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ęzyk tej sztuki daleki jest od szkolnej i me
di„nej poprawności. Jest na wskroś prawdzi
wy (Teatr Modrzejewskiej) 
2. W wypadku delikatnych podniebień przed
~tawiany obraz może doprowadzić do długo
trwałej utraty smaku i dobrego gustu. W za
mian można zyskać coś, czego nie sprzedają 
w kulturalnych delikatesach, mianowicie jakąś 
cztść prawdy o współczesnej Polsce 

(Roman Pawłowski .Gazeta Wyborcza") 

Świat przedstawiony w .Made in Poland " pięć pytań 

Ballada pokolenia porno 

1. 
- Rozbiłem dzisiaj witrynę sklepu z ubraniami. Z drogi
mi ciuchami dla kobiet. Jedna sukienka kosztuje tam 
tyle, co trzy wypłaty mojej matki. To straszne - mówi 
20-letni Boguś Kowalski mieszkaniec jednego z dolno
śląskich blokowisk i bohater .Made in Poland". 
Z wytatuowanym gotykiem na czole napisem .Fuck off' 
i kijem bejsbolowym w ręku młodzieniec rusza w osie
dle rozbijając samochody i budki telefoniczne. Wście
kły na wszystko chce rozpalić rewolucję, rzuca zatem 
ministranturę w remontowanym kościele, bo w nic już 
nie wierzy. 
- Jestem wkurwiony, chcę walczyć. Wkurwienie - to bę
dzie AIDS XXI wieku - tłumaczy. 
- Kogo tak nienawidzisz, Boguś? - pyta go ostatni z jego 
młodzieńczych autorytetów, były nauczyciel, dziś samot
ny alkoholik, którego zabić może każde wypite piwo. 
- Wszystkich. Komórkowców, dresiarzy, szpanerów, uli
zanych świń z list przebojów, dup z reklam, kurew z 
telewizji, skurwieli z banków, pojebanych księży, psy
chopatów z armii, rządu, policji i biznesu. Nienawidzę 
ich. Nienawidzę ich żon, ich mężów, ich córek, ich sy
nów, zięciów, szwagrów i teściowych. Nienawidzę Ru
skich, Niemców i Amerykanów. 
Czy komuś takiemu może przejść przez gardło słowo 
.kocham"? 

2. 
W zamyśle autora akcja sztuki dzieje się na blokowisku 
miasta nieodległego od Wrocławia, którego zabytkowy Ry
nek przeżył architektoniczno-urbanistyczny kataklizm, bo
wiem jacyś ONI: - Wyburzyli połowę starówki i na to miej
sce najebali bloków - jak zauważa jedna z postaci tego 
współczesnego dramatu. 
Czy jednak bohater wykreowany przez niewiele od nie
go starszego wrocławskiego scenarzystę i reżysera 
Przemysława Wojcieszka jest mieszkańcem legnickich 
.Piekar", największej betonowej sypialni miasta? 
Tak, bo skojarzenia widzów, którzy oglądają teatralny 
spektakl w Legnicy, ale z dala od Rynku i tamtejszej 
siedziby Teatru Modrzejewskiej, w byłym pudełkowym 
osiedlowym supersamie, który od tego momentu stał 
się alternatywną .Sceną na Piekarach", są oczywiste. 
Nie, bo podobnych bekowisk, zazwyczaj otaczających 
zwartą poniemiecką zabudowę kwartałów śródmiej
skich, jest na Dolnym Śląsku wiele. Zresztą od domów 
z betonu, w których .miłość nie gości" Uak śpiewała 
Martyna Jakubowicz), tych w Nowej Hucie, Warszawie, 
Poznaniu ... jest tylko trochę dalej do Wrocławia . Rzecz 
dzieje się zatem w Polsce czyli nigdzie? 

3. 
Dla samotnej matki młodego bohatera sensem życia 
jest platoniczna miłość do ikony współczesnej popkul
tury Krzysztofa Krawczyka. Zaskakujące , ale nie tylko 
dla niej ... 
- To nie jest jakiś ćwok śpiewający cygańskie przeboje 
na weselach. To ktoś większy, znacznie większy On 
jest ... Kurwa, no nie wiem jak ci to wytłumaczyć, żebyś . 
zrozumiał i nie zadawał głupich pytań. To jest... Ktoś 
taki jak my, tylko większy Jego życie jest takie jak na
sze, tylko, że on to już wszystko przeżył, rozumiesz? 
Jego los jest naszym losem. Zobacz, ciągle uciekał z 
Polski, tylko po to żeby tu wrócić i odnieść sukces. 
Grzeszył całe życie, by wrócić w końcu na łono Kościo
ła. Pieprzył na lewo i prawo, tylko po to, by znaleźć 
szczęście w trwałym związku. Krzysztof to symbol, le
genda, pomnik. Jeśli nie płaczesz jak dziecko przy jego 
starych kawałkach to, mówię ci, nie jesteś Polakiem! -
mówi typ spod ciemnej gwiazdy i jedna z postaci dra
matu, co - paradoksalnie - ratuje życie głównego boha
tera. 
Bajkowy, tandetny i sentymentalny świat pogubionych 
wartości, w którym pomieszało się wszystko, i dobro, i 
zło? 

4 . 
• Dramat w każdej kulturze żywi się konfliktem i sprzecz
nościami, najlepszą pożywką dla niego jest zło , im bar
dziej bezczelne i silniejsze, tym dla teatru lepiej. W naj
nowszych dramatach polskich można znaleźć nie tylko 
ślady codziennego, pospolitego zła, ale przeczucie ja
kiejś totalnej społecznej katastrofy, której nic nie jest w 
stanie zatrzymać. Chciałbym, żeby ich autorzy się my
lili, chciałbym, aby ten obraz świata tonącego w bagnie 
przemocy i nihilizmu był przesadzony. 
Ale kiedy rano wstaję i otwieram gazetę , moje nadzieje 
coraz bardziej się rozwiewają" (Roman Pawłowski -
.Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne"). 
- Gazety są dobre. Można je czytać, można na nich 
jeść, można nimi wytrzeć dupę. Są lepsze niż radio. 
Radiem nie wytrzesz dupy - tłumaczy sarkastycznie 
brutalny egzekutor długów z .Made in Poland". 
Boleśnie śmieszna diagnoza, ale czy niesprawiedliwa? 

5. 
Czy w brutalnym świecie .Made in Poland" jest miejsce 
na wiarę w Boga, nadzieję w sercu i prawdziwą miłość? 

Grzegorz lurawiński 



*NAGRODY* NAGRODY* NAGRODY* 
* „Dolnośląski Brylant Roku 2004" 

Wydarzenie kulturalne roku w plebiscycie dolnośląskich mediów 
* Reżyserski „Laur Konrada" dla Przemysława Wojcieszka. 

- nagroda główna na VII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej 
. Interpretacje" w Katowicach 

* Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
- w kategorii wydarzenie teatralne roku 

* Nagrody aktorskie: XXXXV Kaliskie Spotkania Teatralne 
- nagrody dla Janusza Chabiora i Anity Poddębniak 

* Dolnośląska „Złota Iglica 2005" 
- dla Janusza Chabiora nagroda w kategorii aktor dramatyczny 
za zwycięstwo w telewizyjno-prasowym plebiscycie widzów 

* Nagroda główna XI Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej" 
- nagroda ministra kultury dla teatru 
- nagroda za reżyserię dla Przemysława Wojcieszka 
- nagrody aktorskie dla: Janusza Chabiora, Anity Poddębniak i Eryka Lubosa 

* THE AWARDS * THE AWARDS * 
- „Lower Silesia's Diamond of the 2004 Year" 
- „Conrad's Laurels" - The Prize for Przemysław Wojcieszek for staging 
- The Prize of Lower Silesia's Marshal 
- The Actors Prizes for Anita Poddębniak i Janusz Chabior at the XXXXV 

Theatrical Meetings in Kalisz 
- Lower Silesia's „The Gold Spire 2005" for Janusz Chabior 
- Grand Prix and The Actors Prizes at XI National Contest of Staging 

a Polish Contemporary Drama in Warsaw 
- The Actors Prizes for Janusz Chabior, Anita Poddębniak and Eryk Lubos 



