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syma/11 ie pr:::.ypo111111ać i11sce11 iWCJf'rJi /111011 1~1. 
fl\' zaŚ11'idz 11ie.11111si mr_czyć sif. ze :::.roz11111ie11ie1 



Było to symboliczne pożegnanie panie1i.stwa. 

Prz sjJiewie wlakiwym ttj of(oliczno!ci dzie111czy

n y, przystrajały w losy panny młodej galqzl(ami, 

!(wiatami i !\y!(ardl(ami. Tak udekorowany wurl(OCZ 

chowano pod chustę. Kiedy do domu przybywa/ or

szak weselny .ze starostą na czele, ale be:..~ pana mlo

dego, przy dźw1f'k.ach kapeli, starosta, pierwszy druż

ba lub brat dziewczyny ściągał j ej chustę z giaury 7 roz

plata/ warkocz, usuwając ozdoby. Towarzyszy/a temu 

najczęfciejtrwajqca do białego rana zahawa. Zapew 

ne i mężczyźni w dawnych czasach w jakif sposób 

obchodzili ostatnie chwile przed zawarcil'm malie1i

stwa, ale ich przebieg nie byl aż tai\, romantyczno

li1yczny. Podejrzewam, że sl(upial sir głównie - 12a 

tym co i teraz, czyli konsumpcji napojów w ys!(O!(O

wyc/1 . Wieczór kawalerski w ta f(im f(szta lcie w jał(im 

ochoczo dz isiaj się go cdcbmje, to j a/( powiedziałem 

swojska wersja tego, co A 11 glicy .za początl(owal i w sw o

im l(ra]tt. B1ytyjsf(a f(u ltura lclubowa, uważana za ba

stion l(Oll.it'JWaty.zmu - choć.fu.i nic j est w stanic 

oprze/się w:ipólczesnym trendom obyc;oajowym - byta 

matecznil(iem w iecz orów l(awalerskich. 

Trzeba pamiptać, że pierwotnie obow iqzujqcq .zasa

dą by/o spędzanie tej imprezy wylqc.znie w mę:s!(lm 

gronie. D latego - wracając do farsy Hawdona - tal( 

bardzo dziwi Toml1a1 Że j ego przy_1aciel po !(awalers/{Jtj 

imprezie wylądował w lóżl(u z dziewczyną. Przecież 

i.ad11e;' k_obiety na wieczorze nie by/o. 

- Zna pan taką historię, że któreś z państwa 

młodych w ostatniej chwili ucieka sprzed ołtarza? 

- Slyszalem o dwóch ta!(ich przypadl(a ch, l(tÓre 

zdarzyły się u,1 .znaj omych f(ręgach. Podejrzewam, ie 

wcześniej po p rostu bral(owalo tym Ludziom fmia 

lofci na przeprowadzenie „ męsl(iej'', uczciwej roz 

morvy z part11erem. Tal(iej rozmowy, !(tÓra w yjafni

laby wszcl/1,ic obawy i która pozwoliłaby w m niej 

.1pel(tal(ulam y :iposób podjąć decyzję o ewentualnym 

roze;fciu się mlodydi ludz i. 

Na tym brak.u wcześniejszego dogadania się uraz 

hraku odwagi Maw)1cego zbudowal Robin Haw

do11 bawiqcą nas do !ez tę dramatyczną w gmncic' 

rzeczy h istorię. Przecież nikt z ogląda;ących nie ma 

wątpllwok1~ Że życie .z atral(cyj11ą ale Jakże despotycz

n9 Sandrą, może być co najm nitj uciqiliwe. Wie o tym 

również sam zainteresowany, czyli Mawycy i z tego 

powodu STę upija. A le nie odwołuje slubu tylko na 

zasadzie: ,Jfi l(of to będz ie", brnie w j ego przygotowa

ma. Tale jak wię!(s.zofć z osób, które z11ajdowalv się 

w podobnej :iytuac;i, nasz bohate1; boi się sl(andalu, 

wyrzutów, klótni i ah:iwaf(U. N o przecież rosół ugo

towany i u.;ódf(a się mrozi, więc po co nam trudno/ci. 

