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SHITZ: Nieszczęsny ojciec da sto tysięcy. 

CZERHES: Biedny pan młody nie weźmie mniej, niż dwieście. 

SHITZ: Sto pięćdziesiąt. 

CZERHES: A więc do „Hiltona". Powadzenia! 

CESIA: Dorzuć mu coś. Ten Rumun myśli, że bierze pieniądze, 
ale to Szeprahci bierze pieniądze razem z Rumunem. 

SHITZ: Sto siedemdziesiąt pięć i ojciec jest goły. 

CZERHES: Dwieście tysięcy, a to tylko dlatego, że pan młody lubi ojca. 



O to Komedia Domowa w rodzinnym czwo

rokącie. Nienajwyższej urody córka marzy o ślu

bie z kimkolwiek. Ojciec zapłaci dowolną cenę 

każdemu, kto weźmie ją za żonę. Matka chce 

wykorzystać ślub córki do wyrwania się z domo

wego kieratu i zrealizowania własnych marzeń. 

Pewnego dnia zjawi się kandydat na męża. Ale 

zamiast szczęśliwego rozwiązania kłopotów ... 

„Shitz 11 to bezpruderyjny song o stereotypach: 

małżeńskich, rodzicielskich, miłosnych. O żądzy 

posiadania dóbr materialnych wypierających 

moralność i życie duchowe. 

Sztuka jest bardzo śmieszna i miejscami okru

tna. Hanoch Levin, mistrz przewrotnego dialo

gu, bezlitośnie dobiera się do wielu złudzeń 

człowieka na swój temat. Bo wszystko, jak się 

okazuje, można kupić i sprzedać. Pytanie, ile 

uda się utargować. A szczęście? Szczęście leży 

gdziekolwiek, byle umieć szukać. 



PEPHES . SHITZ - Wiktor ZBOROWSKI 
CESIA - JEGO ŻONA - Marzena TRYBAŁA 

SZEPRAHCI - JEGO CÓRKA - Wiktoria GORODECKAJA (gośc.) 
CZERHES PELTZ - Wojciech BRZEZIŃSKI 



SHITZ CZYLI NIC TAK NIE CIESZY JAK 
CUDZE NIESZCZĘŚCIE 
Z reżyserem Arturem Tyszkiewiczem rozmawiają Aneta Kielak 
i Tadeusz Nyczek 

AK: Próby „Shitza" przekroczyły już dawno półmetek. Czy pojawiła 
się jakaś prawdziwa trudność w tej robocie? 

AT: Nie, niczego takiego nie ma. Może najtrudniej było pojąć 
specyfikę języka Levina. Ale już to przechodziłem przy 
„Sprzedawcach gumek", których robiłem w tamtym roku 
w lmce, i chyba trochę wiem, na czym polega Levi nowski świat. 
Szczególną pracę do wykonania mają oczywiście aktorzy. Każdy 
przychodzi z jakimś tam wyobrażeniem, jak to można grać, a tu 
trzeba jakby od nowa. 

TN: Od nowa co? 
AT: Zrozumieć Levina. 
TN: Acotojestlevin? 
AT: Osobność, jak mówiłem, przede wszystkim językowa. 

Specyficzne słowotwórstwo, specyficzna stylistyka, w czym 
Levin jest trochę podobny do Gombrowicza. Duże nasycenie 
absurdem. Dodajmy przy „Shitzu" - absurdem ludzkiej 
egzystencji, polegającej z grubsza na tym, że wszystko i tak 
prowadzi do śmierci. No a po śmierci nic. 

TN: Jak sobie aktorzy radzą z tą stylistyką? 
AT: Trzeba szukać czegoś między realizmem a nie-realizmem. Żeby 

realistyczne sytuacje mimo wszystko prowadziły do czegoś, co 
już poza realizm wykracza. 

TN: Widzi pan Levina po stronie komedii czy dramatu? 
AT: On jest poza gatunkami. Bo to i komedia, i dramat, i trochę 

musical z piosenkami, które są i śmieszne, i dramatyczne. 
Absolutnie osobne zjawisko we współczesnym dramacie 
światowym. Oczywiście kto chce, odczyta tam coś z Becketta, 
nawet z Gombrowicza. Choć akurat Gombrowicza Levin znać 
nie mógł, bo za jego życia nikt Gombrowicza na hebrajski nie 
przełożył, a Levin polskiego nie znał, chociaż miał polskie 

korzenie. 
AK: Można powiedzieć, że „Shitz" dzieje się i wszędzie, i nigdzie. 

