunkiem prof. Andrze
ja Stopki. W 1968 założył, wraz z Ryszardem An
toniszczakiem, działający przy ASP zespół rocko
wy „Zdrój Jana", który wypracował sobie rozpo
znawalny awangardowy i audiowizualny styl. 

Od 1972 roku Jacek Ukleja zajmuje się plastyką i muzyką filmową . Projektuje deko
racje i postacie do filmów animowanych oraz komponuje i nagrywa do nich muzy
kę. Od 1976 zajmuje się głównie scenografią. Spośród kilkudziesięciu realizacji waż
niejsze to: Burza W. Szekspira, Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu, reż . Jerzy Go
liński, Fantazy J. Słowackiego, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, reż. Krystyna Sku
szanka, Żeglarz J. Szaniawskiego, Teatr Ateneum w WarszaWie, reż . Bogdan Hussa
kowski, Trojanki, J. Bruzdowicz. prapremiera polska, Teatr Wielki w Warszawie, reż . 

Bogdan Hussakowski, Tannhausser, opera R. Wagnera, Teatr Wielki w Łodzi , reż. Bog
dan Hussakowski, Pamiątki Soplicy wg. H. Rzewuskiego, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, 
reż. Mikołaj Grabowski, Trans - Atlantyk wg. W. Gombrowicza, Teatr im. S. Jaracza 
w Łodzi, reż . Mikołaj Grabowski, Kralj Ibi Jarry' ego, Pozoriśte Mladih w Sarajevie, reż. 
Bogdan Hussakowski, Portret S Mrożka, Teatr Polski w Warszawie, reż. Kazimierz 
Dejmek, Pożegnanie jesieni wg. Witkacego, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, reż 
Mikołaj Grabowski, Prorok Ilia Tadeusza Słobodzianka, Teatr Nowy w Łodzi, reż . Mi
kołaj Grabowski, Sen Pluskv;y T. Słobodzianka, Teatr Nowy w Łodzi , reż . Kazimierz 
Dejmek, Hamlet, W. Szekspir, T. Nowy w Lodzi, reż. Kazimierz Dejmek (zmarł pod ko
niec pracy nad spektaklem), spektakl kończył Maciej Prus, Sejm Kobiet wg. Arystofa
nesa, Narodowy Stary Teatr w Krakowie, reż Mikołaj Grabowski, Operetka W. Gom
browicza, Teatr STU w Krakowie, reż Mikołaj Grabowski, Pan Tadeusz, Narodowy Sta
ry Teatr w Krakowie, reż. Mikołaj Grabowski. Autor licznych scenografii dla Teatru TV 
W roku 201 O pracował jako główny scenograf filmu Historia Roja, czyli w ziemi lepiej 
sluchać, w reżyserii Jerzego Zalewskiego. W roku 2011 reaktywował zespół „Zdrój Ja
na" płytą „Zdrój Jana Cd" (wydawnictwo OBUH). 



MICHAŁ GRABOWSKI 

Urodził się w 1984 w Krakowie. W młodośc i zdo
był doświadczen ie jako aktor filmovvy i teatralny. 
Po szkole średniej zdecydował, że jego miejsce po
winno być za kamerą . Pierwsze kroki w roli opera
tora fi lmowego stawia ł pod opieką Krzysztofa Za
nussiego, Roberta Glińskiego a przede wszystkim 
- Andrzeja Jaroszewicza. 

W 2006 roku rozpoczął studia w German Film and Television Academy w Berlinie. 
Współpracował tam między innymi z Michaelem Ballhausem, Sławomirem Idzia
kiem, braćm i Dardenne, Michaelem Bertlem. Jest równ ież współpracownikiem Naro
dowego Starego Teatru w Krakowie, Maxim Gorki Theatre w Berlinie, Teatru IMKA 
w Warszawie - gdzie zajmuję się reżyserią światła, fotografią oraz multimediami. 

RADOSŁAW WOCIAL 

Naukę muzyki rozpoczął w wieku czterech lat 
na skrzypcach w PSM w Opolu. Ki lka lat później 
zainteresował się klarnetem i saksofononem, bę
dąc jednocześnie wielkim entuzjastą instrumen
tów klawiszovvych. Uniwersytet Opolski ukończył 
na kierunku muzycznym w 2003 roku. Na de
skach teatru pojawił się po raz pierwszy w realiza