- Gdyby autor Wieczoru kawalerskiego nie 
skroił tak wyśmienicie postaci Sandry, nie byłoby 

całej jakże śmiesznej opowieści. 

- To prawda. Energia, zamaszystość i bezkompro

misowo/ćjal(q obdarzy/ I lawdo11 pa1111ę młodą wystar

,czylaby na powołanie do życia jeszcze l(ill(11 równie pel-

11okrw1~-1ych osób. 

W ogóle chapeau bas Hawdonowi za postacie 

w „Wt.er.zo1ze !(awalm klm ". Odią.rn, 11jq.c sir - jal( za

wsze - od dorabiania ideologii i ana/i:.:,)! p.1yc/10/ogicz1llf 

k,omedioivych bohaterów, 111/ISZf' przyznać, że galeria ty

pów ludzl1.ich op isana poprzez wart!(ic i prawdziwie 

.l!nieszne dialogi.fest dosl~unale sl(omponowana. 

Rozmawi ała M agdalena Furdyn a 
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fal~ wię/\,szo/ć czynnie pracujących dramaturgów, 

jestem nieustannie mzdmty między chęcią pisania o pro

b!emac/1, l(tÓre mnie nurtujq. czy niepo!:co;q, a potr.ze

bq tworzenia czegoś, co odniesie lęo1nercyp1y sulcces 

i pol(l)'j moje nie .zapłacone rac/11 111 /(i. Bardzo nie

wielu dramatopi.1arzom udaje się to pogodzi/ - -w l(aŻ

dym razie dramatop1~-aizom w vVielkiej B 1)'ta11ii - ale 

u tę samą sytuac;~· podejrzewam 1viele !\rajów. 

Osobi/cie 11ieusta1111ie dof(onuJę wyboru między 

pisaniem niezwyl(le trzeźwych sztul(, dotyczących 

-'praw b!isl(ich m emu sercu - utworów, l(tÓre, jesli 

11u1m szczę/cie , wystawiane sq na f estiwalach i tv te

atmc/1 irtystyc:mych, a które pozwalają m i zarobić 

1u1 dwutygodniowe wakacj e w slo17cu i niew iele w ir

cej - oraz co bardziej O(.zywiste - pisaniem .;ztul( 

l(omercyjnych, populistycznych tak ich 1ak „D on't 

dress for dinner" i „Pe1f ect Wedding ". 

Nie chcę przez to powiedzieć, Że te ostatnie nie 

dają mi satysfal1.CJi i .zadowolenia pomijając k,westie 

finansowe, !(tÓre daly im początek - owszem d(lj~ -

ogromnq satysjiil(CJf· 

Najw ir:l1.sze {(/yzwanie przy pisaniu.fars polega na 

walez ieniu elel(t1yzującejsytuacjipoczątl(owe1~ pro

blemu, mcpomzumiema, albo /udz/\Jejpomyl/\J, z /1_tó-

1ych wynil?,11ic cale dalsze zamieszanie, i które nada

d:zą sztuce tempo i 1ytm na najbliższe dwie godziny. 

Nigdy nie w iadomo, czy pomysł poczqtl(OWy -

otw/{'JYJjqcy a!(l]{', będzie trafiony. Czy da w ystarcza

Jqce możliwości, by podtrzymać chaos, aż do zapad

nir:cia f(urtyny, czy raczej !\omplilcacje z niego w y

nikające, wycze1 pi~1 sir: przed ko1/ce111 pierwszego 

al(tll. A le je/li to j est to ijc.i1i pe1ypetie ulcładajq .iię: 

jedna na drugiej - to wtt·dy sztulęa „pisze sir sama ", 

nabieraj qc prędko/ci pociqgu ekspresowego, mnożqc 

bląd za blę:ckm, "'a m ieszanie za zamieszaniem, wy

bieg .za wybiegiem, do dmmatwga należy tyl/:(O 

utrzymaćjq przy zyciu, usilujq.c nie zboczyć .z szyn, 

dopó!\J nie zabral(nie paliwa i nie stanie w m ie_;scu 

przeznaczenia w k/ r:bach pa1y, iskrach i ku w 1raź-

11ej uldze pasazerów. 

