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„Historia Polaka 
w obrażkach.„" 

kontynuuje temat dziejów 
człowieka w zetknięciu 
z historią, tym razem 
przyglądając się nam 
samym - Polakom. 

Znając nasze narodowe 
wady, raczej możemy 

ł:>yć pewni, że obraz Polaka 
na przestrzeni wieków 

nie maluje się zbyt 
optymistycznie. I tak jak 

w przypadku 
„Odlot w czasie„." 
okazało się, że 

tsto ria lubi się powtarzać ... 
Tak w przypadku naszego 

tytułowego Polaka 
okaże się, 

że historia niczego 
nie potrafiła go nauczyć„. 



Dyrektor Naczelny: Zdzisław Derebecki 
główna księgowa: Anna Korczyk 

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

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

pracownia akustyczna : Jakub Kolos, Paweł Skeczyk 
pracownia elektryczna: Piotr Bartoszewicz, Marek Płocharski 

pracownia krawiecka : Anna Lickun 
pracownia ślusarska : Krzysztof Mariak 

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

montażyści dekoracji : Marek Grabowski, Eliasz Nawrot, 
Krzysztof Kotowski, Ryszard Pelc, 
Piotr Rusek, Andrzej Wieczorek 

magazyn kost iumów i rekwizytów: Irena Kłos 
kierownik biura organizacji widowni: Włodzimierz Szymczyk 

specjaliści ds. spektakli miejscowych : Magdalena Borysiewicz 
Teresa Hołowiej, Dagmara Telińska , Katarzyna Tudruj 

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

sekretarz literacki: Sylwia Purta 
księgowość: Anna Bendyk, Anna Jasińska, Janina Lach 

specjalista ds. pracowniczych: Nadzieja Kosacka 
specjalista ds. administracji: Anna Borej, Sławomi r Dudek 
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Organizatorem Teatru jest Miasto Koszalin 
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Działalność BtD im. J . Słowackiego 

w Koszalinie jest współfinansowana 

ze środków Województwa 
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