cji Spokój wg/owie Tomasza Hynka wg wierszy Tymona Feusette'a. Współpracował 
również przy relizacji spektaklu Niepoprawni na podstawie tekstu Juliusza Słowackie
go w reż. Bartosza Zaczykiewicza. Na stałe zaangażowany w wiele projektów mu
zycznych jako producent, kompozytor i aranżer oraz koncertujący muzyk. Przy spek
taklach Jacques Brel i Jak w starym kinie - wieczór piosenek Mieczysława Fogga, któ
rych premiery odbyły się w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, pracował jako 
kierownik muzyczny, a ranżer i muzyk. Twórca muzyki do spektakli: O lepszy świat Ro
landa Schimmelpfenniga, Panny z Wilka wg Jarosława Iwaszkiewicza, Idiota Fiodora 
Dostojewskiego, Dama kameliowa Aleksandra Dumasa oraz aranżacji do spektaklu 
Naprawdę nie dzieje się nic.. c.zyli piosenki z Opola w Teatrze im. Jana Kochanowskie
go w Opolu . 



Stacja numer 13 

Widzu? Zgodzisz się ze mną? Że są książki , do których wchodzi się z ociąganiem? 
Człowiek tak niby idzie, ale nie idzie mu, ten chód. Człowiek się kryguje, człowiek 

się peszy. Stoi pod drzwiami i przebiera nogami. Puka nieśmiało, cisza, nic. Zaglą

da przez okno, jest tam ktoś? Jeśl i nie ma nikogo, to z poczuciem ulgi odchodzi, 
ale jeśli jest, to wchodzi i zaraz żałuje, bo znajomość okazuje się dla obydwu stron 

krępująca. 

I są takie, książki, w które wchodzisz od razu, bez pukania. Po co, jeśli drzwi otwarte 

na oścież7 I okna. Wchodzisz i od razu czujesz się jak w domu. Rozbierasz odzienie 

wierzchnie, niedbale rzucasz w kąt buty i kładziesz się na kanapę. Ręce założywszy 

pod głowę. I rozglądasz się, słuchasz. Nastrojowo jest, i swojsko. Jesteś u siebie. I mi

ło jest tak, w domu, w którym nawet cebula jest tak miła, że się sama obiera. 

Czytasz i uśmiechasz się, na pokraśniałej gębie rysuje ci się torcik złożony z warstw 

rozbawienia, uciechy, uznania i podziwu. 

Jesteś czytelnikiem, strony cale krąży ciepła krew .. Czytelnikiem, a więc królem, 
twoja korona to czapka niewidka, widzisz wszystkich i wszystko, ciebie nikt. Mia

sto, do którego wpadłeś jak śliwka w kompot na pierwsze imię ma Opole, na dru

gie Hassliebe. Uważaj, jesteś w Krainie Różyckiej : na parapetach mieszkań orły stu

kają dziobem do szyb, koczkodany mieszkają na głowach , należących w sumie 

do mieszkańców, w sadach rosną wściekłe psy, potrafiące przegryźć na pół samo

chód najnowszej marki lub przeżreć drzwi, na dnie Odry stoi zatopiona armia 

w zardzewiałych hełmach, w kałużach osiedlowe drużyny nurkują na czas i wycią

gają z nich maszyny do szycia tudzież zaginionego dzielnicowego, jako jedyny czy

ta książki ogień, a miasto przypomina z góry dziurawą korę mózgową . 

Nawet nie wiesz kiedy, a już ranek, a ranek, widzu miły, następuje całkiem niepo

trzebnie, zwłaszcza kiedy masz do wyboru pójście na studia lub na zakupy. Niepo

trzebnie, jako że w przeddz ień piłeś . Dzisiaj też wypijesz, i Jutro, dlatego że 

od dziecka masz uraz do alkoholu . Może dlatego, uciekając , wykonujesz niespo

dziewane dla siebie samego zygzaki, nic dziwnego, jedną nogę masz przec ież krót

szą , za to druga porządniejsza. 



Czas szepce ci do ucha, żeby ruszyć w drogę, ruszasz. Niebo to wywrócona do gó

ry nogami fontanna, słowem leje. Leje też słowami, i to tak, że sztorm, że potop, 

ale nic to, ze starego zegara ściennego robisz sobie arkę i ratujesz po drodze zwie

rzęta oraz siebie w osobie własnej . Omijasz zacumowane przy redzie taksówki 

i od razu wpływasz na czwarte piętro, kataklizmy są praktyczne. 

Przytkniesz głowę do szyby w autobusie Opole-Pu ławy. Ona, ta głowa twoja 

własnościowa, zacznie wydawać wysokie i przejmujące dźwięki , które wprawią 

w drżączkę język twój i okalające go zęby. Po krótkim wahaniu do telepania te

go dołączy się mózg, i to tak ochoczo, że podróż wejdzie w nowy wymiar, sta

niesz się nowym członkiem pasażerskiego chóru „PKS" na tournee po czerepie 

własnym. 

