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Ota 
- Robert żurek 

Tatuś 
- Robert Chodur 

Mamusia 
- Małgorzata Machowska 

vratislav Nechleba 
- Piotr Napieraj 

Franciszek Koralik 
- Marek Kępiński 

Irma, Towarzyszka 
- Mariola Łabno-Flaumenhaft 

Doktor Jakubczyk, 
Towa~z~sz, Na~odowy socjalista 
- WoJciech Kwiatkowski 

Karol Proszek, 
Towarzysz, 
Narodowy socjalista 
- Waldemar Czyszak 

Przedstawiciel Firmy Krawieckiej 
„Meindl - Meceles", 
Model, Esesman, 
Towa~zysz, Narod9wy s9cjalista, 
sędzia Na Wystawie Krolików 

Michał Chołka 

Przedstawiciel Firmy 
Obuwniczej „Popper - Krasa", 
Pan szczodry, Esesman, Towarzysz 
Narodowy socjalista, ' 
sędzia Na Wystawie Królików 

Paweł Gładyś 

venegreen, Dobosz, Towarzysz, 
Narodowy socjalista 
- Przemysław sejmicki (gościnnie) 

znudzona żona, Hostessa, 
służąca Doktora Jakubczyka, 
Towarzyszka, 
Asystentka Na wystawie Królików 
- Małgorzata Pruchnik 

chłopka z widłami, 
Hostessa, Towarzyszka, 
Asystentka Na wystawie Królików, 
Anioł śmierci 
- Joanna Baran 
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Licencja 
na wystawienie 
utworu 
wydana 
została przez 
stowarzyszenie 
Autorów ZAiKS 
za pośrednictwem 
agencji DILIA 

Przekład -
Andrzej 

czci bor-Piotrowski 

Adaptacja 
i reżyseria -
Paweł Szumiec 

scenografia -
Marek Braun 

Kostiumy -
Jolanta Łagowska 

Muzyka -
Aleksander Brzeziński . 

choreografia -
Artur Dobrzański 

obrazy video -
Wojciech Kapela 

Asystent reżysera -
Michał chołka 

Inspicjent -
Andrzej siedlecki 

sufler -
Anna Jachym 



suroviny: 
800 g predniho srnc1 maso 
3 lZice slanina 
1 lZice maslo 
1 cibule 
1/2 celer 
2 hrebicek 
1 bobkovy list 
250 ml vyvar (bujón) 
3 lzice ocet (vinny) 
3 lzice chleb (nastrouhany) 
120 ml huste smetana 
(zakysana) 
sul 

Postup pri pravy 
Maso omyj eme, vykosti me, roz
kraj i me a osolime. slaninu roz
skvarime a podusime na ni drob
ne nakrajenou cibuli a celer. 
Pak pridame maslo, pfipravene 
maso v tomto zakladu rychle 
osmahneme, prikryjeme je a du
sime ve vlastni stave. Pozdeji 
je podlijeme vyvarem, prida
me koreni, nastrouhany chleb, 
ocet a dusime do mekka. Mekke 
maso vyjmeme, stavu vlijeme do 
hrnku s rozskvrdlanou smeta
nou a povarime. Hotovou omacku 
precedime na maso a spolecne 
jeste kratce povarime. Podava
me s bramborovymi knedliky nebo 
opekanymi bramborami. 



składniki: 
karp (ok. 1,2 kg) 
1 pietruszka 
1/2 selera 
1 marchewka 
nieduży por 
1 cebula 
4-5 łyżeczek żelatyny 
10 dag rodzynek 
płatki migdałów 
natka pietruszki 
1 bułka do namoczenia 
liście laurowe, ziele angielskie, 
sól, pieprz, kostka warzywna 

Sposób przygotowania 
Karpia filetujemy tak, aby nie 
uszkodzić skóry. Mięso mielimy, 
a z pozostałych części ryby oraz 
warzyw pokraj onych w grubą kostkę 
z dodatkiem liścia laurowego i ziela 
angielskiego gotujemy wywar na ma
łym ogniu przez 30-40 min. Następnie 
odcedzamy rosół. 
Do zmielonego fileta dodajemy ce
bulkę pokrojoną w drobną kostkę, na
moczoną małą bułkę, 1 jajko, sól, 
pieprz oraz 5 dag rodzynek. Przy
gotowanym farszem ryby nadziewamy 
skórę karpi a, zszywamy i gotujemy 
na wolnym ogniu ok. 25-30 min. ugo
towaną rybę wykładamy na półmisek 
i zalewamy galaretką. Następnie de
korujemy rodzynkami, migdałami, pie
truszka i cytryną. 