Czy właśnie w tym widział pan szanse na zainteresowanie 
widza tą szt u ką? 

AT: W sposób dosyć oczywisty rzecz dzieje się w środowisku 
żydowskim - wystarczy spojrzeć tylko na imiona bohaterów -
ale nie eksponujemy tego motywu, bo ani mnie on nie 
interesuje, ani nie ma takiej potrzeby. To nie jest opowieść 
o chciwych Żydach, ale o chciwych ludziach, na przykład 

Polakach także. Choć na przykład w krakowskiej prapremierze 
„Shitza" ten wątek był eksponowany. 

TN: Trudno inaczej, spektakl jest grany na Kazimierzu, w budynku 
dawnej mykwy żydowskiej, obecnie popularnej restauracji 

„Klezmer Ho is". 
AT: To jest dla mnie moralitet, a nie sztuka z życia jakiejś konkretnej 

społeczności. 

TN: Ale nie da się całkiem uniknąć tego motywu! Jedną z wyraźniej
szych ambicji Levina jako dramatopisarza była walka ze stereo
typami żydowskości. W „Shitzu" też. 

AT: Są sztuki Levina rzeczywiście bardzo mocno osadzone w tam
-tych realiach, na przykład konfliktach bliskowschodnich, 
izraelsko-arabskich. W takich sytuacjach rzeczywiście trudno 
o uogólnienia. W „Shitzu" podstawą konfliktu jest rodzina, 
twór uniwersalny, nie wymagający tak konkretnych odniesień. 
Pod każdą szerokością geograficzną może zdarzyć się toksyczna 
rodzina, w której do starej panny trzeba lichwiarsko dopłacić, 
żeby wyszła za mąż za kogokolwiek. 

TN: Rodzicielskie obsesje związane z wydaniem córki za mąż są 
jednak bardzo typowe dla żydowskiej społeczności. Wystarczy 
przypomnieć „Skrzypka na dachu" i perypetie Tewjego 
Mleczarza z pięcioma aż córkami. 

AT: To nie był dla nas problem. Większym była choćby kwestia 
wojny, tak obecna od pewnego momentu w „Shitzu". U nas 
w Polsce ten motyw nie ma teraz specjalnego odniesienia, ale 



w takim Izraelu wojna jest niemal codziennością wkraczającą 
z butami do domu bohaterów. Mimo wszystko to też nie jest 
kwestia żydowskości, tylko, powiedzmy, izraelskości. 

TN: „Shitz" jest bardzo śmieszny i bardzo okrutny. Jak to pogodzić? 
AT: No właśnie Levin to godzi, choćby przez wspomniane już 

pomieszanie materii, konwencji, języka. W jednym momencie 
ci ludzie potrafią być tragiczni, a zaraz potem śpiewają pełną 
humoru piosenkę. Ale nie staramy się robić tak, żeby to było 
śmieszne. Śmieszność powinna wyjść sama, bo jest zapisana 
w charakterze „Shitza". Ci ludzie nie są śmieszni sami z siebie, 
znajdują się tylko w głupich i śmiesznych-dla kogoś z zewnątrz 
- sytuacjach. 

AK: Porozmawiajmy może o aktorach. Obsadę skompletował pan 
wyborną. Trybała, Zborowski, Wojtek Brzeziński, gościnnie 

Gorodeckaja„. Skąd taki właśnie zestaw obsadowy? 
AT: Bez Shitza nie ma „Shitza". Stąd się wziął Wiktor Zborowski, 

skądinąd pomysł dyrektora Domalika. 
AK: Zborowski wraca tą rolą do Ateneum po kilku latach nieobe

cności„. 

AT: Właśnie. Kiedy w rozmowie z dyrektorem usłyszałem 

„Zborowski", natychmiast pomyślałem: Levin napisał „Shitza" 
dla niego. 

AK: KimjestShitz? 
AT: Całe życie ma za wielką inwestycję. Coś wkłada, żeby potem 

mieć z tego zysk. I nagle wszystko mu się wali, bo wyhodowana 
córka, jedna z podstawowych inwestycji, nie może sobie 
znaleźć męża. A kiedy wreszcie znajduje, mąż, zamiast mnożyć 
majątek Shitzów, praktycznie Shitza rujnuje. I Shitz z dobrego 
biznesmena zamienia się powoli w Hioba, któremu wszystko 
konsekwentnie jest odbierane. 

