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„Książę i żebrak" 

moralizatorstwo 
czy dobra zabawa? 

Bardzo często 

używamy określenia 

moralizatorstwo, gdy 
ktoś próbuje kogoś 

czegoś nauczyć. 

W przypadku „Księcia 
i żebraka" chodzi 

raczej o spektakl edukacyjny z nutą dobrej 
zabawy. W przepięknej opowieści Marka 
Twaina niewątpliwie znajdziemy grę 

trywialnym określeniem dotyczącym punktu 
widzenia zależnego od miejsca siedzenia. 
W zależności od sytuacji książętami 

i żebrakami bywamy w życiu naprzemian. 
Historia, dodatkowo wzbogacona piękną 

muzyką Piotra Salabera, stylizowaną na czasy, 
w których akcja spektaklu się toczy, przeniesie 
nas w świat nieco bajkowy. I choć nie jest to 
„Opowieść wigilijna" i nie dokonuje się w nim 
tak duża przemiana głównych bohaterów, 
zostaje nam, po obejrzeniu tego 
przedstawienia, oprócz zabawy refleksja ... 
Jacy jesteśmy. Jacy możemy być. Chciałbym, 
żeby dotknęła ona szczególnie młodych 

widzów. 
W każdej postaci jest dobro i zło. Aktor poza 
tekstem może pokazać inny kolor granego 
bohatera, może być to cała paleta barw. 
Postacie mogą być biało-czarne w lekturze, 
w inscenizacji scenicznej już tak 
jednowymiarowe być nie powinny. Aktorzy 
nigdy nie grają jednoznacznie, przynajmniej 
staram się ich do tego namawiać, podobnie 
jak i reżyser. Nie określa się postaci jedną 
grubą kreską. W każdym z nas jest dobro i zło, 
więc to tylko kwestia proporcji, które 
pomiędzy nimi w nas się układają. 

W spektaklu jest tak samo. Spójrzmy na to, co 
media czy Internet, do których młodzież ma 
nieograniczony i powszechny dostęp, mają do 
zaoferowania ... 

ciąg dalszy na str. 15 

Mark Twain - pisarz, eseista, wykładowca. Właściwie 
Samuel Langhorne Clemens (1835-1910). Samouk, 
wędrowny drukarz, pilot na Missisipi, poszukiwacz 
złota w Nevadzie, wreszcie dziennikarz. Odbył wiele 
podróży po Ameryce i kilkakrotnie odwiedził Europę, 
wyśmiewając dumę i wyrafinowanie kulturalne 
mieszkańców Starego Świata. Zasłynął jako 
twórca niezapomnianej i uwielbianej 
przez kolejne pokolenia postaci, urwisa 
Tomka Sawyera . Do dziś uważany jest 

za autora, który w swych dziełach najpełniej oddał swoisty 
charakter amerykańskiego humoru oraz znacząco wpłynął na 

Mark Twain i jego złote myśli 

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, 
czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc 

odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap 

w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, 

odkrywaj." 

„Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją 
drugą stronę, której nie pokazuje nikomu." 

„Daj każdemu dniu szansę stania się 

najpiękniejszym w całym twoim życiu." 

„Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić 
z kimś drugim" 

Być dobrym jest szlachetnie. Lecz uczyć innych jak oni mają 
być dobrzy, jest jeszcze szlachetniej i nie wymaga tyle 
wysiłku" 
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, 
„ Cłzaj nikogo, 

opóki nie pochodziłeś w jego butach co najmniej przez piętnaście dni." 