Paweł Szumiec - reżyser, teatrolog, 
autor tekstów. Absolwent Wydziału 
Teatrologii uniwersytetu Jagielloń
skiego i wydziału Reżyserii Dramatu 
krakowskiej Państwowej Wyższej szkoły 
Teatralnej. Debiutował w Teatrze im. 
J. Kochanowskiego w Opolu spektaklem 
„śmierć Ofelii" Stanisława Wyspiań
skiego. ważniejsze spektakle wyre
żyserowane przez Szumca to: „strachy 
i straszyska sir Williama" (autorski 
spektakl wg Szekspira) w Opolskim Te
atrze Lalki i Aktora, „zbrodnia 
z premedytacją" Witolda Gombrowicza, 
„czekając na Godota, czyli życie jest 
snem" wg s. Becketta, „Neapol. Randez 
- vous 19.03" (spektakl muzyczny) 
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 
w Koszalinie, „Niebezpieczne związki" 
eh. de Laclosa w Teatrze im. 
J. Osterwy w Gorzowie wielkopolskim, 
„Garbus" s. Mrożka w Teatrze im. 
L. solskiego w Tarnowie, „Przygody 
Odyseusza" (autorski spektakl wg Ho
mera) w Teatrze Groteska w Krakowie, 
„Ballada o sześciu lustrach, czyli 
zwierzenia starego Pierrota" (spek
takl muzyczny wg utworów A]eksandra 
Wertyńskiego) w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym, „Neapol 19.03" (monodram 
muzyczny), „wszystko o kobietach Miro 
Gavrana" (Nagroda Główna na Festiwaiju 
Komedii Talia w Tarnowie oraz Grand 
Prix Festiwalu Dramaturgii Współcze
snej - Rzeczywistość Przedstawiona 
w Zabrzu), „walentynki" Iwana wyry
pajewa, „Prah" Gyorgy spiro, „Hotel 
Babilon" Miro Gavrana ~ „Królik Kró
lik" colirre serreau w :Teatrze Ludowym 
w Krakowie, „znaki szczególne - brak" 
Bartosza Kurowskiego i Macieja Ster
ło-orlickiego w Teatrze Nowym 



w Zabrzu, „Don Kichote" wg Cervante
sa w Teatrze im. s. Jaracza w olsz
tyni e, „Malavita. Ballada o mafii" 
(spektakl muzyczny) w Teatrze im. 
J. słowackiego w Krakowie. 
Trzykrotnie nagradzany podczas trzech 
edycji prestiżowego ogólnopolskiego 
Konkursu na sztukę dla Dzieci 
i Młodzieży, ogłaszanego przez cen
trum sztuki Dziecka w Poznaniu. 
Jako autor tekstów związany jest 
m.in. z krakowskim Teatrem Grote
ska, gdzie pisze teksty i piosenki 
dla potrzeb widowiska „Reality shopka 
show" oraz do spektakli (m.in. musi
cal „Porwanie Baltazara Gąbki, czyli 
smok&roll"). 





Marek Braun - scenograf, absolwent 
wydziałów Architektury wnętrz 
i scenografii ASP w Krakowie. wykonał 
scenografię do kilkudziesięciu drama
tów, oper i programów telewizyjnych. 
współpracował z teatrami w Krakowie, 
Toruniu, Tarnowie, Kaliszu, Poznaniu, 
Gdańsku i szczecinie oraz z takimi 
reżyserami jak: Krzysztof Babicki, 
Józef Opalski, Zbigniew Zapasiewicz, 
Krzysztof Jasiński, Bogdan Tosza, 
Piotr Kruszczyński. Na Wybrzeżu znany 
jest z realizacji scenograficznych do 
„Biesów" wg F. Dostojewskiego i „Po
skromienia złośnicy" Szekspira 
w reżyserii Anny Polony, „się kocha
my" schisgala w reżyserii Barbary 
sass. z Krzysztofem Babickim współ
pracował przy „Arkadii" Stopparda, 
„Kto mówi o czekaniu" Pawła Huelle 
i „Kopenhadze" Michaela Frayna. 
z Anną Augustynowicz przygotował wie
le spektakli, w tym słynne „Pasożyty" 
Mayenburga, „wyzwolenie" i „wesele" 
Wyspiańskiego, „Miarka za miarkę" 
Szekspira, „Baal" Brechta. Laure-
at wielu nagród i wyróżnień, m.in. 
Nagrody Ministra Kultury i sztuki za 
scenografię do spektaklu „Magnifikat" 
Włodzimierza szturca w I ogólnopol
skim Konkursie Na wystawienie Pol
skiej sztuki współczesnej w warszawie 
w 1995 roku. 