TN: Shitz miał pecha, że urodziła mu się brzydka córka, której nikt 
nie chciał. A jak znalazł się ten jeden, okazał się cynicznym 
łobuzem. Skąd w takim razie w obsadzie Gorodeckaja w roli 
córki? Ani ona brzydka, ani gruba jak tamta Szeprahci, ani 

starzejąca się i zgorzkniała panna, tylko pełna życia młoda 
aktorka odnosząca sukces za sukcesem. 

AT: Ona jest taką aktorką, którą może być i brzydka, i ładna. Bez 
trudu zagra brzydką. 

TN : Widywałem młode ładne aktorki, które tej swojej ładności 
broniły jak mogły na scenie, nawet podświadomie. 

AT: To nie przypadek Wiktorii. Ma„. jakby to ująć„. niekupieckie 
podejście do zawodu. Nie interesuje ją ładne sprzedanie się. 
Spokojnie. Poradzi sobie. 

AK: Trybała? Znaczy-Shitzowa? Kim jest u was? 
AT: To kobieta, która miała wszystko poukładane. Tu czarne, tu 

białe . Mam dom, męża i córkę, to są moje inwestycje. Ale i ją 
los doświadcza. Okazuje się, że żyła złudzeniami. Córka 
wychodzi źle za mąż i w dodatku gardzi matką. Z mężem po 
opuszczeniu domu przez córkę nie ma o czym rozmawiać. 
Patrzy w telewizor i marzy o profesorze z Ameryki, który da jej 
nieznane szczęście. Nic z tego oczywiście nie wychodzi. 
Pozostaje wzajemna udręka. 

AK: No i ostatnia postać, zięć Czerhes, Wojtek Brzeziński. 
AT: Czerhes jest najgorszy, bo życie i pochodzenie takim go 

uczyniło. Jest Rumunem, więc kimś niższym, społecznie 

podrzędnym. Cynicznie targuje się z Shitzem o córkę, bo 
niczego nie ma i widzi, że w tym ślubie jego szansa, a Shitz jest 
pod ścianą. Czerhes idzie na wojnę i zostaje oficerem, bo wojna 
daje społeczny awans. Kiedy nie walczy, robi na wojnie 
interesy. A w końcu na tej wojnie ginie. 

TN: Wesoła sztuka, ale przez to bardzo smutna, jak powiedziałby 
Wyspiański. Ale nie mówmy tego głośno, bo publiczność się 
spłoszy. 

AT: Nie spłoszy. Levin jest jak życie, a dlaczego się płoszyć życiem? 



HAN OCH 

LEVIN 

Izraelski dramaturg, prozaik, autor piosenek satyrycznych i tekstów 

kabaretowych, poeta i reżyser teatralny. Urodzony w Tele Awiwie w 1943 

roku, pochodził z żydowskiej rodziny, która w 1935 roku wyemigrowała z Łodzi 

do Palestyny. Zmarł na raka w 1999. 

„Skandalista", „bluźnierca", „moralista" - to najczęściej przypisywane 

Levinowi określenia w kontekście jego twórczości. Oryginalny język, którym 

Levin się posługuje przy kreowaniu świata swoich dramatów, powoduje, 

że jego dramaturgia budzi skrajne emocje: od uwielbienia po wyklęcie za 

lewicowe poglądy, bluźnierstwa i wulgarny język. 

Specjaliści od literatury odnajdują w dramatach Levina, silnie zakorzenionych 

w tradycji teatru i literatury żydowskiej, podobieństwa do sztuk Becketta, 

Ionesco czy Gombrowicza. Pisząc o cierpieniu, śmierci, samotności człowieka 

czy straconych w życiu szansach, Levin przemawia do wszystkich niezależnie 

od kultury i języka kraju, w którym tekst jest wystawiany. Uniwersalność 

tematyki i konkret w opowieści - oto podstawa sukcesu jego dramatów. 

A że przy okazji sztuki te bywają bardzo śmiesznymi komediami, publiczność 

nawiedza je tym chętniej. 

Lepiej późno niż wcale - ostatnimi czasy Levin przyjął się także w Polsce. 