Wl/łlłF. 
1>111./łND 

scenariusz i reżyseria - Przemysław Wojcieszek 
scenografia - Małgorzata Bulanda 

muzyka - Bartek Straburzyński 
asystent reżysera - Katarzyna Majewska 

premiera 21 listopada 2004 r., 
dawny pawilon handlowy przy ul. Izerskiej 35 w Legnicy 

Aktorzy: 
Boguś, rewolucjonista - Eryk Lubos 

Irena, jego matka - Anita Poddębniak 
Fazi, szef windykatorów - Przemysław Bluszcz 

Grześ, drugi windykator - Paweł Wolak 
Karina, windykator aspirant - Katarzyna Dworak/ Joanna Gonschorek 

Emil, ochroniarz - Tomek Radawiec 
Monika, jego siostra - Justyna Pawlicka 

Wiktor, nauczyciel - Janusz Chabior 
Marianna, jego żona - Małgorzata Urbańska 

Edmund, Ksiądz - Bogdan Grzeszczak 
Kelnerka - Ewa Galusińska 

Witold, dłużnik - Tadeusz Ratuszniak 
Anka, ex dziewczyna Bogusia - Ewa Galusińska 

Andrzej, nowy chłopak Anki - Tadeusz Ratuszniak 
Mężczyzna - Lech Wołczyk 

Przemysław Wojcieszek 

Urodził się w 197 4 w Jelczu-Miłoszycach . Studio
wał polonistykę na UJ i zaocznie dziennikarstwo 
na uniwersytecie we Wrocławiu . Scenarzysta i re
żyser. Napisał scenariusz do filmu .Poniedziałek" 
( 1998) zrealizowanego przez Witolda Adamka. 
Swój debiutancki film .Zabij ich wszystkich" zrobił, 
by - jak sam mówi - dać wyraz drzemiącej w nim 
anarchii i nihilizmowi. Film zdobył w 1999 Grand 
Prix na Festiwalu Amatorskich Filmów Fabularnych 
.Kino poza kinem" w Zielonej Górze. 
Po nakręceniu .Głośniej od bomb", chcąc mieć 
kontrolę nad rozpowszechnianiem swojego filmu 
w kinach, założył własną firmę dystrybucyjną Traf
fic Films. I była to, jak twierdzi, najlepsza decyzja 
w jego dotychczasowej przygodzie z kinem. W 2002 
z jego inicjatywy zorganizowano we Wrocławiu 
Slamdance Poland, polską edycję amerykańskie
go festiwalu kina niezależnego . 
Za reżyserię zrealizowanego według własnego sce
nariusza w br. filmu „W dół kolorowym wzgórzem" 
otrzymał Złote Lwy na XXIX Festiwalu Polskich Fil
mów Fabularnych w Gdyni. 
Przemysław Wojcieszek mieszka z żoną Katarzyną 
i trzyletnim synem Milanem we Wrocławiu. Imał się 
różnych zajęć. Był bileterem w krakowskim kinie, 
sprzedawcą w Warszawie, sprzątał w supermar
kecie, pracował w wypożyczalni kaset video we 
Wrocławiu, a teraz jest reżyserem. Dla filmu rzucił 
studia polonistyczne. Pomysły czerpie z życia -
najlepszej szkoły na świecie . 
.Made in Poland" miał być filmem fabularnym, jed
nak nie znalazł się w kraju producent, który chciał
by zrealizować scenariusz. Latem 2004 podczas 
spotkania festiwalowego w Kazimierzu Dolnym 
z dyrektorem legnickiego Teatru Modrzejewskiej 
Jackiem Głombem narodził się pomysł adaptacji 
scenariusza na potrzeby teatralne. Listopadowa 
premiera spektaklu była dramaturgicznym debiu
tem Wojcieszka, także jako reżysera teatralnego. 
Sukces przyszedł natychmiast. Przemysław Woj
cieszek został laureatem VII Ogólnopolskiego Fe
stiwalu Sztuki Reżyserskiej .Interpretacje", w Ka
towicach (marzec 2005) Scenarzysta i reżyser 
.Made in Poland" otrzymał główną nagrodę festi
walu .Laur Konrada". 
- To fantastycznie, że legnicka realizacja została 
zauważona i nagra.a. To chyba naj.w iększa 

ojej ka. a•Wlaej, plllillaż 
zowe, 
, a tuta 

m milsze, że 
. Jestem 



Prawdziwy do bólu teatr na blokach 
„To jedna z najciekawszych polskich sztuk o pokoleniu „no future". Wojcieszek pokazuje pułapkę ślepej 

anarchii, w którą wpada główny bohater. Rozbijanie samochodów i budek telefonicznych nie rozwiązuje 
żadnego z problemów, przeciwnie, tworzy nowe. Zarazem sztuka pokazuje ideowe podziały w społeczeń
stwie: Wojcieszek stawia swojego zbuntowanego bohatera pomiędzy charyzmatycznym księdzem a by
łym nauczycielem polskiego, wielbicielem poezji Władysława Broniewskiego. W ich sporze o istnienie 
Boga słychać dalekie echa „Nie-Boskiej komedii" i rozmowy między Henrykiem i Pankracym. 

Aktorzy grają uskrzydleni świetnym scenariuszem. W tym fantastycznym przedstawieniu wyróżnia się 
Eryk Lubas, który dał zbuntowanemu Bogusiowi coś, czego nie można dojrzeć w telewizyjnych reporta
żach o blokersach, a mianowicie wrażliwą duszę. Bogdan Grzeszczak zagrał postać współczesnego księ
dza, który z jednakową energią remontuje kościół i dusze nietypowych parafian, a Janusz Chabior w roli 
byłego nauczyciela stworzył niezwykły portret alkoholika, którego na powierzchni życia trzyma poezja. 

Takie spektakle, mocne, a zarazem wymagające, są szansą dla rozbitych i zdegradowanych środowisk 
postprzemysłowych . Czas dostrzec, że kultura jest potrzebna także na peryferiach". 

Roman Pawłowski, Gazeta Wyborcza 2.12.2004 

Udany debiut 
„Miłość zniewalająca serce i umysł oraz literatura, w której są odpowiedzi na wszystkie pytania. Oto co, 

według Przemysława Wojcieszka - autora tekstu i reżysera „Made in Poland" - potrzebne jest do powstrzy
mania gniewu młodego pokolenia. Nie bez znaczenia są jeszcze rodzina, gdzie jesteś akceptowany i 
autorytet, z którym możesz się nie zgadzać, ale któremu możesz zaufać . Banał? Oczywiście , że banał. 
Tyle, że nawet banalna opowieść zakończona słodkim happy endem opowiedziana w sposób ciekawy i 
dynamiczny może stać się teatralnym przebojem. Przebojem, który przyciągnie do teatru w równym stop
niu młodych ludzi jak i ich rodziców. Tych pierwszych bo w tym spektaklu mogą zobaczyć, jeśli nie samych 
siebie to, kogoś kogo znają. Tych drugich, bo opowieść o blokersie Bogusiu podniesie ich na duchu". 

Artur Guzicki, Panorama Dolnośląska 4.12.2004 

Oto Polska właśnie 
„Nie ma lepszej scenografii dla tej opowieści. To po prostu Piekary, 30-tysięczna dzielnica sypialnia 

Legnicy. Nie ma tu kina, knajpy, pubu, nawet ludzkich sklepów. Można mieć poczucie dokumentalnego 
autentyzmu, gdy w prologu - rozgrywanym przed wejściem do dawnej hurtowni lekąirstw zmienionej w 
scenę teatru - rozlega się wilcze wycie skina, na co zapalają się światła w oknach i ktoś odwrzaskuje. A 
potem krępy drań w kapturze wali żelaznym prętem w podstawiony samochód, a wokół wtaczają się alar
my prawdziwych fur. Nie ma w tym nic z teatralnego fałszu , widowiskowości , przesady. 

W poszukiwaniu realizmu legnicki teatr osiągnął niewątpliwie pewien szczyt. Aliści osiągnął go nie tylko 
dlatego, że skopiował do widowiska autentyczne realia. Ważniejsze , że umiał spojrzeć na nie z mądrym 
dystansem. 