Tak JUZ mamy. Jesteśmy głęboko niezadowoleni ze 
wszystkiego, co nas otacza. Jesteśmy za grubi, za chudzi, 

mamy nieodpowiedni kolor włosów, albo ich 
strukturę . Nie zadowala nas stan konta 

bankowego, wygląd mieszkania i zawartość 

garderoby. Mieć, mieć, mieć. Przynajmniej 
zawsze więcej niż sąsiad czy znajomi. To takie 
ludzkie (a polskie w szczególności) ślepo dążyć 
do poprawiania sobie jakości życia . Tylko chyba 
się trochę pogubiliśmy. Filozofia posiadania, 
bycia najlepszym, jest jak pędzące koło 

diabelskiego młyna . My dorośli być może 

mamy jeszcze „nogi na ziemi" i nie damy się 
porwać, ale nasze dzieci„„ Wychowywane są w 

duchu, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, że 
można mieć i być lepszym. Dzieciaki prześcigają się 

w jakości zabawek, gier komputerowych, ciuchów. 
Kto nie ma, ten jest wykluczony. Kto nie zna bohatera 
kreskówki, ten nie może się bawić. I tak od 

przedszkola wyścig szczurów - do jakiej szkoły, na 
jakie zajęcia dodatkowe. A dzieciństwo„„ 

Niemodne, archaiczne, niepotrzebne. Uczymy 
nasze dzieci tego, że kombinując, można załatwić 

wszystko. Dajemy przykład, że stan konta 
i wykonywana praca świadczą o człowieku. Swoim 

brakiem szacunku pokazujemy, że liczą się pieniądze 
i znajomości. Wychowujemy potwory, czy następne 

pokolenie? To przecież ludzie, którzy za kilkadziesiąt lat się 
nami zaopiekują. Jeżeli nie będziemy ich uczyć szacunku dla 
drugiego człowieka-skończymy naprawdę marnie. 
Marzenia o szczęśliwym dzieciństwie i dobrym życiu 

towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. To one były 
motorem zarówno odkryć, wynalazków, jak 
i wielkich konfliktów i wojen. 

.„ 

-Prawda jest taka, że często marzymy o rzeczach, których nigdy nie będzie nam 
dane doświadczyć. Nasze wyobrażenie o życiu innych jest przerysowane. Żeby 
poznać codzienność drugiego człowieka trzeba w nim „zamieszkać". Obudzić 

się jako on i przeżyć dzień. A może się okazać, że z drugiej strony nie jest tak 
kolorowo. Chwyt qui pro quo wykorzystują twórcy wielu książek czy filmów. I tak 
zamienia się mama z córką, chłopak z dziewczyną i zazwyczaj jest śmiesznie . 

Spektakl „Książęi żebrak" na podstawie powi eści Marka Twaina będzie 
niósł wartościowe (nie tylko dla młodego widza) przesłanie. 

Te delikatnie zarysowane morały z pewnością pozwolą się zastan·owić 

nad tym, kim jesteśmy dla siebie i innych. Bo cóż takiego dziwnego 
w tym, że książę zamienił się z żebrakiem? Przede wszystkim to, 
że zarówno jeden, jak i drugi (oprócz poznania jakości życia innych 
sfer), dokonali rewolucji w życiu swoim i swojego otoczenia. Książę 
w skórze Toma zobaczy, jak wygląda codzienność najniższych sfer, 
że wyobrażana przez niego beztroska życia zwyczajnych dzieci 
przesycona jest cierpieniem, walką o każdy kęs chleba i własne życie. 
Dzieci wyrastają w atmosferze bicia, zmuszane są do kradzieży 
czy żebractwa. Tom zobaczy, że codzienność na dworze to nie tylko 
piękne stroje, to przede wszsytkim obowiązki zbyt duże jak dla 
dziecka. Tu liczy się odpowiedzialność, a nie dobra zabawa . Dzięki 
swojej mądrości obnaża tyranię , ponieważ nie zgadza 
się na przemoc wobec słabszych i ułaskawia niesłusznie 

osądzonych. 

