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nie jest. Będę żył 44 lata, umrę w Niemczech. Wcześniej będę robił to, czego nie 
łlnn.hnm /nrl't.L+uill'\ ll't.ILl")rl'\IL"l 1"."-łunUuJ _\ _ n"'-ni~-:1.l'l _ Dlł'lł-.dn..dULl"'1..!!__lrt6rnnn nnn-rl'l.łl1...oi&.Ul 
l\OUllUiii \PIUl\ljl\U 101\UIJl\U ••• IUCUlll\U.,, 11ap1JLY „. IUtUllVttU 'l\tVIU9U puuLqt1tUHU 

nikt nie zrozumie, i wyżalę się w liście. „Jeśli rzeczywiście mam talent, który należy 
szanowae, to wyznam ze st<rucną, że l1otycnczas nie szanowałem go wcale. CzUłern, 
że go mam, ale zwykłem był sądzić , że niewiele jest wart. Człowiekowi, żeby sobie 
nfe ufał, żeby był wobec siebie niesprawiedliwy wystarczą powody natury czysto 
zewnętrznej „ ." potem spotkam Stanjsławskjego. któr:y namówi mnje. żebym 
napisał „Mewę", „Wiśniowy sad", „Wujaszka Wanię" i „Trzy siostry". W ten sposób, 
z1:113ełRie Ries~sąsy, zrew0l1:1sj0Riz1:1jeFRy teatr, a st1:1EleRsi teatrele~ii BęElą zeawa~ 
egzaminy ze znajomości mojej twórczości. Powstanie na mój temat dwadzieścia 
tysięcy prac magisterskich, pięć tysięcy dwieście doktoratów I dwa tysiące dwie 
habilitacje. Ożenię się z aktorką Olgą Knipper (genialna, szkoda, że jej nie możecie 
zobaczyć), a że ciągle będzie mi się chciało pisać, i jeszcze, i więcej, i ciągle - chory 
na gruźlice pojadę na wyspę Sachalin zbierać materiały do książki Będę dużo 

jeździł, ale choroba ma gdzieś piękne widoki. Wszystko skończy się w lipcu 1904. 
Przy130mRę se9ie, jak 13isałeFR „sała meja RaElzieja w 13rzyszł0śsi. MaFR E1013ier0 
dwadzieścia sześć lat. Może jeszcze zdążę zrobić coś niecoś, chociaż czas ucieka 
szyoKo . Pogoaa oęaz1e p1ęKna. 

MASZA 15:09 
nnntot>lfCfbl'(fą-znowu mlllt~ltrslrr.t 

IRINA 15:09 
w mos1<W1e?'?'? 
MASZA 15:10 
w 1arnow1e 
IRINA 15:10 
to w niemczech? 
MASZA 15:10 
w Polsce 

.szus .... · - ---------
GDZIE JESTEŚ? Uciekła bez pożegnania .... 
IRIN4 1!i·1!i 

sorry dzwonili z poczty. a robi chociaż Lupa? 
--MASZA-15aa----------

P i et rowiak 

Fajny? 
IASiA-15:1 ~AJUl~C11~..J~"'""_,_.:;:;.... ________ _ 

To ona 
mll1ft I \J. I / 

Z warszawy? 
-~ZA15: 

Nie wiem, gdzieś tam jeździła. 
:1'8 

Dziewczyny znowu nas robią ! ! ! ! 
MASZA 15:18 

Ej ale myślicie że po!ecj jak? Forma!nje? Sentymentalnie? Albo będziemy w dresach? 
MASZA 15:19 

·OObRo.aktoi:.zy..łajRi.-Moż-e-połecimy..z-0baczyć1-Na-W881<8R1u-·f-------
IRINA 15:19 
Przesież mświłam że k1:113iłam Bilety Wizzair Ele Maslwl)'! ~ie ma epsji. ~ies~ Ras reeią 
trudno, taki los sławnych osób. 

l:GA4~ . .:t41--------------------------
K u ły gin cię puści Masza? 
MASfk'tS. 
Muszę uciekać. Zadzwonię. Papapappapapa :* 