Nieszczęściem rozmaitych prób teatralnego opowiadania o problemach współczesności - głównie spod 
znaku brutalizmu, choć nie tylko - było penetrowanie ciemnych zaułków życia z wypiekami na twarzy, ach, 
jak tu straszno, ach, jak prawdziwie. Rozmaite bandziory, dilerzy, sutenerzy, kurewki i reszta towarzystwa 
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awansowali do wymiarów szekspirowskich bohaterów, wnikliwie przeglądano każdy zakamarek ich mar
niutkich duszyczek. Przemysławowi Wojcieszkowi, uznanemu filmowcowi, który tą sztuką debiutuje w te
atrze, wnikliwości też nie brak, ale zna proporcje. Gdy pojawia się na scenie grupa windykatorów z krwawą 
torebką, w której zapewne tkwi kawałek ciała dłużnika, co wrażliwsi widzowie mają nieszczególne miny. 
Ale gdy chwilę później oprawca z gangsterskim spojrzeniem Przemysława Bluszcza oświadcza, że kogoś 
tam „nie zajebie", ponieważ ów ktoś jest jednym z fanów „Krzyśka Krawczyka", robi się i strasznie, i śmiesznie . 
Tak jak ma być. 

Upiorne blokowisko Wojcieszka nie jest bowiem miejscem zdarzeń z wielkich dramatów. Nawet nie z 
kina akcji. Draństwo miesza się tu z poczciwą naiwnością i piramidalną głupotą. Młodzi ludzie, biorąc się 
do miłości, są niezdarni i kanciaści, a chłopak z łysą głową, na widok którego przeszłoby się na drugą 
stronę ulicy, krzesze z siebie romantyczne i książkowe gesty( ... ). 

Od dawna nikt równie celnie nie przespacerował się po polskich duszyczkach - bez mitologizowania i 
bez taniej satyry - jak ten debiutant na podlegnickim bekowisku". 

Jacek Sieradzki, Przekrój 15.12.2004 

Miłość do Krawczyka 
„Jest w spektaklu Przemysława Wojcieszka wszystko, co lubią brutaliści: beznadzieja blokowiska, win

dykatorzy, czyli zwykli bandyci, mordownie do zachlewania się w trupa, rynsztokowy język. Jest łysy w 
kapturze, który ,,fuck off'' wypisał sobie na czole i rozwala co może metalową rurą (nie bejsbolem, bo 
subkultury też go wkurwiają). Ale w przedstawieniu młodego filmowca-dokumentalisty Przemysława Woj
cieszka, który legnicki Teatr im. Modrzejewskiej wybrał na swój dramatopisarsko-reżyserski debiut, jest 
jeszcze coś nieoczekiwanego. Naiwna potrzeba dobra. Obecna i u samego buntownika (świetny Eryk 
Lubos), któremu spod marsowych min przeziera dobry wzrok, i u jego_poczciwej matki (Anita Poddębniak) 
połączonej z groźnym bandziorem jedną wspólną cechą: miłością do Krzysztofa Krawczyka, u księdza 
(Bogdan Grzeszczak), który na misji w Afryce po paru dniach głodówki zobaczył na własne oczy Jezusa 
Chrystusa, i u wywalonego za pijaństwo nauczyciela (znakomity Janusz Chabior), nadal recytującego 
Broniewskiego w chwilach uniesienia. To połączenie okrucieństwa z naiwnością w każdym regularnym 
teatrze brzmiałoby jak fałsz. Trafia jednak w sedno, gdy grane jest w blaszanej hurtowni lekarstw, w cen
trum Piekar, legnickiego blokowiska zamieszkanego przez tysiące takich ludzi jak bohaterowie sztuki „Made 
in Poland", drżących przed przemocą i hodujących w sercach małe miłości". 

Agnieszka Ce/eda, Polityka 16.12.2004 

Przedstawienie roku 
„Przedstawieniem roku było „Made in Poland" Przemysława Wojcieszka w Teatrze im. Modrzejewskiej 

w Legnicy. Młody filmowiec zadebiutował w teatrze adaptacją własnego scenariusza, który opowiada o 
dylematach młodego buntownika z blokowiska. To nie tylko odważny tekst stawiający istotne pytania o 
miejsce młodych ludzi w świecie skompromitowanych autorytetów, bezrobocia i przemocy, ale i wspaniałe 
widowisko. Wojcieszek wystawił je w nieczynnym supersamie na legnickim blokowisku Piekary. To zara
zem element społecznego programu, który konsekwentnie realizuje legnicki zespół pod kierunkiem Jacka 
Głomba, a którego celem jest włączenie teatru w życie miasta". 

Roman Pawłowski, Gazeta Wyborcza 23.12.2004 



Teatralny thriller 
„Wojcieszek ma oczy Supermana - dowcipnie prześwietla groteskowość naszego świata. Mimo dość 

stereotypowych wyobrażeń polityków i biznesmenów jego bohaterowie wydają się po prostu interesujący 
tak jak neurotyczny, ekspresyjny Boguś Eryka Lubasa, zaczynający rewolucję z metalowym łomem w 
łapie . Blokers próbuje zrozumieć, kim jest, i zapytać, kim będzie , balansując na cienkiej granicy życia i 
śmierci , a widzowie śledzą jego szamotaninę z zapartym tchem. To dobry teatralny thriller. Spektakl w 
zawrotnym, filmowym tempie opowiadający o Polakach, którzy nie mogą pozbierać się w dziwnym kapita
lizmie - na skrzyżowaniu telewizyjnego kiczu i marzeń o sprawiedliwości społecznej". 

Leszek Pulka, Gazeta Wyborcza-Wrocław 4.01 .2005 

Bajka Pokolenia Porno 
„Bajka Pokolenia Porno - takie skojarzenia miałem , oglądając sztukę Made in Poland, napisaną i wyre

żyserowaną przez Przemysława Wojcieszka w legnickim Teatrze im. Modrzejewskiej. Odniosła ona nie
kwestionowane zwycięstwo podczas „Interpretacji". Wojcieszek otrzymał Laur Konrada - głosowało na 
niego aż czterech z sześciu jurorów (Maciej Englert, Grzegorz Jarzyna, Władysław Kowalski i Wojciech 
Marczewski). Prócz tego przyznano mu nagrodę dziennikarzy( ... ). 

Ciekawe jest w Made in Poland aktorstwo - cały zespół pracuje na wspólny sukces. Na prawie pustej 
scenie każdy fałsz byłby natychmiast dostrzeżony. Gra aktorów wymaga więc pełnej determinacji; niektóre 
sceny przedstawiane są bardzo dosadnie - gdy Boguś jest bity i kopany, czy gdy wyrzucają z wózka 
inwalidę, nie ma w tym wielkiej umowności. 

Pisałem, że to bajka, gdyż spiętrzenie nieprawdopodobieństw, zwłaszcza na końcu spektaklu, jest ogrom
ne (windykatorzy nagle odjeżdżają, pojawia się Monika, Boguś oświadcza się jej w obecności księdza i 
nauczyciela, na następny dzień wyznaczono ślub). Autor i reżyser jest jednak tego świadomy. Bajki są 
potrzebne". 

Tadeusz Kornaś, Didaskalia. Gazeta Teatralna 02104.2005 

Baśń naturalistyczna 
„To obraz życia blokowiska w pigułce i realizacja z blokowiska czerpiąca soki ( ... ). Poetyka spektaklu 

ewoluuje: od naturalizmu do baśniowego finału , w aurze wymarzonego przez bohaterów szczęścia. W 
klimacie miłości , zaufania i z piosenką Krzysztofa Krawczyka w tle. Owo ociosywanie z dosłowności dzieje 
się bez fukania widzów, Wojcieszek prowadzi bowiem akcję i bohaterów na leciutkim dystansie do rzeczy
wistości. Dzięki temu tłumaczą się niekonsekwencje, intrygi i nie zawsze równe tempo spektaklu, pozosta
jemy bowiem jakby na pograniczu smutnej jawy i pogodnego snu. Denerwują natomiast, bez usprawiedli
wienia, nachalnie dydaktyczne fragmenty tekstu, nieprzystające do charakteru opowieści i tak patetycznie 
propagandowe, że aż fałszywe". 