„Książę i żebrak" to historia przede wszystkim o tym, 
że wszyscy ludzie powinni być sobie równi niezależnie od tego, 
kim są i co posiadają. To historia o tym, że mądrość dzieci 
obnaża złe zachowania dorosłych takie jak agresja, przemoc, 
zbrodnia, kłamstwa. I najważniejsze Tom i Edward pokażą, 
że uczciwość, szacunek i wiara w drugiego człowieka potrafią 
zdziałać cuda. Oni już się przekonali jak wygląda świat 
w cudzej skórze, co nie jest on mniej skomplikowany 
od naszej codzienności. Myślę, że dla dzieci będzie 

to wspaniała lekcja przyjaźni i dostrzeżenia tego, 
że w codziennym życiu będzie naprawdę ważne. 

A dla tych nieco starszych obraz tego, jak nasz świat 
widzą najmłodsi. 



Oczami dzieci 
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Dominika, Jagoda B n~ 33 w wieku lat 7. 

, artek, Mikołaj, Filip, Alicja. 
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O tym, że świat trzeba oswoić 
rozmawiam z Konradem Szachnowskim reżyserem „Księcia i żebraka". 

c Konrad Szachnowski - aktor, reżyser, dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku. Ukończył 
Studium Aktorskie Teatrów Lalkowych we Wrocławiu oraz Leningradzki Instytut Teatru, 
Muzyki i Kinematografii - Wydział Reżyserii Dramatu ze specjalizacją reżyserii teatru lalek. 
Jego pomysł na teatr związany był z poszukiwaniem współczesnej formuły artystycznej 
przedstawień i nowatorskiej interpretacji teatralnej klasyki. Widział potrzebę tworzenia 
artystycznego teatru lalkowego dla dorosłych. 
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Czym jest teatr dla młodego widza? 

Teatr dla młodego widza jest misją na wielu płaszczyznach. Pierwsza podstawowa to misja 
literacka. W dzisiejszych czasach kanony lektur w szkołach są skracane do niezbędnego 
minimum, omijają pomnikowe dzieła literatury przeznaczonej dla dzieci. Wydaje mi się 
w związku z tym, że w teatrze dla dzieci one powinny się pojawić. Nie wyobrażam sobie 
średnio wykształconego człowieka, który nie przeczytałby „Serca" Amicisa czy „Podróży 
Guliwera". 1 ja staram się takiej literatury dla dzieci dotykać. Mając poczucie pewnej misji, 
docieram do takich emocji, które są widzowi już trochę obce. Wychowanie, dzisiejsza pogoń 
za pieniędzmi, przemiany, które nastąpiły w kraju, gdzie się liczy tylko pieniądz, pogoń za 
stanowiskami, wielka polityka doprowadziły do tego, że już właściwie tylko udajemy 
uczucia, jesteśmy coraz bardziej skrępowani. A z drugiej znowuż strony obserwuję takie 
odruchy mieszczańskie w teatrze, że nie wypada śmiać się, bić 
brawo. Dzieci reagują w sposób bezpośredni i to stanowi 
radość dla mnie jako twórcy, bo wiem, gdzie coś popsułem, 
a gdzie dobrze zrobiłem. Bo jak 
jest coś nie tak, to dzieci się 

nudzą, wychodzą, obracają 

papierkami. Drugim takim 
elementem, mówiąc 

o teatrze dla dzieci, że to 
jest misja, którą niesiemy, 
jest uczenie plastyki. 
Zazwyczaj, jak robi się 

przedstawienia dla dzieci, to 
dekoracje pełnią funkcję 

dopełniającą wymowę spektaklu. 
Plastyka może być tezą dla niego, ona 
się potrafi zmieniać i ona buduje 

wszystkie metafory teatralne. Uczymy 
też konsumpcji teatru, uczymy tego, co 
w nim najważniejsze, o czym 
zapominają niektórzy twórcy, 
mianowicie uczymy metafory i jej 
odbioru. 
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Jakimi środkami, innymi niż w spektaklach przeznaczonych dla dorośłych, musi się pan 
posłużyć, żeby tego młodego widza zainteresować? 