Irina Prozorow - lat 20, chcę do Mos\<Wy. Nikogo nie kocham. Od siódmej-dolrzru:ie· 
eżę-t-rozmyślam -chciałahYJTL być robotnikiem, nauczycielem albo maszynistą. 
Chciałam, bo kiedy zaczęłam pracę na poczcie i w ma.QiStracle - to już nie było chę · 
hitko rnenawtśt. Nie lubię samowarów-1.Ubie piero.gi i szarlotkę. Nie lubię Solonego. Nie 
amiętam, jak jest po włosku „okno" i „sufit". Nie kocham Tuzennacha. A-orrmnie-ta'"· 
Wyjdę za niego. Motto? Trzeba-żyć. :rr-zeba pracować..fracować,j)racować, pracować! 

Olga &moro. - ,., <o, cncę do Moskwy. Uważam, że damie ni~ PCZ)l•lgj..gwizrlat.Starzeję się i chudnę. Chodzę na rady P•dafiegie:zne I z każdą kolejną jest mnie coraz 
mojej Boli •mie placz Inny. Gdybym była nią i miała Tuzenbacba WS>yolłfft byłoby 
inaczej. Chciałabym wiedzieć: po ca, diaG>eoe to WS2Ystko? Czy ktoś mnie zapamięta? 
CZ)( laPIDl!ięla moje S1osf iy? Czy wspomni o tym, jak ciepło robi mi się '" bfltlełlb, glly nadchodzi Wiosna? Jak bardzo chce mi cio u-+~"'.Yź:vć? 



~-~ 
~ 

Masza Prozol!!W -'~- Wyszłam za Kulygina, bo miałam osiemnaście lat i co ja wtedy wiedziałam. Lubię dob'l! lit~raiu~· , je•t Ra6 ratuką dąD 
zielony, na debie z/aJj< łańGuch-Jśni". t:ml1ę ludzi wierzących, choć sama mam z tym 
pewne problemy i zgadzam się z Gogolem: nudno ?Yć q<Ulanśw~ panstwa! 

Brzydz si · nudzona, oDurza mnie niesprawiedliwość, ale najważ-
1 me1sze ... ćśś ... nikomu więcej tego nie powi!mJ. n~Rica. Kocham I 

Wiers!l'.nin~ilreczr<ami. To jest straszne, polejcie, jest nas zatoką I dąb zielony, dąb zielony ... 

-----

• ~}' .~. 
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_ ...._ \ A J a 
1atasza-P"'°-0z-orow - lat 22. Nie chcę do żadnej MoskWY. Tu jest mój dom i mój Babuś, 

mój Andrzej, moja Sofijka i mój ogród. Dziecko się śmieje albe dzieskg płacze i to jest 
ważne, a Aie jakieś dyrdymałv. !!jak mi źle, wyjedźmy". Rano trzeba wstać i zająć się 
domem. Z tego pokoju zrobię pokój dziecinny, a z tamtego sypialnię , jak siostry już 
sobie 110)'jafłą. L1:11i>ię lllówiś po fhasusku, a wy? Nie lubię Anfisy, bo jest starą złodziejką, 

_,_„ ... _n Nie lubię świerków, ale IUl:llę kWiatt1szki. 8e kto nie lubi 
niedołęgą i wiedź111ą. 



Moskwa (ros. MocKsa /me'skva/)- stolica 
Rosji i największe miasto tego kraju. Jest 
także największym miastem Europy, 
liczącym 10.56 mln mjeszkańców Jeden 
z najważniejszych ośrodków politycznych, 

_gospodarczych, kulturowYch, religijnych, 
finansowych, edukacyjnych, komunika
cvinvch orazturvsbLczmLchRosiL 
- -„ - ---- -----------~--~ 

!foie_ ~&;:<Ur~~~ 
mu 6l(. .śAi ~t~1 cki?k( / o/c §{i=-dnt!i'-=------
Gospodarka 

---Mtastciestjettnym-rnajważrńetszycłrośrodkówfirransowych świata. W r a11ki11ga r 11iast 
światowych miesięcznika "Forbes" Moskwa zajęła w 2011 po raz kolejny pierwsze 
i 11 iejsceirochvzy lędełll liczby 111 ie~i'!lNtt•h-urn ii li 111 i I i •m ltn lnu i"?A "'"~li\ 

Mockba 
~ to 
Ą. 

it"~ ,:;!.: 

Klimat1-------------J 
Moskwa leży w strefie klimatów umiarkowanych. 