Henryka Wach-Malicka, Dziennik Zachodni 5.03.2005 



Protest, uczciwość i nadzieja 
„Bunt młodego bohatera wyrasta nie tylko z jego niezrównoważonej emocjonalności, ale z elementarnie 

pojmowanej uczciwości , wobec czego trudno jest przejść obojętnie. Dlatego, kiedy krzyczy, że ma wszyst
kiego dosyć i odmawia udziału w tak funkcjonującym świecie, czujemy że wyraża nie tylko swoje przeko
nanie. Ten wyraźny protest jest deklaracją autora, starającego się w swoim spektaklu przedstawić prawdę 
o rzeczywistości, a jednocześnie nie odebrać bohaterowi nadziei. Fakt, że został wyraźnie wypowiedziany 
jest jednak niezwykle istotny". 

Kalina Zalewska, www.kultura/na.warszawa.pl ,31.05.2005 

Buntownicy w polityce i teatrze 
„Wojcieszek opowiada o tych, przed którymi nowy ustrój zatrzasnął drzwi odtrącając od wyśnionego 

tortu do podziału. Boguś należy do oszukanych, zawiedzionych, zbuntowanych i zrozpaczonych. Nie po
ciesza nikogo łatwymi i miłymi mirażami, ale jednak - mimo brutalnego języka , rojącego się od tzw. słow
nictwa, mimo obrazów degrengolady i beznadziejnej determinacji, z jaką ludzie popadają w alkoholizm, 
zobojętnienie, cynizm, przemoc - to nie jest sztuka, po której chce się wyć, albo wsadzić głowę do piecyka 
(„.) . 

To jest bardzo sugestywny spektakl, nie uciekający od tego, co dzisiaj bolesne, zagmatwane, niejedno
znaczne. Boguś rozdarty między kanonem wartości tradycyjnych (rodzina, wiara, wykształcenie) a biblią 
buntowników (protest, przemoc, odrzucenie świata), czyli między konserwatyzmem a rewoltą anarchi
styczną, wybiera ostatecznie tradycję za sprawą miłości. 

Acz pobrzmiewa to ironicznie i trąci sentymentalizmem, Wojcieszek ratuje się przed tak jednoznacznym 
rozwiązaniem z pomocą Krzysztofa Krawczyka, który urasta w tym przedstawienia do idola pokoleń, łączą
cego rozmaicie myślących Polaków. To oczywista kpina z kultury sprasowanej przez mass media". 

Tomasz Milkowski, Trybuna 18.06.2005 

W każdym siedzi KrawcZYk 
„To spektakl o tym, że w każdym z nas siedzi Krzysztof Krawczyk. Przedstawienie bardziej śmieszne 

niż przerażające, mimo to nie dające o sobie zapomnieć. Kiedy recenzent muzyczny „Gazety" Robert 
Sankowski skrytykował w zeszłym roku sopocki koncert Krzysztofa Krawczyka, posypały się pod jego 
adresem obelgi. Przypomniałam sobie o nich podczas spektaklu „Made in Poland" w reżyserii Przemysła
wa Wojcieszka i śmiałam się do rozpuku. Bo to przedstawienie o nas, naszym niewybrednym guście, 
głupocie, kompleksach. Ale przede wszystkim o tym, że dzisiaj bardziej wątpimy niż wierzymy, wolimy 
zdynstansować się niż zaufać. Dlaczego? Bo nie warto, najbliżsi zawodzą, a autorytety dawno wymarły" . 

Michalina Solińska, Gazeta Wyborcza-Poznań 7.07.2005 



Historia łomiarza 
„Spektakl jest wyrazem, tak charakterystycznej dla teatru z Legnicy postawy wobec rzeczywistości. Nie 

czeka on na pojawienie się nowych prawdziwie profesjonalnie napisanych sztuk o współczesnej Polsce. 
Wprowadza na swe afisze spektakle konstruowane na kanwie zdarzeń i sytuacji rozgrywających się na ich 
własnym terenie. Furorę zrobił przed laty swą balladą o legnickim Zakaczawiu, miejscu spotkań radziec
kich czerwonoarmiejców, miejscowych władz i dawnych lwowskich złodziejaszków. Teraz, wziął na warsz
tat filmowy scenariusz i zrobił z niego spektakl, który po prostu daje nam wgląd w tą inną, skrywaną raczej 
przed nami Polskę" . 

Olgierd Błatewicz, Głos Wielkopolski 8.07.2005 

Nokauter Wojcieszek 
„Wojcieszek się nie certoli. Wali od razu fangę między oczy. To nie jest facet, który lubi przydługie 

wstępy, próżne gadki i kombinowanie: „a może tak, a może owak, a może jeszcze srak"( ... ). Jego głośny 
spektakl „Made in Poland" to zawodowy, kilkunastorundowy pojedynek bokserski, w którym Wojcieszek 
wystawia do walki świetnie przygotowanych fizycznie i psychicznie bokserów, z Erykiem Lubasem, Janu
szem Chabiorem i Przemysławem Bluszczem na czele. Oni nokautują publiczność w czasie wieczoru co 
najmniej tysiąc razy. Po spektaklu-walce aktorzy leżą na scenicznych deskach z wyczerpania, a widzowie 
z zachwytu ( ... ). 

31-letni wrocławianin to szczery koleś , który jednym spektaklem stworzył arcyciekawy teatr-ring, teatr 
prawdziwy, w którym nie będą się dobrze czuły panie z lisami obwiązanymi wokół szyj. W teatrze Wojciesz
ka postaci zrzucają swoje maski, a potem zdejmują je publiczności. Są niebezpiecznie blisko. Ocierają się 
o widzów, przenikają przez nich. Wywracają do góry nogami rzeczywistość. 

Wojcieszek nie jest geniuszem. Może kiedyś nim się stanie. „Made in Poland" to nie arcydzieło . Nie 
rzucił mnie na kolana. Ale zachwycił swoją autentycznością. To jedna z najciekawszych postaci w polskim 
teatrze. Niech tylko zostanie w nim najdłużej. I niech nie przenosi się do Warszawy". 

Grzegorz Sobaszek, Foyer nr 712005 

Miedzy fikcja a życiem 
„W polskim teatrze do głosu dochodzi nowa generacja, sama stawia diagnozy i opowiada o swoim 

zagubieniu. Teatr czasem stara się zatrzeć granicę między widownią a sceną, między realnym życiem a 
światem scenicznej fikcji. Udaje się to nader rzadko, ale jeśli tak się zdarza, sukces jest ogromny. Tak 
właśnie było w przypadku "Made in Poland" Przemysława Wojcieszka, spektaklu zrealizowanego z zespo
łem Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy( ... ). 

Spektakl zwyciężył w dorocznym konkursie Ministerstwa Kultury na wystawienie polskiej sztuki współ
czesnej - to zaszczycające wyróżnienie , a także cenny dopływ gotówki dla teatru, ale najważniejsze wyda
je się przesuwanie akcentu ze strefy prywatności w sferę obserwacji społecznych ". 

Tomasz Miłkowski, Przegląd 4.08.2005 



Wizjonerzy w blokowiskach 
„Prawie 20 mln Polaków mieszka w blokach. Ciasna przestrzeń jest zmorą większości z nich. Po no

cach śnią o rozległych pałacach pośród pięknie przystrzyżonych parków, ale codziennie rano budzą się na 
tym samym przygnębiającym osiedlu. Takim jak legnickie Piekary. Rzędy ponurych, bliźniaczo podobnych 
do siebie budynków z wielkiej płyty oddzielonych zaniedbanymi placami zabaw i zadeptanymi trawnikami. 
Na 20-tysięcznym osiedlu nie ma J<awiarni, klubu ani kina. O mieszkańców Piekar upomnieli się artyści. 
Dyrektor legnickiego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej Jacek Głomb utworzył tu filię swojej sceny („.). 

Zapoczątkowane przez artystów oswajanie blokowisk jest częścią większego procesu kulturowego. 
Czasem trudno odróżnić , gdzie kończy się życie , a zaczyna dzieło sztuki. Zmiany w Polsce, nieprzewidzia
ne problemy stwarzane przez nowy ustrój wymagają komentarza. Sztuka, która przynosi oczyszczenie, z 
którą odbiorca się identyfikuje, jest dziś bardzo potrzebna. Dlatego asymilowanie niechcianego dziedzic
twa - chociażby takiego jak blokowiska - to pozytywny proces, bo sprzyja identyfikacji ludzi z otoczeniem 
(„ .)" 