Tymi samymi. Tylko muszę to robić precyzyjniej, dokładniej. Dorosłemu widzowi można bardziej 
intelektualnie podać kawałek dramatu, nie potrzeba żadnych wyszukanych sytuacji. Natomiast 
w teatrze dla dzieci musi się więcej dziać, musi być więcej teatru, więcej magii. Słowo też jest 
ważne oczywiście, ale też nie można kreować jakichś zawiłości intelektualnych, które nie 
są odbierane. Czyli prościej, a prościej to znaczy trudniej. 

A dlaczego „Książę i żebrak"? 

To jest jedno z tych dzieł, które każdy powinien znać, ale ja to zrobię. Robię ten spektakl 
z pewnym przesłaniem w sposób balladowy, a te piosenki, które są wykonywane, mówią o tym, że 
podobieństwo może być nie tylko w wyglądzie zewnętrznym. Ale również o tym, że poprzez to, co 
w życiu dostajemy od losu, możemy się zmienić. 1 to jest bardzo niebezpieczne, bo można 
uwierzyć, że jest się kimś innym, ubierając kawałek ozdobnej szaty. Nic bardziej mylnego. Jeśli jest 
się bandytą, złodziejem i ubierze się w sutannę, to będzie ksiądz, który jest bandytą po prostu. 1 to 
jest niebezpieczne i trzeba to mieć na uwadze. W związku z tym książę i żebrak są u mnie w ogóle 
niepodobni, bo oni się zamieniają kostiumami. Ci aktorzy, którzy grają te role, stają się też 

w ruchach podobni do swojego partnera. A osoby dramatu udają, że tego nie widzą. 

Ale ci bohaterowie po przemianie dowiadują się 
czegoś dobrego o sobie i o świecie? 

Owszem o sobie. Ale równocześnie dowiadują 
się, jaki świat jest. Ta zamiana ich wzbogaca, bo 
rozpoznają obszary życia, które były dla nich 

niedostępne. 

Jakich wartości zatem teatr uczy? 

Bardzo prostych. Uczy odróżniać dobro od zła, a jest to 
problemem w dzisiejszym świecie. Poza tym uczy (to jest 
taki dydaktyzm, ale trzeba go chować), że dobro zostaje 
nagrodzone, a zło zostaje ukarane, więc warto być 

dobrym. To są podstawowe elementy, które porządkują 

etykę naszego bytowania na ziemi. 
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Mar.I< Twain . 

Książę i żebrak 
Adaptacja: Arkadiusz Klucznik 

Reżyseria: Konrad Szachnowski 
Scenografia i kostiumy: Olga Leszko 

Choreografia: Juliusz Stańda 
Muzyka: Piotr Salaber 

Teksty piosenek: Bogumiła Pasionek-Szachnowska 
Współpraca reżyserska: Mirosław Siedler 

Przygotowanie wokalne aktorów: Dariusz Łapkowski 
Asystent reżysera: Maria Makowska-Franceson 
Inspicjent/sufler: Marta Eisler-Wrzeszcz 

Obsada: 
Tom Canty (Żebrak) Leszek Andrzej Czerwiński 

Edward Tudor (Książę) Marcin Tomasik 
John Canty/Henryk VIII Mariusz Michalski 

Bet-siostra Toma/Elżbieta-siostra Edwarda Anna Suchowiecka 
Nan/Maria Sawa Fałkowska (gościnnie) 

Złodziej I/Lord Winchester Jerzy Przewłocki 
Złodziej li/Lord Hertford Jacek Gudejko 

Mary Canty Jolanta Tadla 
Strażnik królewski Krzysztof Bartoszewicz 

Kobieta Maria Makowska-Franceson 
Lady Edyta Marta Masłowska 

Miles Hendon Tomasz Czajka 
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Artur Hendon Krzysztof Grabowski 
Narrator Artur Hauke (gościnnie) 
Dwórka I Irena Adamiak 

Dwórka 11 Beata Przewłocka 
Dwórka Ili Teresa Suchodolska 

Tłum uliczny, żebracy *** 

Premiera: 28 maja 2011 
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Czy dzieci się na „Księciu i żebraku" bardziej bawią, czy 
bardziej uczą? 