Jolanta Łagowska - kostiumolog te
atralna i filmowa. zaprojektowała 
kostiumy do spektaklu „Klincz" 
A. Słapowskiego (Teatr śląski w Kato
wicach), „Neapol 19.03", „Zwierzenia 
pornogwiazdy" E. Bogosiana, „Apo
kalipsa homara" M. Buffini, (Teatr 
Ludowy w Krakowie), „Tajemniczy Mr 
Love" K. Leach (Teatr im. w. Bogu
sławski ego w Kal i szu), „Pustyni a" 
T. Dorsta (Teatr Polski we Wrocła
wiu), „Lovv" s. Linberga (Teatr Mon
townia w warszawie). Współpracowała 
z Pawłem Szumcem przy spektaklach: 
„wal entynki" I. Wyrypajewa, „Prah" 
G. Spiro, „wszystko o kobietach", 
„wszystko o mężczyznach" i „Hotel 
Babilon" M. Gavrana oraz „Królik 
Królik" coline serreau (Teatr Ludo
wy w Krakowie). Projektowała również 
kostiumy do seriali telewizyjnych: 
„Figurant", „Katastrofy górnicze", 
„żołnierze wyklęci", „Majka, Generał 
i Julia" oraz do filmów: „Szpieg", 
„Gra o Nobla", „Laura", „Generał -
zamach na Gibr.altarze". 

Aleksander Brzeziński - kompozytor, 
pianista, kierownik muzyczny. Autor 
muzyki do spektakli teatralnych, 
filmów dokumentalnych i wielu piose
nek. współpracuje z teatrami krakow
skimi - Teatrem Ludowym, Teatrem Łaź
nia Nowa, Teatrem Bagatela, teatrami 
szczecińskimi - Teatr współczesny, 
Teatr Krypta oraz z Teatrem Ateneum 
w warszawie, Teatrem im. s. Jaracza 
w Olsztynie, Teatrem Nowym w Zabrzu, 
Teatrem Współczesnym we Wrocławiu. 
wieloletni instruktor wielozadanio
wej Grupy Teatralnej przy Miejskim 
centrum Kultury w Jaworznie. Współ
pracuje między innymi z Martą Bizoń, 



Joanną Liszowską, Barbarą Stępniak
wilk, Anną Treter, Małgorzatą ostrow
ską, Justyną szafran, Januszem Rad
kiem, Grzegorzem Turnauem, Jorgosem 
skoliasem, Markiem Balatą czy Macie
jem Balcarem. 



Artur Dobrzański - tancerz, chore
ograf, pedagog. współpracował z Operą 
Krakowską, Teatrem KTO, zespołami 
Pavanilia, Ardente sole, Art color 
Balet. Jest autorem kjlkudziesięciu 
chor.eografii w teatrach dramatycznych 
w Polsce, m.in. w Olsztynie, Kra
kowie, Katowicach i Gdańsku. w 2001 
roku otrzymał nagrodę europejską dla 
obiecujących choreografów z Europy 
wscnodniej. w 1997 roku założył 
w Krakowie Teatr Tańca TOK. spek
takle tego teatru były wielokrotnie 
nagradzane na festiwalach tanecznych 
w P.olsce i za granicą, m.in. w Sankt 
Petersburgu, Nowym Jorku, Wilnie 
i w Edynburgu. 