Począwszy od premiery „Morderstwa" w warszawskim Teatrze 

Dramatycznym w 2002 roku, grywany jest coraz częściej, powstają też 

tłumaczenia kolejnych jego sztuk. W 2009 roku ukazał się tom wybranych 

dramatów „Ja i Ty i następna wojna". Michał Sobelman, jeden z tłumaczy 

i główny popularyzator życia i twórczości Levina, zauważa: „Hanoch Levin jest 

pisarzem bardzo polskim. Choć urodził się w Tel Awiwie, to przecież jego 

rodzina pochodziła spod Opoczna. Związki międzyludzkie, które Levin 

opisuje, są karykaturalnym wyolbrzymieniem modelu przywiezionego 

z Polski. Jednocześnie te portrety stosunków damsko-męskich, sąsiedzkich 

i przyjacielskich, mimo że skupiają się wokół tego, co w ludziach nieładne, złe, 

fizjologicznie obrzydliwe, wulgarne - są pisane językiem poetyckim. Na tym 

polega jego wielkość - Levinowi udało się udowodnić, że również groteska 

może być piękna, romantyczna i pełna powabu". („Dialog" 2006 nr 2). 



MICHAŁ SOBELMAN 

U rodzony w 1953 roku tłumacz m. in. 

Hanocha Levina , Edny Mazya, Miriam 

Kainy, Jehudit Katzir, Benjamina 

Tammuza i Batii Gur; autor scenariuszy 

filmów dokumentalnych. 

Do Izraela wyemigrował w 1969 roku. 

Studia ukończył na Uniwersytecie 

Hebrajskim w Jerozolimie, gdzie 

następnie w latach 1981- 1992 praco

wał naukowo. Dziś mieszka w War

szawie, od 1993 pełniąc funkcję 

rzecznika prasowego ambasady Izraela 

w Polsce. 

W 2003 roku otrzymał Nagrodę 

Fundacji POLCUL za wkład w dialog 

polsko-żydowski. Jest współorga

nizatorem i rzecznikiem prasowym 

Warszawskiego Międzynarodowego 

Festiwalu Filmów Żydowskich HA

MOTIV HA-JEHUDI (2004 r.). 

Od roku akademickiego 2000/ 2001 

prowadzi na Studiach Podyplomo

-wych w Muzeum Auschwitz-Birkenau 

w Oświęcimiu wykłady „Powojenne 

losy narodu żydowskiego. Powstanie 

państwa Izrael, jego problemy 

wewnętrzne i miejsce w polityce mię

dzynarodowej". 



Bardzo się cieszymy, że po pięciu latach przerwy Wiktor 

Zborowski znów jest w Ateneum. Ostatnią u nas rolę zagrał 

w „Cyruliku sewilskim" wyreżyserowanym w 2006 roku przez 

Gustawa Holoubka. Teraz wraca tytułową rolą w sztuce „Shitz". 

Dyrektor Holoubek bardzo cenił i lubił Zborowskiego. 

Niejednokrotnie spotykali się przyteatralnej robocie-także jako 

partnerzy sceniczni - choćby pracując nad „Małą Apokalipsą" 

(1989), „Zemstą" (1990}, „Burzą" (1990), „J.B. i innymi" (1994). 

Nim został aktorem, do zawodu próbował go zniechęcić jego 

słynny wuj, Jan Kobuszewski. Starym prawem paradoksu 

Zborowski aktorem mimo wszystko został. Do zawodu ma jednak 

podejście rozsądne i ostrożne. „Nie należę do tych aktorów, 

którzy natychmiast, od pierwszych momentów swojej kariery już 

błyszczeli. Ja sobie długo szedłem pod tę górkę", powiadał. I ani 

się nie obejrzeliśmy, a tu w 2012 minie ćwierć wieku od jego 

debiutu w Ateneum! Debiutował zaś w słynnym „Hemarze" 

(1987), potem grając sporo ról w podobnych spektaklach mu

zycznych. 

W Ateneum Wiktor Zborowski lubiany jest za wiele cech 

charakteru i aktorską osobowość. Bodaj najbardziej za wspa

niałe poczucie humoru i umiłowanie dobrego dowcipu. Nikt tak 

jak on nie opowiada kawałów ... To są aktorskie mini występy nie 

do powtórzenia i nie do opisania. 

A jaki Zborowski jest sam w sobie? Pozornie każdy widzi„. i wła

śnie to pierwsze wrażenie jest najbardziej mylące. Czy poza 

najbliższymi ktoś na przykład wie, że wielką jego pasją jest golf? 