Uda ci się przejechać pociągiem przez Śląsk, zajść w ciążę jako niepokalana to 

przy tym mały pikuś . Większość pociągów krąży w tym brzuchu Lewiatana, nie 

mogąc wyjechać przez lata i sezony, zrozpaczeni podróżni wysiadają na obo

jętniej jakiej stacji lub starzeją się w nich, lub umierają. W Biurze Pociągów Od

nalezionych odnajdywane są pociągi-widma, z oszalałymi maszynistami 

i mundurami konduktorów bez nich samych, jeżdżący przez lata i sezony 

w kółko, bez ratunku . 

Są reżyserzy, którzy chcą, żeby to aktorzy nieśli słowa, z sobą, za sobą, obojętnie, 

mają je tachać. I są tacy, reżyserzy, którzy wolą, żeby słowa niosły aktorów. Wierz

chem, na oklep lub w siodle, obojętnie. Grabowski, dyrektor frazeologicznego cyr

ku, puszcza te swoje konie i jeźdźców na arenę i każe im biegać wokół, aż do pia

ny z pyska. On raczy nas od lat fest (yn) ami teatralnymi. Jego teatr to obrządek, 

ceremoniał, biesiada. Więc zasiądźcie do niej. Czeka Was 12 stacji drogi krzyżowej 

przebytej przez poetę w wieku około chrystusowym. Załóżcie sobie serwetkę 

za kołnierz i częstujcie się . Pierogami faszerowanymi wybornym tekstem. Oraz su

to zakrapianą inscenizaqą . 

Janusz Rudnicki 





Tomasz Różycki napisał nostalgiczny poemat w dwunastu księgach wierszem. Nie 

ma pewnie Polaka, który nie skojarzytby tego przedsięwzięcia z arcydziełem Mic

kiewicza. I rzeczywiście - utwór Różyckiego zdaje się z początku swobodną para

frazą Pana Tadeusza: młody bohater powraca w rodzinne strony i odwiedza dom 

babci, wspominając dawne czasy. Czekamy na parafrazę kolejnych ksiąg, ale nic 

z tego i Różycki przenosi motyw nostalgii za kresową Ojczyzną w zupełnie inne niż 

u Mickiewicza realia. Bo jego bohaterowie, choć z kresów pochodzą i chcieliby 

uratować od ruiny pozostawiony tam kościół, mieszkają dziś na Opolszczyźnie, 

w jej realia naprawdę są od lat wrośnięci, a kresy są dla nich odległym mitem 

- oddalonym bardziej znacznie, niż to byto w nieśmiertelnych Samych swoich. 

Dlatego skrzyknięta przez Wnuka gromada krewnych, pociotków i niezliczonych 

„znajomych Królika" odbywa podróż fantasmagoryczną bardziej niż realną, za

kończoną zresztą i tak na solidnej barierze granicy państwowej i służb celnych. 

Przedtem mamy tam jednak wspaniały, prawdziwie mickiewiczowski opis życia 

i obyczaju opolan czy prudniczan, zdumiewająco plastyczny, zmysłowy wizerunek 

ludzi, miejsc, całych rozbudowanych rytuałów codziennej egzystencji. Są tu wy

raziście narysowane portrety osób, ich domów, działek, ulic, rozdygotanych au

tobusów PKS-u, wystawiających na ciężkie próby anatomię swych pasażerów, i la

biryntów górnośląskiej sieci kolejowej, w której zginąć można na wieki. Są fanta

styczne opisy walk mrówek i zagłady owadziego świata niesionej przez buldoże

ry, jest wreszcie wzniesiony na szczyty heroikomicznej grandilokwenCJi obraz wal

ki dwu smrodów - tego z prudnickiej mleczarni i tego z zapomnianej w kieszeni 

Wnuka gnijącej ryby. 

Ten śląsko-opolski świat pełen jest motywów groteskowych - niczym z prozy Ja

noscha czy hiperrealistycznych obrazów Dudy-Gracza; rzeczywistość Dwunastu 

stacji pozbawiona jest pozłótki , opisana czasem z bezl itosną dosadnością, Jej 

rozkład czy zaniedbanie są namacalne, wyczuć je można wszystkimi zmysłami. 