Cezary Polak, Ozon 2.09.2005 
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Krzysztof Krawczyk 

- piosenkarz, gitarzysta-samouk i kompozytor. 
Debiutował w 1963 roku jako wokalista i gita
rzysta w zespole • Trubadurzy", którego był 
współzałożycielem i z którym występował do 
1976 roku . Na przełomie lat 60/70 .Trubadu
rzy" należeli do najpopularniejszych polskich ze
społów młodzieżowych epoki, byli autorami kil
kudziesięciu największych piosenkarskich prze
bojów tamtych lat. 
Od 1973 roku piosenkarz rozpoczął karierę so
lową. Jako wokalista z sukcesami występował 
na krajowych festiwalach piosenki (w Opolu, 
Sopocie, Zielonej Górze i Kołobrzegu) oraz za 
granicą (w NRD, Związku Radzieckim, Szwe
cji, Jugosławii , Bułgarii , Grecji, Belgii , Holandii , 
Irlandii i na Kubie). 
Współpracował z zachodnioniemiecką firmą 
Polydor. W 1980 jako wokalista wyruszył na 
tournee do USA, gdzie koncertował i. .. posta
nowił zostać na stałe . Występował w klubach 
Chicago i Las Vegas oraz nagrał jedną płytę . 

Wrócił jednak do Polski po pięciu latach ponow
nie stając się wykonawcą przebojów muzyki po
pularnej . 
W 1988 roku piosenkarz uległ poważnemu wy
padkowi samochodowemu, przez co na dwa 
lata musiał wycofać się z pracy zawodowej . W 
1990 roku wyjechał ponownie do USA, gdzie 
współpracował z muzykiem i aranżerem Elvisa 
Presleya. 
Po czterech latach wokalista ostatecznie wró
cił do kraju. Wzbogacił repertuar, nagrywa: co
untry, rock and rolla, ballady, muzykę taneczną 
i religijną, a nawet piosenki dla dzieci. 
Manifestując swoją odnowę religijną w roku 
2000 artysta wystąpił przed Papieżem Janem 
Pawłem li podczas Pielgrzymki Narodowej na 
Placu Świętego Piotra w Rzymie, gdzie wrę
czono mu Złotą Płytę za nagranie .Ojcu Świę
temu Śpiewajmy" . 
Rok później nagrał wspólną płytę z Goranem 
Breaovićem . Płyta jednak nie odniosła jednak 

sukces 
' czy, 



scenario and directed by Przemysław Wojcieszek 
set design by Małgorzata Bulanda 

music by Bartek Straburzyński 
director' s assistant Katarzyna Majewska 

Premiere 21st November 2004 
in the former supermarket, 35 Izerska Str„ Legnica 

The Cast: 
Boguś, a revolutionary - Eryk Lubos 
Irene, his mother - Anita Poddębniak 

Fozzy, chief of vindicators - Przemysław Bluszcz 
Gregory, the second vindicator - Paweł Wolak 

Carine, the young vindicator - Katarzyna DworakJJoanna Gonschorek 
Emil, a security guard - Tomek Radawiec 
Monique, his sister - Justyna Pawlicka 

Victor, a teacher - Janusz Chabior 
Marianne, his wife - Małgorzata Urbańska 
Edmund, a priest - Bogdan Grzeszczak 

Waitress - Ewa Galusińska 
Vitold, a debtor - Tadeusz Ratuszniak 
Ann, Boguś ex-girlfriend - Ewa Galusińska 

Andrew, Ann's new boyfriend - Tadeusz Ratuszniak 
Man - Lech Wołczyk 



„Made in Poland"- a synopsis 

A seventeen-year-old Boguś Kowalski, until recently a student 

of a lower technical school, now an unemployed with no prospects, 

wakes up one morning and finds himself pissed-off. The world 

around seems to him a collection of hypocrites, conformists and 

mean scoundrels, a place where nothing but money is of value. 

Boguś starts out his raid across the housing project where he li

ves, and tries to regain his mental balance by smashing cars and 

phone-booths. He calls for revolution which would put an end to 

the modern degenerate world. 
At the very beginning of his new life Boguś breaks with the 

church, shouting to priest Edmund's face his hatred of faith and 

his disappointment with it. He seeks for help in carrying out of his 

subversive plans and he wants to obtain it from Wiktor, an ex

Polish teacher from the technical school. Wiktor is a lover of works 

of Władysław Broniewski, a great Polish poet; he is also an alco

holic to whom life has spared no blows and who has not been able 

so far to help even himself. He makes a point though, in his pecu

liar way, to curb Boguś's hate. The same is being attempted by 

Irene, the boy's mother, a gasworks' employee, although for her 

life is given meaning by something else- namely the platonic fe

eling she has for Krzysztof Krawczyk, the great idol of popculture. 

Our hero meets also a girl- Monika, and her brother- Emil, a 

crippled security guard at a parking lot, where Boguś demolished 

cars. The young revolutionary falls in love with the modest girl 

working at a butcher shop, winning also Emil's reverence and 

friendship. 
Meanwhile, Boguś is visited by the employees of a 'debt-col-

lecting company', for he destroyed the gangsters' car. At first the 

boy gives in to their pressure and promises to reimburse them for 

the damage, but then he changes his mind and makes a big deci

sion- he spends his savings not for the intended purpose of repay

ing the mob, but for ... Monika's dress. The ruthless debt-collectors 

won't put up with it. In the moment of crisis they are attacked by 

Wiktor, whereas Boguś finds an asylum within the church. Priest 

Edmund extends again his hel ping hand to the boy lost in the world 

and settles his 'debt' to the gangsters in return for the boy's help at 

building the church. Mother's, Wiktor's and Edmund's help, also 

love to Monika make Boguś understand that genuine revolution 

takes place within man's in the space of ordinary life. Thus it ends 

up with a happy ending- Boguś marries Monika and they are given 

a blessing by Krzysztof Krawczyk himself .. . 

Przemysław Wojcieszek 

was born in 197 4 in Jelcz-Miłoszyce , Poland. 
He studied Polish philology at the Jagiello
nian University, Cracow and journalism at the 
University of Wrocław. He is a movie direc
tor and a scriptwriter. He wrote a screen
play to „Monday" (1998), a movie by Witold 
Adamek. 
He observed that his directing debut „Kill 
Them All!" was meant to give expression to 
feelings of nihilism and anarchy dormant in 
him. The movie won the Grand Prix at the 
1999 Amateur Film Festival „Movie Outside 
Movie" in Zielona Góra, Poland. Having 
made another picture „Louder Than Bombs", 
he formed his own distribution company Traf
fic Films in order to maintain cotrol over the 
distribution of the film. In his opinion this has 
been his best movement in his adventure 
with the movie industry so far. In 2002 on his 
initiative the SLAMDANCE POLAND, a Po
lish edition of the American independent 
movie festival , was organized in Wrocław. 
At the XXIX Polish Feature Film Festival in 
Gdynia he won the Golden Lions prize for 
the direction of a film shot after his own scre
enplay „Down the Colour Hill". 
Przemysław Wojcieszek lives in Wrocław 
with his wife Catherine and his three-year
old son, Milan. During his life he did a varie
ty of jobs - he sold tickets in a movie theater 
in Cracow, he was a salesman in Warsaw, 
he cleaned floors in a supermarket, he wor
ked in a video lending library, and now he is 
a movie director. For the love of the art he 
drop out of Polish philology studies at the 
university. He takes ideas from life - the best 
university in the world. 

A great theatrical debut by a film-maker Przemysław Wojcieszek. There 
can't be a better setting for the story. This is just Piekary- Legnica's sleeping 
district for 30 thousand people. You won't find a movie, a dive, a pub, or any 
small-scale retail shop in here. You get a strong sense of authenticity when in the 
prologue, performed in front of an ex-drugstore articles tin warehouse turned into 
a stage, a wolf-howl is produced by a skinhead character- the lights appear in the 
windows and you can hear someone shouting back. Then a thick-set hooded 
villain hits a car (a stage prop actually) with an iron bar and the alarms automati
cally start in the nearby cars. There is nothing of theatrical pretense, show-off or 
exaggeration. Teatr Modjeska has achieved the highest point in their search for 
realism. 

lt has been achieved though not by copying the environmental realities. lt is 
much important that the company are able to provide same wise distance in their 
outlook anto them. 