„Wiem, że ja nie muszę być najlepszym aktorem ani najlepszym 

golfistą na świecie. Ja po prostu chcę być zadowolony z tego, co 

robię. I nie robić tego, czego robić nie chcę. Bo wtedy taka robota 

mnie strasznie boli". Cały Zborowski. 

' 

WIKTOR 
ZBOROWSKI 





www. teatrateneum. pl 

DO ZOBACZENIA 

www. eatrateneum. 

www.teat 

. teatrateneu 



Naprawianie błędów własnych to nic w porównaniu z napra
wianiem tych wyrządzonych przez własne dzieci. Przed takim wyzwaniem 
stanęli bohaterowie „Boga mordu". Rodzice dwóch jedenastolatków 
spotykają się, bo jeden z chłopców przyłożył drugiemu kijem w twarz, 
uszkadzając mu dwie jedynki. Teraz rodzice muszą się dogadać, uzgodnić 
warunki przeprosin, ratować honor swój i własnych dzieci. Nad 
spotkaniem kulturalnych inteligentów wymieniających się przy okazji 
przepisami kulinarnymi powolutku przejmuje władzę bóg mordu ... 
„Bóg mordu" Yasminy Rezy od kilku lat szturmem zdobywa światowe 
teatry. We Francji sztuka dostała nagrodę Laurence'a Oliviera dla 
najlepszej komedii, zaś filmową adaptację pt. „Rzeź" wyreżyserował 
niedawno Roman Polański. 

KASTA LA VISTA 
Po obejrzeniu tego spektaklu świat nie będzie już taki sam. Zanim 
wejdziecie do banku w celu dokonania prostej operacji finansowej, 
zastanowicie się dwa razy. 
Jacek Kraft wszedł pewnego dnia do banku, podszedł do okienka 
i poprosił o wypłatę własnych, ciężko zarobionych na handlu nie
ruchomościami pieniędzy. Początkowo nie zmyliły go ani zamknięte 
drzwi, ani pytania niewyżytej pani w okienku. 
Banalne kłopoty z realizacją bankowej transakcji niepostrzeżenie 

zmieniają się w prawdziwy dramat. Rozpoczyna się ryzykowna gra nie 
tylko o pieniądze, ale i o życie. 
Spektakl „Kasta la Vista" w październiku 2011 wziął udział 

w Festiwalu Komedii TALIA w Tarnowie. Przywiózł stamtąd dwie nagrody: 
dla Elżbiety Kępińskiej (za rolę Staruszki) i Eweliny Pietrowiak (za 
reżyserię). 
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Jaki jest najlepszy sposób na bezkolizyjne i długowieczne mał
żeństwo? Być może odpowiedź podszepnie Państwu ten właśnie 
spektakl. Przewodnikiem po świecie damsko-męsko-małżeńskim 
będzie tu dowcip i satyra pierwszej damy polskiej satyry - Stefanii 
Grodzieńskiej. 

Spektakl literacko-muzyczny jest autorskim projektem Grażyny 
Barszczewskiej, której partneruje Grzegorz Damięcki. 

Nie widzieli Państwo jeszcze tego spektaklu? Naprawdę? Przecież 

widzieli go już wszyscy! A może chcą Państwo pobić rekord 
i zobaczyć go po raz kolejny? Tym, którzy jeszcze nie dotarli do 
Ateneum, wyjaśniamy: „Kolacja dla głupca" to zabawna i lekka 
opowieść o konsekwencjach pewnej dwuznacznej i delikatnie 
perwersyjnej koleżeńskiej zabawy. Wesoła i miejscami gorzka ta 
sztuka bawi i wzrusza naszą publiczność od 10 sezonów. Zagraliśmy 
już ponad 600 przedstawień i końca nie widać! 
Zaś aktorski duet Piotr Fronczewski- KrzysztofTyniec mówi sam za 
siebie. 