-Na-terenie-iaełlodniej-fłosjł-J)antfje-k#FA1 
kontynentalny z odmianą wybitnie kontynen-
;ałną-. ------------~ 

~ /1llle~ 

e~e>o.,. 
~----------------------ll'łllnspo 

- Sieć linii autobusowych, sieć linii tramwajowych, sieć linii trolejbusowych 
------łMetr-o : 182 stacje, 12 I inii i tttr-oWtska-o-łąemej-dłttgt)Śei"'Se+;2-k 

- Port lotniczy Szeremietiewo, port lotniczy Domodiedowo, port lotniczy Wnukowo, 
------------------Rykowtr,6stałiew1 

- Dworzec Białoruski, Dworzec Kazański, Dworzec Kijowski, Dworzec Kurski, 
worzec tenhrgradzki;-flworzec Paweteci<i, Dworzec Ryskt;invorzec-Sawtołowskj-

i Dworzec Jarosławski 

I Zt ;u'tM_U:o f , 

~-#!Cl-efo_ ---
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I rniEelSJłUJEBO.G, _ ____ _ 
Składniki 

składniki na ciasto: 

1 o dag drożdży 

ok. 1 O dag tłuszczu roztopionego (olej) 

składniki na farsz: 

1 duża cebula 

sól, pieprz 

• #- _L,,.,,.! 
,L V~ /i.a. · - "1f ----'(i:.,_ ________ _ 

f/RZNE: ruf 1WU1Yje~e ~ ~· 76uo/Jc' tirh 

lf~ie; 

Pagon. Może i sam w sobie niepiękny, Obuwie męskie za sto lat. I co się dziwić, 
ale 0 a cawiecin Wiecszycica cajpiękciejszy że jest kl)IZJtS, jeżeli tak się aoszą2 
na świecie. Zamek błyskawiczny. Psuje się po miesiącu. 
uncerk1. Na11epsza skora. Ręcznie rooione. 1-snm. uszyry w mmutę przez osm101at1<ę 
Dostojne. Czarne jak oczy . Tuzenbachą._ z Bangladeszu. 
Guzik. Ręcznie robiony, porządnie wszyty. Okulary- zerówki. Cena: 1200 zł. 

--l......ł......--1 --- t"\_.....1...__ -----!- ----···-!--! . .-. ..-.~ ~..!...----' _!..__J __ .1.. _ _ ...L!_I ________ _ 

IVIUllUUI. \JZYLY 1ęcz111e piZeZ lllleSlqG Le SLU IJt:I pusraudll/d - me ZIUt:lllJllKUWd/10. 

części materiału. Spodnie - rurki. Na męskie nogi XXI wieku. 
Pas. Trzyma człowieka i świat w ryzach. Jak dobrze, że wtedy nie ma mnie już na 

Szalik. Mężczyźni w 2012 roku noszą go 



Hoq1> THxa Ha.Il IlaJieCTHHoii. 
Cmrr YCTaJI8JI 3eMJIJI. 
ropbl, poll.\H H AOJIHHbl 
CKpblJla BC~ HOqH8JI MrJia. 

-·~eMamnJ3i 

-------tC~&-BepHo-e<>e'fHTMM,------------------

06eeJIH HO'łHOH A030p, 
-------nH,yeeeWHCłr,-38BJl38Htt-------------------

Me)I( co6oio pa3roeop. 
-----~Me*-C06oio.paa~eop.,,_-----------------

.CTaJI. 

- He nyraifrec1>, He CM)'ll.\aKreCb! 
Or He6ecHoro Orua 
jJ DpHW~JI BeJIHKOH BeCThlO 

aM eo3pa,n;oean. cepAua. 
BaM eo3pa,n;oean. cep.ztQa. 