Andrzej czcibor-Piotrowski - poeta, 
prozaik, tłumacz. urodził się w 1931 
roku we Lwowie w rodzinie lekarzy. 
Po wybuchu wojny został wraz z matką 
i bratem zesłany na sybir, skąd po 
śmiercj matki jako sierota wyjechał 
z pierwszym transportem żołnierzy 
gen. Andersa do Persji. W latach 
1942-44 ukończył w Esfahanie szkołę 
powszechną i udał się przez Irak, Pa
lestynę i Egipt do wielkiej Brytani~. 
w 1947 roku wrócił do kraju. Tutaj 
ukończył studia slawistyczne 
na uw. zadebiutował w 1956 roku to
mikiem wierszy oczy śniegu. Pracował 
jako r.edaktor w Instytucie wydawni
czym PAX, w redakcji miesięcznika 
„życie i Myśl" i w wydawnictwie KAW. 
Na jego dorobek twórczy składa się 
dziesięć tomików poetyckich, cztery 

t~my prozy („Prośba o Annę", „Rzeczy 
~i enasycone", „cud w Esfahani e" 
i „Straszne dni") oraz kilkanaście 
drobnych ~tworów dla dzieci. Książka 
„Rze~zy_nien~sycone" otrzymała nagro
d~ Bibl~oteki Raczyńskich, i znalazła 
się w finale konkursu o Nagrodę Lite
ra~k~ ~IKE 2000. Przetłumaczył ponad 
dwiescie pozycji bibliograficznych -
z czeskiego (Askenazy, Deml, ourych 
Fuks, Hal~s, Hrabal, Hrubin, Mertl, 
~avel, Seifert, vancura, veil, ve
iner, skvo~ecky, zahradniek, zeyer), 
ze :łowackiego (Jaros, Jarunkova, 
H~kisc~ Simkula, Urban, stur), z an
gielskiego (Eliot, Greene) a także 
z ~osyjskiego, ukraińskieg~ i bułgar
skiego. 





Dyrektor Naczelny 
Remigiusz Caban 

Kierownik Literacki - Dramaturg 
Adam słowik 

Reżyser 

Steve Livermore 
Koordynator Pracy Artystycznej, Asystent Dyrektora 

Agnieszka Wajda 
Kierownik Biura obsługi widzów 

Agnieszka Gawron 
Główna Księgowa 
Renata Pisarek 

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego 
Augustyn Kotarba 

Kierownik Działu Technicznego i obsługi sceny 
Jerzy Lubas 

Specjalista ds. pracowniczych 
Katarzyna Pieniążek 

Pracownie i obsługa przedstawień 
Pracownia krawiecka Elżbieta Baran (kierownik), 

Monika Gładyś, Gabriela Komenda, Józef Podyma 
Charakteryzatorka-perukarka Zofia Tarkowska-Niemczuk 

Prace stolarskie Piotr Karp 
Pracownia malarsko-butaforska Alicja Godek, 

Katarzyna Tanasiewicz-Trzyna 
Główny elektryk Sławomir Kawa 

Elektrycy-oświetleniowcy Krzysztof Jawniak, Piotr Tomaka 
Akustycy Marian Kornaga, Jędrzej Witkowski 

Prace ślusarskie Stanisław wolski 
Pralnia, farbiarnia Helena Boguń 
Prace tapicerskie Andrzej wolski 

Garderobiane Kazimiera Buczkowska, 
Danuta Kowalska, Grażyna Kozioł 

Rekwizytor Artur Niemiec 
Brygadier sceny Mieczysław osetek 

Montażyści Mieczysław Fornal, Artur Gamracki, 
Bogdan RZucidło, 

Leszek Sas, Stanisław Wolski 

Opracowanie i redakcja programu 
Adam słowik, Izabela Dudek 

Opracowanie graficzne, skład programu 
Krzysztof Motyka 
Projekt plakatu 

Krzysztof Motyka 



Teatr 
im. wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie 
ul. sokoła 7/9, 35-010 Rzeszów 
tel. 17 853 20 01 
fax 17 850 75 50 
www.teatr-rzeszow.pl 
e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl 

Biuro obsługi widzów 
tel./fax 17 853 22 52 
tel. 17 853 20 Ol, wew. 341, 330 
e-mail: bilety@teatr-rzeszow.pl 

Kasa Teatru 
tel. 17 850 89 89 

Teatr 
im. Wandy Siemaszkowej 
jest instytucją kultury 
Województwa 
Podkarpackiego 

Sponsor 
strategiczny 

PGE Obrót S.A. 