I jedno, i drugie. Poprzez zabawę można uczyć. Podział 

dychotomiczny świata jest we wszystkich baśniach 

stosowany. To są prymitywne treści, ale równocześnie 

w dzisiejszym świecie, który jest zupełnie stechnicyzowany, 
a internet przewartościował sposób informowania, 
zmniejszył świat do rozmiaru globalnej wioski, 
wyobraźnia musi być w pewnym sensie konkurencją. 
Nie można wchodzić na siłę z elementami, które są 
związane z rzeczywistością, ale trzeba pokazywać, 
że istnieje inny cenny świat - piękna, nie tylko 
blichtr i świecących luster. Istnieje coś 

takiego jak barwa, kolor. Dynamika tego 
koloru. 

Ale z drugiej strony w „Księciu 

i żebraku" obok tego zestawienia dobra i 
zła mamy konfrontację dziecięcych 

marzeń z tym okrutnym światem 

dorosłych. 

Ten świat, który jest zły od początku 

do końca, może być też oswojony 
i nieudolnie próbuje to zrobić książę 
Edward. 
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Piotr Salaber 
o tym, dlaczego muzyka w teatrze 
(szczególnie w spektaklach dla dzieci) jest bardzo ważna. 

• 

Piotr Salaber - kompozytor, pianista, wokalista i dyrygent. 
Przeważającą część jego dorobku kompozytorskiego stanowi muzyka 
teatralna. Jest autorem muzyki i opracowań muzycznych 

do kilkudziesięciu spektakli teatralnych, kilkuset piosenek, 
programów radiowych i telewizyjnych, a także utworów 

orkiestrowych, chóralnych i fortepianowych. 

Muzyka w teatrze jest dla mnie, 
równoważnym z pozostałymi elementami 
spektaklu, czynnikiem energetycznym, 
przeprowadzającym - szczególnie 
młodego widza - emocjonalnie przez 

spektakl. 
Praca nad przedstawieniem dla dzieci 
wymaga szczególnej uwagi i szacunku dla 
dziecięcego patrzenia na świat. Dziecko 

jest widzem wymagającym, jeśli nie 
zdołamy utrzymać jego uwagi akcją 

sceniczną czy muzyką, po prostu zajmie 
się czymś innym. 
Przeczytałem kiedyś, że dla dzieci 

należy pisać tak jak dla dorosłych, tylko 
lepiej. Zainteresowania młodego widza 
oczywiście zmierzają w kierunku 
nowych mediów i przede wszystkim 
nieco innego tempa przyswajania sobie 
otaczającej nas rzeczywistości. 

, 

" 

„ 

„ 

Pisząc, należy to mieć na uwadze, ale również zbytnio się 
temu nie poddawać, pamiętając jednocześnie, 

że każda forma twórczości jest przecież próbą 

nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem. 

Muzyka wydaje się być tutaj szczególnie 
wdzięcznym polem do nawiązywania tego 
międzypokoleniowego kontaktu. 

Praca nad muzyką do spektakli teatralnych od 
lat stanowi centrum moich poczynań 

twórczych i nieustannie ogromnie mnie 
inspiruje. Pisanie muzyki do spektakli dla 
dzieci ma jeszcze jeden, ogromnie pozytywny 
aspekt. Pozwala mi wracać do 
najszczęśliwszych chwil mojego dzieciństwa, 
spędzonych nad książkami. Kiedy dzwoni 
telefon z teatru, z propozycją pracy nad 
muzyką do kolejnego spektaklu, opartego na 
jednej z moich ulubionych dziecięcych 

książek, wiem, że znów czeka mnie wyprawa 
w świat wyobraźni, że będę go mógł pokazać 
widowni, że będę go mógł pokazać również 
swoim dzieciom. 