The weak spot of various contemporary attempts at stage presentation of the 
problems of modernity- mostly those falling under the label of new brutal styli
stics, but other styles are not free of it either- is the penetration of dark sides of 
life colored with a voyeurish interest: „oh, how scary it is, oh, how real. .. ". A varie
ty of hoodlums, drug-dealers, pimps, hookers and all the rest have achieved the 
shakespearean proportions- every nook and cranny of their pitiable little souls 
have been carefully explored. Przemysław Wojcieszek, an acknowledged film
maker debuting as a playwright with „Made in Poland", does not lack in discern
ment, however he uses it with discretion. When a group of debt-collectors appear 
onstage with a small blood-stained bag, probably containing a piece of debtor's 
body, the mare sensitive members of audience lose their countenance. But when 
a moment later one of the torturers (Przemysław Bluszcz) declares his will „not to 
r**ing kill" an X, just for the sake of X's being Krzysztof Krawczyk's fan, the 
scene smacks of Gogolian 'and scary, and funny'. Just as it is meant to be. 

Just because Wojcieszek's horrifying housing development is not a scene of 
events becoming a grand drama, or fitting into an action movie, for that one. 
Meanness comes here along with good-natured naivete as well as with gigantic 
idiocy. Young people there get down to love with clumsiness, and a young skin-
head about to cause fear in one's heart with his looks performs bookish and ;.w Ili 
romantic gestures. In order to get money for a present for his fiancee he doesn't 
assault an old lady in the street (as might seem proper to a scriptwriter dealing in 
cliches), but he asks his own mother for it, and she borrows money from where
ver she can, for she approves her son's naive wish of happiness. The parish 
priest had a vision while on an African mission: Lord Jesus told him to „get back 
to the blocks", where although he is jocularly called „X-files", he is also respec
ted. A besotted ex-teacher even in his low condition quotes Broniewski, probably -
the most unfashionable of poets, for he needs emotional verve as much as juice. ~ 
The struggle of the two, God forbid , spiritual leaders for the boy's soul constitutes --=---.___ 
a small masterpiece: intensity combines with triviality, platitudes- with a profound ---------
craving after values, a sense of mission with mad helplessness. Bogdan Grzesz
czak and Janusz Chabior make it in a phenomenal acting-without-acting. They 
do not aspire to defend their characters at any cost. Also Eryk Lubas is not afraid 
to show a big fellow's childish stupidity and an instinctual (yes!) need to do right 
hiding under his skinhead's wild appearance. 

l 



As a crowning to this all , Krzysiek Krawczyk, the divine fatso of national imagi
nation, gives a blessing to all from a screen projected anto a block's concrete wall 
and croons a sweet song. Nobody has taken such a well-aimed walk over Polish 
little souls in a long long time as this debutant did on Legnica's suburb of blocks. 

Jacek Sieradzki, Przekrój 12. 12. 2004 

„Made in Poland" by Przemysław Wojcieszek is one of the most intere
sting Polish plays about 'no future' generation. Wojcieszek describes the blind 
anarchy providing a trap for his main character. Destroying cars and phone
booths does not salve any of his problems- to the contrary, it produces new ones. 
At the same time „Made in Poland" presents the ideological rifts within the society. 

The actors' performance is boosted by Wojcieszek's great scenario. 
Such productions, powerful and demanding, provide a chance for deteriora

ting and degraded post-industrial districts. lt is about time to perceive the need for 
culture also at the peripheries of society. 

Roman Pawłowski, Gazeta Wyborcza, 2.12.2004 
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„Made in Poland" by Przemysław Wojcieszek staged by Legnica's Teatr 
Modjeska is the peńormance of year. The young film-maker has made his 
theatrical debut adapting his screenplay concerning the dilemmas of a young 
rebe! living in a black in a housing project. This is not only a courageous text 
asking fundamental questions of young people's place in the world of compro
mised authorities, unemployment and violence, but also a great show. lt has 
been staged in a closed-down supermarket in Piekary- Legnica's suburb of blocks. 
The production constitutes as well a part of a social program carried out by the 
Modjeska's company led by Jacek Głomb , whose aim it is to install the theatre 
within the life of town. 

Roman Pawłowski, Gazeta Wyborcza 23.12.2004 



What is interesting in „Made in Poland" is acting- all members of the 
company work for their common success. Each falseness would be noted at 
once on an almost empty stage. Thus the actors are required to perform with 
maximum determination: some of the scenes are presented in a very graphic 
way, e.g. beating and booting Boguś, or throwing a cripple out of the wheel-chair
the stage realism does not give any sense of acting. 

Didaskalia, Gazeta Teatralna 02104-2005 
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Przemysław Wojcieszek, a young documentary film-maker, has chosen 
Legnica·s Teatr Modjeska for his debut as a playwright and stage director. 
There is something unexpected in the play- a naive need of good. lt is present in 
the Rebel himself (the excellent Eryk Lubos), whose good eyes show from be
hind his stern countenance, and in his kind-hearted Mother (played by Anita Pod
dębniak) - both her and her hoodlum son share love for Krzysztof Krawczyk, 
"Polish Tom Jones". The need can also be seen in the Priest (Bogdan Grzesz
czak), who after a few hungry days on the mission in Africa saw Christin person, 
and in a downfallen teacher fired out for boozing, stili reciting poetry in themo
ments of rapture. The combination of cruelty and naivete would strike a false 
note, if played in any regular theatre. lt hits the mark though when presented in a · 
corrugated iron warehouse in the midst of Piekary, Legnica's housing project 
inhabited by thousands of the characters' likes. They live in fear of violence and 
in their hearts they grow their little loves. From inside the darkened audience we 
can observe the street where the players wearing the hoodlum get-up are lo
ading a ~eat man into the trunk of a car. At the sight of this two passers-by 
walking a dog quicken their pace, seeing no evil, hearing no evil. 

Agnieszka Ce/eda, Polityka 18.12.2004 
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Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, 
Rynek 39, 59 220 Legnica 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Jacek Głomb 
Zastępca Dyrektora - Ewa Orzechowska 
• Promocja: (076) 72 33 504 
•rezerwacja biletów tel. : (076) 72 33 505 
• www.teatr.legnica.pl •promocja@teatr.legnica.pl 

Koordynator Pracy Artystycznej -Olga Nowakowska 
Kierownik Działu Promocji i Reklamy -Grzegorz Żurawiński 
Zastępca Kierownika Działu Promocji i Reklamy -Maria Borowiec 
Brygadier Sceny - Lech Wołczyk 
Dźwięk -Andrzej Janiga, Dariusz Witkowski 
Światło -Władysław Sajda, Włodzimierz Kazimierczyk 
Obsługa Sceny - Mieczysław Gracz, Wiktor Krysiak, 
Ludwik Starzec, Roman Sterna, Dariusz Urbanik 
Plastycy- Małgorzata Mitek, Józef Wojewódzki 
Krawcy- Maria Nestorowska, Andrzej Ostrouch 
Rekwizytor - Katarzyna Wołczyk . 
Garderobiane -Dorota Bliszczyk, Ewa Zochowska 
Perukarka/fryzjerka -Sylwia Kruszewska 

Projekt graficzny i skład programu - Maria Antoniak 
Redakcja - Grzegorz Żurawiński 
Zdjęcia- Tomasz Augustyn, Piotr Krzyżanowski, Archiwum Teatru Modrzejewskiej 

Partnerzy projektu .Scena na Piekarach": 
Ministerstwo Kultury i Spółdzielnia Mieszkaniowa PIEKARY 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

ry 'to największa sypialnia miasta i kultu
IDnOwa pustynia. Osadzenie w tym blokowisku 

rtinorodnych działań artystycznych, to cel 

rotwórczy, ale przede wszystkim społecz-

~ który idealnie wpisuje się w kon
ttJ najnowszej oferty teatralnej. To otoczony 

tkich stron blokami mieszkalnymi były osie--ep z epoki poprzedzającej cywilizację hiper-