MHJIOCTb JIIO,WIM IlOCiilJiaeT 

-au--Xplrc'l'Or,'Blra;nJi'lfClr-mipr;. 
f pewHblii MHp CDacTH )l(eJI8JI, 

------<->-·m.Tee6Jrt)ff 8 5irepTBYJXIDI. 

CaM Ce6J1 OH e )l(epmy .zta.JI. 

Ho'łb THXa Ha.Il IlaJieCTHHOH. 
______ _,~fiJ:łT.?"G'.l'anaJl.aeMlllh---------------------

r op bl, poll.\H H ,ztOJIHHbl 
-------''"'· ICJ>Wl8 BC! HO 

CKpblJla BC~ HoqH8JI Mrna. 

'a ' I 
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Internetowy Serwis Lokalny 

rnow1@n1n 
www.tarnowianin.com 



Dyrektor naczelny - RAFAŁ BALAWEJDER 
Dyrektor artystyczna - EWELINA PIETROWIAK 

Główna księgowa - ELŻBIETA POPADIAK 
Koordynator pracy artystycznej - WIOLITTA ŁAWNIUK 

Sekretariat - AGATA SĄDEL 
Specjalista ds. prawno-kadrowych - MACIEJ WIETRZYK 

Kierownik techniczny - JERZY PRZYSTUPA 
Sekretarz literacki - ANNA WAKULIK 

Specjalista do spraw projektów kulturalnych - MAŁGORZATA SAJDAK 
Pracownia stolarska - JÓZEF KIEŁBASA, TADEUSZ STACH 

Plastyk - ANDRZEJ KRZYCZMONIK 
Pracownia krawiecka - MAŁGORZATA JERZYKOWSKA 

Oświetleniowcy - TADEUSZ WIŚNIOWSKI, WIESŁAW HABEL 
Akustyk - ŁUKASZ SZARY, ARTUR WACHOWIEC 

Rekwizytor - STANISŁAW KUTA 
Garderobiana - BARBARA ŁAZARSKA 

Montażyści dekoracji - BARTŁOMIEJ IWANEK (brygadzista), 
RYSZARD ADAMIAK, ZDZISŁAW MAZUR, 

RYSZARD POCIECHA 
Magazyn kostiumów - MAŁGORZATA SAIDA 

Kierownik administracji - EWA ROSA 
Inspektor ds. bhp, p.poż. - WŁODZIMIERZ NĘDZA 

zaopatrzeniowiec, kierowca - KAZIMIERZ PRYBICZV 
Kierownik biura promocji i organizacji widowni - KRZYSZTOF BOGUSZ 

Organizatorzy widowni - STANISŁAWA JĘDRZEJEC, 

MAGDALENA GÓRECKA, MARZENA KIEŁBASA 
Specjalista ds. wizualizacji i reklamy - MACIEJ SROKA 

Reklama - KRYSTYNA SZAFORZ 

REDAKCJA PROGRAMU 
Tarnowski Teatr, teksty Anna Wakulik, zdjęcia Paweł Topolski, grafika/skład Maciej Sroka 

TARNOWSKI TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO 
ul. A. Mickiewicza 4, 33-100 Tamów, sekretariat/fax (14) 688 32 88, 

centrala (14) 62212 51 
BIURO PROMOCJI I ORGANIZACJI WIDOWNI 

ul. A. Mickiewicza 4, pokój nr 4 (w foyer) czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00, tel. (14) 688 32 87, tel. kom. 784 976 026, 

www.teatr.tamow.pl, e-mail: promocja@teatr.tamow.pl. 
SPRZEDAŻ BILETÓW 

od wtorku do piątku w Tarnowskim Teatrze, ul. A. Mickiewicza 4, 
pokój nr 4 (w foyer) w godzinach: 9.00-17.00, tel.(14) 688 32 87. 

Akceptujemy karty płatnicze. 

Sprzedaż biletów przez Internet: www.ekobilet.pl/tarnowski-teatr, 
rezerwacja biletów: kasabiletowa@teatr.tamow.pl, 

soboty i niedziele sprzedaż biletów na dwie godziny 
przed spektaklem w miejscu grania. 

licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 