Nagrań dla spektaklu „Książę i żebrak" dokonano 
w Sound Design Studio w Warszawie. Realizacja Chris 
Aiken. 
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"" SPEKTAKLE W REPERTUARZE·TEATRU 

DUżASCENA: 
Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Burnett), reż. Cezary Domagała 
Kolacja dla głupca (Francis Veber), reż. Ewa Marcinkówna 
Sen nocy letniej (William Szekspir), reż. Mirosław Siedler 
Zemsta (Aleksander hrabia Fredro), reż. Ewa Marcinkówna 
Szalone nożyczki (Paul Partner), reż. Maciej Korwin 
Opowieść wigilijna (Charles Dickens), reż. Czesław Sieńko 
Świętoszek (Molier), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Szatan z siódmej klasy (Kornel Makuszyński), reż. Czesław Sieńko 

• 

Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (na motywach Baśni braci Wilhelma i Jacoba 
Grimmów), reż. Monika Gerboc (Czechy) 
Ruski miesiąc (Dmitrij Strelnikoff), reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
Mikołaj Kopernik - dwa światy (Janusz Komorowski), reż. Mirosław Siedler 
Szklana menażeria (Tennessee Williams), reż. Andrzej Chichłowski 
Hermes przeszedł czyli mity greckie (Maciej Wojtyszko), reż. Artur Hofman 
O co biega? (Philip King), reż. Marcin Sławiński 

MAŁA SCENA: 
Narkomanka (wg Barbary Rosiek), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow), reż. Wiaczesław Żlła (Ukraina) 
Edith i Marlene (Eva Pataki), reż. Andrzej Ozga 
Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), reż. Bogusław Semotluk 
A-na-was spłyną obłoki (piosenki Mareka Grechuty), reż. Andrzej Ozga 
Bajki samograjki (Jan Brzechwa), reż. Lesław Ostaszkiewlcz 
Mein Kampf (George Tabori), reż. Artur Hofman 
A my •.• róbmy swoje (piosenki Wojciecha Młynarskiego), reż. Andrzej Ozga 
Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż. Krzysztof Kaczmarek 
Dzieła wszystkie Szekspira .•• w nieco skróconej wersji (Adam Long, Daniel Singer, Jess 
Winfield), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Gang Słowika (wg Juliana Tuwima), reż. Krzysztof Grabowski 
Testosteron (Andrzej Saramonowicz), reż. Bogusław Semotluk 
Starsi Panowie Dwaj. Mambo Spinoza (wg Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory), 
reż. Julia Wernio 

W PRZYGOTOWANIU: 
Opera za trzy grosze (Bertolt Brecht), rei. NilłaUa Babłńska 
STORM - Burza Szekspira: Metafizyka, Rekonstrukcja & Manipulaqa /Shalespe.,a's 
Tepmest: Outo Reconstruction & Manipulation, reż Carlos Carvalheiro 

ciąg dalszy ze str. 2 
„ 

Ba rdzo dużo i tak niewiele. Tra ktuję okres 
dzieci ństwa i dorastan ia jako czas bohaterów, 
au to r y tetó w b ajkowych , r ozbudzan i a 
wyobraźn i, kształtowania człowieka - na co 
internet szans nie daje.Niech więc bohaterowie 
lat młodzieńczych sami przemówią ze sceny do 
młodego widza i oby umiał on przyjąć ich zasady 
moralne, punkt w idzenia i spojrzenia na świat. 
Może to życzenie jest nieco na wyrost, ale 
spróbujmy.„ 