' później hurtownia sprzętu medycznego wro
o Cefarmu. Jeszcze jesienią 2004 r był to ko

tostan na sprzedaż. 
ograniczyliśmy się do artystycznego incydentu, nie 

poprzestaliśmy na jednorazowym teatralnym fajerwer
ku. Projekt Sceny na Piekarach kontynuujemy. W sen

. sie kulturowym chcemy przyłączyć peryferyjne Piekary 
do śródmiejskiej Legnicy. 





atarzyna Majew 
da 2004 r„ 
wy przy ul. lzersk 

'ł\1'"- ~ 1 1 Język tej sztuki daleki jes 

4~·oni:~t6\ - Eryk~ : Ef*kolnej i medialnej popralłno ,..., · 

t*
/\ „. :- ;;1 J~st na wskroś prawdziwy (Teatr Mo-

- (łJ °' -AQ!ta Poddębrnak drzejewskiej) 
f6\zi:1, ~ef Wlnc/~*6\tot.óW - PrzemysławQJusz.cz ~. W wypa~u del~.~~tnyc~ podniebień 
~ze~; c/tc./ji: Wl1hc/~*6\tot "-· Pa1~1.ęf'{)/olak ~Pi~~'4.any ffra~-- .1!'-~ze doprowa
t~tln~; tAJi:nc&*~tot ~:, i:t~t -Katarz na Dworak azic do długotr'tfałeJ ~traty _smaJru 'i 

. q~ . f . Y dobrego gustu ~ W zamian mozna zy-
~(łhl; ocbt~latz -Tomek Radaw1ec „ ~kać coś, czego n"i.e sprzedają w kul-
f1onlta1 0edo ~i:o~tta - Justyna Pawlicka ~ura:nych -~elikatesach, mianowicie 
Wlttot; n~4cz ci.'e( - Janusz Chabior Jakąs częsc prawdy o współczesnej 
11ari:arma; o'ed.l żona - Małgorzata Urbańska Polsce (Roman Pawłowski "Gazeta Wyborcza") 

eq(ł)l(łq; t~i:ąą'z - Bogdan Grzeszczak • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1\elnet*a -Ew~ Galusińska ( ( ( ~ ~ '1' \l. '1' l 11 () ( ( ( 
wi:tolc/; c{r 42ni:* -Tadeusz Ratuszniak • • • Ot'e' rte' ru '-' ... 
Sztai( -Lech Wołczyk l~f'l j (~ A l j A ~ ł\LA l 'A~ 
~n*a; ~x qzi:ewcz~na ~~4~i:a -Ewa Galusińska ... ~~ ~ ~ łJ ~n~ w ~ ~ ... 
~nc/tzed ; no/AJ~ dtr Of~* ~n*i: -Tadeusz Ratuszniak Ili 
~ęż~zn'" --~=: Wołczyk ~to z Fi ~ fkt:.1::4'· 

Pierwszy spektakl w projekcie .scena na Piekarach" 
.Made in Poland" reż . Przemysław Wojcieszek 
wspierają: 
- Ministerstwo Kultury 
-CEFARM Wrocław Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego SA 
- Spółdzieln ia Mieszkaniowa PIEKARY 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-i~ !1~!113 t.icT I N~L~Zr bo !11~ dtt..Y ŚWl~T „ 

Ji/ Sonda z Waszej ulicy. 
Pytanie na dziś : Czy wierzysz w renkarnacje? 

.Donna.i Ja Jlłallł świetną karnacje 

B.iig Men: Spoko. Na wet 1lli ktoś Jlłówiil ,że jesteJlł takli po-
• dobny.r dokogoś tam, co go znal nedy.rś± już n±e żyje • 

Joas.iiai Renkarnacja to głupi pOJlły,'Sl. Ja by,'Jlł n±echcia
la, żeby by,rć robanellł na prz;rklad w nastęllłpny.rllł ż;r
ciu, eonie? 

Szadoka Spiesze s±e na dy,'Ske, sory. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~o vPne~~NI~ 1 }(eP1eN1~ 
SprzedaJlł dreslnowyr)Adiidasa ,kolor żułty.r. Prawie nienoszo
n;w, troche obtarty.r w kroku.Adres Grzy.rbowa 8/37 ,tel.89065 54 
98,cena doobgadaniia 

Sprzeda"' diskJlłena. prawienówka nie ś11ligana. ootego nausz
niki Sony.r 150 decy.rbel. Cena do obgadn:ta Jarek Rączewiedzki 
uli:c Jabłonna 4a/Itel. O 90354a3 331 .Na pojebane SJllS nie odpo
wiada"' 

Kupi.le złoty.r lańcuh długi naconajJlliej pul Jlłetral 50centJ 
.Cena niiezaduż.a.. Pitbul O 5705 675 788. 

MP3 najnowsze z Angli ściągniesz se z netu na naszej stro
niie www.h:iity.rnajnowszezangli.pl 

Kastety.r wszrstkie Jllodele i rozJlliar;r. też dla dziecil z gu-
11ly.ri plastikowe> i osób w podeszły.rllł w.teku. Prof esionaly.r ca
stet-11larket "Castetshop", ul. W Mordę a of. W naszy.rllł wachla
żu asorty.rllłentu też Jllożna kupić zestawy.r beizbolowe l kij+ 
p±łką, czapką i rękawiczką albokij saJll >,noże, łańcuchy.r ii 
różne inne rzeczy.r .Przy.rjdż! I zaproś kolegów. 

Zbiera"' koszulki ze ś11lieszny.r11li: 11lałpa11li i sloniaJlli: .j~ak
by,ście Jllieli albo ktoś by.r Jllial to puśćć:te 1lli eJllila szy.rllł-

. pans. tiszirt@wp.pl 
Na wy.rllłiane 11la11 Jlluszeln :ii ply.rt;r Clif a Richarda, też jakieś 
ks±ążk:ii o zespołachl pink Floy.rd,AJiC, różne rok owe > 
~ 

[Pih] 
PCl tnę nCl podwórko pienio,dz ponCld w.sz~.stki~ 
l<lk nie tu to 9dzie nClb~IJCl.52: zwienęc~ in.st~nkt 
Hitosć i nienClwisć kiep.ski ro~Cln.5 
Kto ~"9T tClk nea~wi.stosć zdefon\'ICXJClC 

--- l 

u~t~ cło tecłli.*cd't ti:<J 
.Witam Nazw}'an1 sie Niemoge napisać jak się nazywam , nobo 
może bedę m±-ara- mieć wtedy jakiś syf przezto . Poszuku
je u was pomocy , bo już sama niewiem . ~kochałam 

sie w jednym koledze z bloku obok . on chodzi do innej 
budy , jest fajny , taki śmieszny , nia fa j n}' zapach 
~wsyzscy siez niego śmieją znaczy jak coś powie . 
Bujamy się tera wszędzie razem ,jot zrobiliśrn}' piersz}' 
T"a"Z' i on chce żebym z nim uciekł a z chaty doWar szawy 
mówi że tam ma ziomali i bedzie zajebiście będz i emy 

razem szczęś l iwi .mamusia jak sie dowiedział a to mie 
niechce od tej pory puszczać z chaty wogule . Co ja mam 
robić? Poraee dźćie ! ! ! Dżanina 
(Odpowiedzi w nastęmpnym numerze) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

§ „:o~ ~~~u~~~cznym umieszcza nieprzyzwane ogło-
szenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoi
tych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 
1500 zł albo karze nagany" (art. 141 kodeksu wykroczeń). 

·········~······························ 
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············~································ • • • • 
• • • 1. ~ ff~~ ro n4met4: 

U Co robić w wolnym czasie? 

Sonda 
Victor: Ja mam na szczęście telew:Lzor w pokoju :L Da V ±Da :L 
Jlł:L n:Lkt n:Le wn:Lka ,co konkretn:Le oglądam 

• Zielona: Lub:Lę układać moj1ą kolekcje slon:Lków na pulce 
:L czasem Jlł:L mama każe sprzątać. Kiedy,7Ś czyrtalam ks:Lążk:L • 
,ale jak już przeczytałam wszy;stk:Le Manuell:L Gretkow
skiej :L w:Lęcej naraz:Le n:Lema „ to przestałam. 