Ale zarazem właśnie te nieśmiertelne kałuże, próchniejące budki, wysypiska 

śmieci, na których czasem zabłyśnie porzucony ryngraf, są czymś, co w poema

cie Różyckiego opromienia nostalgia, są one bowiem przeniknięte, przepojone, 

rzec można, ludzkim losem, są zapisem prawdziwego zycia, tak właśnie jak pie

rogi w kapitalnej scenie lepienia, które coś są warte dlatego, że się w nich zawie-



ra cały proces przygotowywania, pełen emocji, skupienia, zabawy i różnych za

skoczeń rytuał rodzinny - nieobecny w banalnym hamburgerze. 

Jest więc Różycki w swym poemacie wspaniałym, tęgim realistą i malarzem mię

dzyludzkich spięć, związków i nastrojów. W jego poemacie żyje prowincja - ta, 

w której jeszcze istnieje rozbudowana sieć związków rodzinnych i przyjacielskich, 

w której można jeszcze skrzyknąć gromadę do wspólnego a zbożnego dzieła, 

choć dzieło to równie łatwo skończyć może w pijanym widzie 1 na podłodze 

- o krok od zbawczego łóżka. Ten nerw realistyczny to jednak dopiero połowa 

z zalet poematu. Różycki na pisał go barwnym językiem, w którym przenika się 

wiele różnych stylów - od mowy potocznej i środowiskowego idiomu po hero

ikomiczny patos. Jak na nostalgiczny poemat przystało, pełno tu fragmentów 

niejako „inwokacyjnych", ale każdy z tych małych poemacików na cześć miejsc, 

przedmiotów czy obyczajów przełamany jest ironicznym dystansem, językową 

zabawą, żartem - jak np. w tych patetycznych wyliczeniach, w których ostatni 

element skręca przekornie w absurd. Grze przen i kających się stylów towarzyszy 

swoista gra punktów widzenia - bo przecie narrator opowieści różnym i oczyma 

na świat patrzy: to z wysokiego stolca obejmie wzrokiem cały śląski świat, to łyp

nie okiem któregoś z bohaterów, to znów - przerażonej mrówki. Stąd się bierze 

nie tylko wielowymiarowość obrazów, ale też wielorakość emoqi i na koniec 

wspaniały, wyzwalający humor tej opowieści. Bo jeśli nawet „dwanaście stacji" 

to odbicie nie tylko „dwunastu ksiąg wierszem" Mickiewicza, ale też dwunastu 

stacji męki w drodze na Golgotę, to cała ta pulsująca życiem tkanka cytatów, sty

lizacji, tropów i aluzji literackich łagodzi i rozbraja u Różyckiego tkwiącą gdzieś 

w głębi smutną pamięć wygnania z kresowej ojczyzny. Bo ostatecznie zarówno 

Pan Tadeusz, jak jego dzisiejsza, śląska replika muszą stać po stronie życia 

- i po stronie literatury, która mu hymn śpiewa . 

Jerzy J arzębsk i 

Laudacja na cześć laureata nagrody Kościelskich za rok 2004, 

Tomasza Różyckiego 
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AKTORlY PROWINCJONALNI 

PANNY Z WILKA 
wg Jaroslawa Iwaszkiewicza 

Fiodor Dostojewski 
IDIOTA 

ODYSEJA 
wg Homera 
Aleksander Dumas syn 
DAMA KAME LI OWA 
Luchino Visconti, Enrico Medioli Nicola Badalucco 
ZM IE RZCH BOGÓW , 
NAPRAWDĘ NIE DZIEJE SIĘ NIC. .. ClYLI PI OSENKI Z OPOLA 
Tomasz Śpiewak 
BULLERBYN inspirowane Dziećmi z Bullerbyn A. Lindgren 
Witold Gombrowicz 
IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 
Ray Cooney 
MAYDAY 
Tomasz Różycki 
DWANAŚCIE STACJ I 
MAŁA SCENA 
Alan Ayckbourn 
JAK SIĘ KOCHAJĄ 
A JA, HANNA wg Trenów Jana Kochanowskiego 
Eric-Emmanuel Schmitt 
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE 
DEKORATORNIA 
Stanislaw Ignacy Witkiewicz 
W MAŁYM DWORKU 
Liliana Cavan i 
NOCNY PO RTIER 
Samuel Beckett 
SZCZĘŚ LIWE DNI. KOMEDIA. OSTATNIA TAŚMA KRAPPA 
WSZVSTKIE SCENY TEATRU 
Milorad Pavić 
SŁOWNIK CHAZARSKI. DZIECI SNÓW 
W PRZVGOTOWANIU 
Ray Cooney 
MAYDAY 2 