Tym razem spektakl będzie niemal pozbawiony 
scenografii na rzecz niezwykle bogatego, 
troskliwie przygotowanego i wykonanego 
kostiumu. Aktorzy mają niewątpliwą okazję we 
współpracy z reżyserem Konradem 
Szachnowskim wieloletnim dyrektorem Teatru 
Miniatura w Gdańsku, stworzyć niepowtarzalny, 
baśniowy świat . A Konrad to cz łow i ek 

doskonale znający młodego widza, bo do tegoż 
adresowane są niemalże wszystk ie jego 
produkcje w gdańskim teatrze. 
W każdym sezonie staram się wprowadz ić na 
afisz naszego Teatru choćby jeden tytuł dla 
młodego widza, pon ieważ w naszym mieście ma 
on ograniczone moż liwo ś c i kontaktu 
z wartościową sztuką . Mamy już szereg spektakli 
dla dzieci, które gramy z powodzeniem. To 
spektakle, które są alternatywą dla tak zwanych 
teatralnych trup objazdowych , często 

kształtujących gusta naszych dzieci . Teatr 
proponu j e nam przedstawienia dla 
na j młodszych , które mają 

w sobie szlachetność , dopracowanie 
i z szacunkiem traktują młodego widza . Poza tym 
dziecko jest uczciwe, dziecka się nie da oszukać, 

i jest ono wymagającym odbiorcą, dlatego też 
przedstawienia muszą być przygotowywane 
niezwykle pieczołowicie, począwszy od doboru 
tekstu , poprzez przygotowanie przez 
realizatorów i aktorów. Młody widz jest szczery, 
albo mu s i ę coś podoba, albo nie, co wyraża od 
razu . Jestem przekonany że młodzi widzowie 
zaakceptują nasz spektakl. Czego sob ie 
i zespołow i życzę . 

M i rosław Siedler 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY 
GŁÓWNY KSIĘGOWY, DYREKTOR FINANSOWY 

Irena Tonkowicz 
ZASTĘPCA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ 

Anna Szysz 
KSIĘGOWOSć 

Bożena Szczepańska 

Renata Resmer 
SEKRETARIAT 

Katarzyna Wyrzykowska 
ZASTĘPCA KIEROWNIKA BOW 

Żanetta Szymanowska 
ORGANIZATOR WIDOWNI 

Leokadia Sajda 
Justyna Sztandera 
KASJER BILETOWY 
Halina Żurkowska 

SPECJALISTA DS. OSOBOWYCH 
Mariola Tomasiak 

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 
Rafał Gmys 
Piotr Rolski 

Z-CA KIER. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO 
Agnieszka Piaskowska 

STARSZY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO

TECHNICZNYCH 
Jolanta Nowokrzewska 

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO

GOSPODARCZVCH 
Ewa Kęska 

SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA, KIEROWCA 
Piotr Kopeć 

SPECJALISTA INFORMATYK 
Marcin Prokopiak 

PRACOWNIA MALARSKO - BUTAFORSKA 
Elżbieta Dymiszkiewicz 

Karolina Namiotko 
PRACOWNIA CHARAKTERYZATORSKO - PERUKARSKA 

Ewa Sobolewska-Litwin 
PRACOWNIA FRVZJERSKA 

Emilia Kazimierowska 
PRACOWNIA KRAWIECKA 

Marianna Albrecht 
Hanna Rokita 

PRACOWNIA OSWIETLENIOWO • ELEKTRYCZNA 
Mariusz Budziński 
Szymon Otremba 

Witold Przybył 
PRACOWNIA STOLARSKA 

Karol Limperg, 
Piotr Grelach 

GARDEROBIANE 
Elżbieta Bartosiak 
Katarzyna Kopeć 

BRYGADIER OBSŁUGI SCENY 
Mieczysław Hajduk 
OBSŁUGA SCENY 
Mariusz Gągalski 
Mateusz Łobocki 

Tomasz Urbanowski 
REKWIZVTOR 

Zbigniew Gałązka 
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