Notki bibliograficzne do spektakli oraz pełny wykaz premier 
obecnych w repertuarze - patrz ostatnia strona programu. 
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pieniędzy, których w teatrze nigdy nie ma, a które zawsze są 
potrzebne ... 
To jeszcze nie wszystko, ale wszystkiego nie da się wyliczyć. 
Bo kim jest dyrektor? Kilkanaście lat temu w jednym ze swoich 
filmów Stanisław Bareja celnie spuentował powszechne 
podejście do dyrektorskiego tematu. Ale poważnie: są 

dyrektorzy, kierownicy, przełożeni„. Mistrzowie w danym fachu, 
których się nie zapomina, którzy uczą nie tylko zawodowego 
rzemiosła, ale rzemiosła życiowego: kultury, umiaru, elegancji, 
taktu i całej gamy zasad międzyludzkich zachowań z tzw. 
inteligencją emocjonalną-jak to się dziś mówi-włącznie. 
Dyrektor Warmiński był takim fachowcem. Artystą od za
rządzania teatrem i komponowania zespołu - po zarządzanie 
ludźmi: ich potrzebami, marzeniami, ambicjami i talentami. 
Warmiński - autor powojennego oblicza Ateneum - podniósł ten 
teatr do poziomu sceny europejskiej. Co oznacza, że stworzył 
zespół- zarówno artystyczny, jak administracyjny i techniczny
na poziomie, którego nie powstydziłby się żaden światowy teatr. 
Pracy w teatrze można nauczyć się tylko w teatrze. Dyrektor 
Warmiński to wiedział i tak działał. Wychowywał kolejne 
pokolenia ludzi dla teatru i robił to skutecznie. A że naj
ważniejszym elementem teatralnej tradycji jest anegdota, sam 
stał się bohaterem wielu z nich. „Nigdy nie podejmuj decyzji 
przed podjęciem decyzji", mówi tzw. Pierwsze Prawo 
Warmińskiego. 

Drodzy Państwo, polecamy spróbować. 
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Jerzemu Kwiatkowskiemu, Maciejowi Majchrzakowi 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber. przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria -
Wojciech Adamczyk, scenografia - Marcin Stajewski 
KASTA LA VISTA - Sebastien Thiery, tłumaczenie - Bartosz Wierzbięta, reżyseria i sceno
grafia - Ewelina Pietrowiak. współpraca scenograficzna i kostiumy - Małgorzata 
Bursztynowicz, muzyka - Michał Górczyński 
STACYJKA ZDRóJ - Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, Andrzej Poniedzielski, scenariusz 
i reżyseria - Adam Opatowicz, Andrzej Poniedzielski, scenografia - Jan Banucha, 
kierownictwo muzyczne i aranżacje - Wojciech Borkowski, choreografia - Dorota Furman 
JUDASZEK - wg Michaiła Sałtykowa-Szczedrina, reżyseria -Andrzej Bubień, scenografia -
Elena Dmitrakowa. ruch sceniczny-Jurij Wasilkow 
MOJA CÓRECZKA - Tadeusz Różewicz. scenariusz i reżyseria - Marek Fiedor. scenografia 
i kostiumy - Monika Jaworowska-Duchlińska, światło - Mirosław Poznański, muzyka -
Bolesław Rawski 

SCENA 6'ł 
BÓG MORDU - Yasmina Reza. przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria - Izabella 
Cywińska, scenografia - Marcin Stajewski 
MIASTO - Jewgienij Griszkowiec, przekład - Anna Mirkes-Radziwon, Marek Radziwon. 
reżyseria i scenografia -Artur Urbański, współpraca scenograficzna - Mateusz Stajewski, 
muzyka i opracowanie-Jacek Grudzień 

SCENA NA fJOlE 
KABARETTO -scenariusz i reżyseria -Andrzej Poniedzielsk! i Artur Andrus 
SCENY NIEMAllE MAJ:lENSKIE STEFANII GRODZIENSKIEJ - scenariusz - Grażyna 
Barszczewska, opieka artystyczna - Andrzej Poniedzielski, scenografia. opieka 
kostiumologiczna - Dominika Laskowska 
CHYBAJUŻ MOŻNA .. -scenariusz i reżyseria -Andrzej Poniedzielski 
CHUP HOP czyli nasza mglista laptop lista - scenariusz i reżyseria - Magda U mer i Andrzej 
Poniedzielski, opracowanie muzyczne -Wojciech Borkowski 

SZANOWNI PAŃS1WOI 
INFORMUJEMY, ŻE PODCZAS SPEKTAKLU OBOWll\ZUJE CAU<OWTTY ZAKfV. 
FOTOGRAFOWANIĄ FILMOWANIA I NAGRY\IVANIA PRZEDSTAWIENIA. 

PROSIMY O WYl:}\CZENIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. 
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