prem. Xll 2004 
prem. Ili 2008 

prem. Ili 2008 

prem. IX 2008 

prem. Xll 2008 

prem. Ili 2009 

prem. XI 2009 

prem. XI 2009 

prem. V 2010 

prem. XI 201 O 
prem. Ili 2011 

prem. IX 2011 

prem. IV 2012 

prem. IV 2012 

prem. VI 201 2 

prem. VI 201 O 
prem. IV 2011 

prem. IX 201 1 

prem. IV 201 O 

prem. V 201 1 

prem. XI 2011 

prem. li 2012 

prem. IX 2012 

Giówna księgowa Katarzyna Kossok Giówny specjalista ds. zarządzania .<IJeksandra Demciuch, Koordynator 
pracy artystycznej Renata Płużek Inspicjenci Justyna Bartman, Teresa Zielińska, Jerzy laskowski, Specjalista ds. 
promocji i marketingu Łukasz Kustrzyński, Specjalista ds. projektów Ewa Plutecka, Specjalista ds. zamówień 
publicznych i zaopatrzenia Marta Ślęzak Specjalista ds. kadr i zatrudnienia Barbara Klaska, Specjal ista ds. 
sponsoringu Rafal Molcidci, Sekretariat Iwona Goląb€k Biuro Obsługi Widzów Agnieszka Buczkowska, An
na Dominik Patrycja Hajnb€rger. liona Kossowska, Agnieszka Kurnik Giówny mechanik Ireneusz Podhalański, Kie
rownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Jolanta Mazepka, Dział techniczny Jaromin Capiga (zastępca 
kierownika), Brygadziści montażystów dekoracji Tomasz .<IJIJ€1:ier. Stanislaw Klaska, Montażyści dekoracji .<IJek
sander Anaurowsl:i, Wrrold Janiszewski, Zbigniew Kuleako, Adam lobodz1ńsl:i, Tomasz Maslowsl:i, Pracownia kra
wiecka damska Irena Grund (kierownik), Monika Gogol, Maria Szweda, Pracownia krawiecka męska Piotr Ka
sperski (kierownik), Ewa Chmurska, Pracownia akustyczna Ryszard Balcer (l:ierownil:), Marian Weissenfeld, Pra· 
cownia oświetleniowa Grzegorz Cwalina (kierownik), Wojciech Gieroń, Damel Jaskula, Janusz Kaźmierski, Micha! 
Kostęsl:i, Witold Prokopowia, Pracownia stola~ka Bernard Szolc (kierownik), Henryk Urbanek Tapicer Joachim 
Bryla, Ślusarz Henryk Nicpon, Pracownia modelato~ka Barbara Cegielska (kierownik), Agnieszka Szarejko, Pra
cownia mala~ka Małgorzata Grubizna (kierownik), Krzysztof Młyńaa~ Pracownia fryzje~ko-peruka~ka Paweł 
Stelmach erownil:), Katarzyna Bolkowska, Barbara Kowzan, Brygadzista garderobianych i rekwizytorek Mag
dalena Tomechna-Dzi~ewia. Garderobiane Halina Rimpler, Anna Watras, Rekwizytor Waldemar Watras. 

W programie wykorzystano zdjęcia autorstwa Bartosza Maza, 
a także zdjęcia z ""'fStaW'I "Świat jest pomiędzy. 12 narracji . Banal I Niepokój I Cud" 

obrazującej żyoe spoleano - obyaajowe Opolszayzny w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. 
Dziękujemy Muzeum Śląska Opolskiego za udostępnienie materialów. 

Teatr im . Jana Kochanowskiego 
45-056 Opole. Plac Teatralny 12 

sekret. tel./fax +48 77-45-45-942, 77-45-39-086; 
centrala tel. 77-45-39-082 do 85 

www.teatropole.pl biuro@teatropole.pl 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW - bow@teatropo~.pl 
pc1)JmUJ' zamówien~ na sprzedaż b<letów indywidualnydl i zb1orowyd1 
w poniedllillkl od 8 OO do 16.00, od wtol<u do piątku od 8.00 do 18.00, 

tel/fax 77-4545-941. 7745-39-082 do 85 w. 108. 
KASA 81lETOWA (tel . 7745-45-941, 7745-39-082 do 85 w. 109) 

czynna od wtor'<u do piątku od 10.00 do 14.001od15.00 do 18.00 
lub do rozpooęoa przedSlilWJen~. w soboty i n<'<lll<'le godzinę przed spel:ta~em . 

Redakcja programu: KATARZYNA DUDEK. HALINA FLEGER 
Opracowanie komputerowe: STUDIO .con TEXT", www.comext.pl • Diuk . '>ADY" Krap\owice 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu jest finansowany z budżetu 
Samorządu Województwa Opolskiego. 

~ ~··· l.1.1!.!.A ' . ' 
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