Aga: Grać w gryr strateg:Lczne - Night Commander :Ln the 
iell, Bloodyr Jane on the other S:Lde, A Storyr of Cruel St:Ln
k:Lng Old Ladyr :L różne :Lnne . czasem gram calyr dz:Len jak 
akurat n:Le trzeba :Lść do budyr czyr gdz:Leś. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sztuka w baraku 
Szare popołudnie na naszym osiedlu. 

Jesienna szaruga i plucha. Wicher zgi
n~ młode drzewka prawie do ziemi. Lu
dzie przemykują się pod ścianami z za
kupami. Ajednak tu. też jest kultura. 

W blaszanym baraku, który trwa tu na 
środku osiedla już . dwadzieścia lat, bę~ 

· dzie prawdziwa bomba. Przyjechał re
żyser i aktorzy z centrum. Martwe ścia
ny orzęźwił oddech sztuki , która wyklu
wa się wewnątrz nich. Mamy tylko na
dzieję , że to nie jeśt kolejna granda po
niżej pasa, żeby zrobić wokoło siebie ha
łas . W naszym teatrze takie "sensacje" 
się już zdarzały. 

Rozmawiałam ~ reżyserem . Roz
mawiać z reżyserem nie jest tak łatwo , 

bo reżyser jest prawie zawsze zajęty i 
zapracowany. Ale udało się . Reżyser 

powiedział , że to spektakl o nas 
wszystkich, młodych i dorosłych, o na
szym życiu i codziennym znoju , i co 

trzeba· zrobić, żeby było lepiej. Bo nie 
sztuka powiedzieć, że perspektywa 
rzeczywistości przesłania się ponurym 
całunem szarych barw. 

Wiem, że pójdę na tę sztukę . że za
proszę znajomych, przyjaciół, rodzinę, 

sąsiadów. Wreszcie wszyscy się spo
tkamy, popatrzymy na siebie i będzie
my się mogli poznać . Niech nas sztu
ka zjednoczy w duchowy krąg . 

Elwira Trzęsacz 
Laureatka 11-giej nagrody Konkursu Dziennikar
skiego Biblioteki Miejskiej (1-szej nie przyznano) 

~ 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • 
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SONDA • 
Kim chcesz zostać w przyszłości : 

.DJ Strup: W przy;szlośc:L bez przy;szlośc:L będę zb:Lerać kośc:LJ 
bo znam już takich gości, co żyrli calk:Lem znośn:Le/ ale od 
tego tyrlko brzuch rośn:Le.I a ja chce w żyrc:Lu Jlł:Llośc:L 

Ea.lina: Chce stud:Lować zarządzan:Le Lmój ta to mów:L "mene
dżer:Lę ", ha hal .Dlatego muszę chodz:Lć na korepet;rcje :L przez 
te korepet;rcje praw:Le n:Le mam czasu na n:Lc :Lnnego. Ale w:Lem. 

• 

że bez w;rksztalcenia mogę wyr lądować na bezrobociu, dlate
go mama nawet jak ma poż;rcz;rć to Jlł:L daje na te korepetyrcje. • 

Kinga: Chcę Jlł:Leć świętyr spokój i żebyr11 nie mus:Lala ciągle 
odpow:Ladać na głupie pyrtania. 

Jakub: Jeszcze nie wf.em. Na razie mam luzik, starzyr ciągną 
w robocie, to z s:Lanem git. Na jakieś studia pójdę pryrwatn:Le, 
ale jeszcze konkretnie to nie wiem jakie. Może prawo. Po
dobno można potem spoko lo:Lć kasę. N.o :L się W1J>rowadzę z tej • 
pierdolonej dziury.r, bo tu sp że głowa bol:L. Nawet porząd- : 
nego technopartyr n:Le ma. • • • 
Tamek: Chcę zostać księdzem. Jak się uda, to Jlł:Le om:Lnie woj- : 
sko :L bezrobocie. · • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I (g_} r-··-~ u:it~ c:lo tec:IB*c.0 l / ;· Jeśli ser~e u.piersi . 
. . 6 • ?O. cc.ętkie,. • I 

Ludzie !! ! !! !! ! !! !! !! ! ! ' pc.erś r01etnt j l it 
. · t ··I l!l Popatrzcie tylko naokoło! . Czy was me serce Y'Ulj. 

wkurwia to wszystko?! ! ! ! ! że ten świat \J~ściel dr09ę , 
jest taki pojebanywszyscy by sobie dali IJiośnie ?~ęskiej , 
wykluć gały za pięć groszy iby matk~ j '"°ste~ ro.Mon, I' 
sprzedali za dwa złote? Pierdolcie tych . . p_urpur(\ kr&Ji. ~. 

wszystkich aferzystów, dupków co tylko kom- I (\{[Cld, efoniet.1ski) ~ 
binują jak wykołować innych i nas też . ~ • .,"1 

ur:::t:-r·-



Ogta6~am Koniec &wiata 
nRLEtY KRTE&ORYCZnlE st; IZłftSC ZR TO ISZYSTKO 1 JR 
TO ZRDBIE. KTO TAK SAID IYŚl.L ntECH IYRUSZA ZRln". 
CHSZRntC &nOJdl I IEODY. tYCIE nlE IDtE BYC TAKIE.n 
JEDEn &ndJ ISZYSTKD IR ZR me .R tnnt PRZEZ TO IRJ" 
ZRSRAnE ŻYCIE. KTdRE TYLKO IOtnR IYRZUCIC DO SllECI. 
IUSllY TO ZllEntC. 

Dgta6~am n10~qenie Za6tanego Starego Por~qbf u 
W pierś ttkcl1 bii~ młotem-ttie pękttie. 

Zatttii usta,cl1oć w ustacl1 krew„. 
Jestcte bę~tie iaśttiei i piękttiei, 
bę~tie ra~ość i bę~tk śpiew. 

(Wła~. Drottkwski) 

no1Y SllAT a;DZIE IY6l.~DAŁ ZUPEŁnlE tnACZEJ. ~~~ 

{ftoWB.d. Wt:nc/01:~ Do flWMlc~) 

Chada] 
T Clk jClk t~ chcę bClv-dw pnesfoć i uódkC\ 
Nie jCl jC\ Cl onCl mnie tn~mCl ib~t krotko 
T Clk jClk t~ nCld sob(\ kontrolę hClcę 

~ 

T Clk sClmo chciCl~m mieć ,,cinC\ pv-Clcę i ptClcę 
Ciężkie dni smene mOi.lię ci 
lCl tClk jClk t~ uted~ .śmieję się pnei ti~ 
I tClk jClk t~ jestem bt?Lsiln~ uinn~ 
NClsi~o bOlu nie lClbiene nCl siebie nikt inn~ 

•••••••••••••••••••••• • 
Za Scenę na Piekarach : 

oraz udane speklakle : 

„Made in Poland" modlą 
się proboszczowie parafii 

z Piekar: ks. Maleusz Ga

cek i ks. Roman Raczak 

••••••••••••••••••••• 

Centrum Zaopatrzenia Farma
ceutycznego CEFARM S.A. 
Wrocław, ul. Rakowiecka 65-67 

Największy na Dolnym Śląsku 
hurtowy dostawca leków do ap
tek i szpitali 
pełny asortyment niskie ceny 

IPRAWDZONY 
PARTNER NA KAŻ~~:. 
PORĘROKU ;~ 



[Pih] 
Znóu 2tośC 2nóu ból 2nóu au ję ,tód 
\JtCL5ciciel hlies2ko.nio. ekshlitu je rwinie no. bruk 
Ko.tdy blok jo.k 9fób cod2iennie po9fl:eb 
Dla.a~ 1est to.k ile skoro ~C\ te to.k dobne 
Prohlien s[onco. dotne i ul~ie 2tości 
Tuto. j no. podlJÓv"ku 1J s2kol.e pneci1Jności 
Zo. dósto.tkierwi po~i, IJ rwio.sce fo.ts2u no. t1Jo.ny 
To puste st01Jo. że chytry tra.ci d1Jo. ro.2y 
Si>ńed 20 lo.t S?o.re kro.JOb:y-Cll:y 
K\:ore utro.a.Ty do.1Jno SIJÓj blo.sk sto.1Jy 
Nie s2tukC\ tu się 2,ubić i hlieć rwinie j nit nic 
No. jlJięks2yrwi 21Jycięst!Jehl tu jest ,>dnie tyć 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 