Moje dos'wiadczrn ia powstałe po napisaniu prze.z 

lata kJl/f_u fars, począwszy od /011dy11sl\ iego su/1.cej·u 

„The Mating Game" - mówią nu~ że najważniejsza 

jest k,westia e/\,onomiczna. Ekonomii akcji, sytualji 

a co najważ11ie1sze, el(onrm1 i1języ/\,a. Podczas korekty 

stale łap 1:e się na wykreslamu niepotrzebnych slów, 

często tyU:p dlateg o, Że ma.Je; zbyt w idc sylab i za

i?Jócajc11ytm dialogu. Ta ekonom ia zapewnia tempo 

i daje widzowi poczucie, że jest na ,·za/onej kamze

li, która nit· pozwoli mu odpoczqc' dopókJ nie stan ie 

-pozostawia1qc go mam nadzie;ę wycze1pany111 i po

ruszonym przez m oment l\u lm inacyjny pandemo

nium, o któiym w ie, że mogłoby zdarzyć się w jego 

własnym życiu, ale cz ego j emu samemu (o co się 

modli) los pozwoli uniknąć. 

Tajemnicą stałej popularno/ci tego gatunl(u jest 

to, że przedstawia .zakłopotanie i zagubienie ludz

kiej rasy w e/\,·tremalnych i kra1icowych sytuacj aclz. 

f ego bohaterowie to el(stral(ty, !(ody naj· wszystkich, 

z ich !\łopotami wszyscy możemy sir identyfilt.ować. 

W f arsie wszyst!\,o m usi dziać się tak szybl(O, by

śmy nie m ogll zastanawiać się nad prawdopodobie1i

stwem i log il\q wyd(/rzeń - w idz ma m ys1el tyll\O 

o tym, .że to, co spoty/:ca bohaterów mogło zdarzyć się 

w jego 1U1jgorszych, l(oszmamych snach - i gdz ie 

(dzię/fJ Bogu) najczę:kitj sir ty l/10 zdarza . 
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\\'aru m•k. P iot r R1'•z. 11i ,ki, !'.l.irrd \~' ic rcid11n1 

,k,, l\!id1.1 I Ko<r iuk, l'aulin.1 .1pnra. ,\kbJ 11-
d r<1 (;od le\1,h..1. l.w.1 \l1t11i'1. \lic j,1 Kuh ic l,k;,, 
. \nna Brann) . 

p11:5tl::1cm1k :!oo7 
(' -„_. trm1111u .<pel(t.il(/11 12/J 111lft11I . I pr::rm•u 
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W}''l'Plli•i: ..... 1rnl111J I h .1 pkn / ~lagd .t ( •r.//111\hk.1. I )o 
rot,1 ~cgd. 1 lgu;(innil'/,:0. 1.ird. llll.l!ll(XI, \!J.- li .d Kn 
~Liuk . \\"uilicd 1 f.coJ\o\\il1 , Piwr R1'1i:.1i'P.ki , ~L1rn l 

\Ya:r(1d11,\\ .;,ki . 

Premiera - r11"d~;11·111 ik 20 Ili 
f ::!tl.< /rtl'<lrll<l .•f<'ktuk/11 / /il) I /Ili/li/ , i / •I Z('/"IOJ 

Jewgienij Griszkow icc 
Ci wspaniali mężczyźn i czyli 
Oblężenie 

tlumaczeni..: , \gnie'' b Luhom i r;1 Piotw11 ,k:t 
reżyseria: l\b lgurz.1t.1 Bug.1jc" ' k.t 
scenografia: l lnmtn ib Sk:t1.a 
reży eri:i świ ;Uel: ~ ! a rcJ... ( Jk n ict r:t. 

wystcpuj•i: ''"'" n ila KJimcz;i k, \hch;tl K"'' iuk, 
l\1.n n .1 \Vicrcic l11 >11ski, ,\d;m1 :w;irt·k, ]\J.1 rck 
K.i lu i)foki, l\l.1rL111 K.nh1<:r, ki 

Tyt ulowe <1kno zna jdu jt· " I' " ck.,kluzy1'. nym 
;ip.1 rt.1m cnuc b11td1m ym, w l..1ór} m Il a rnnd 
k1 111n.m 1.1 'i~ 11r1\,lu j.)C1 mini,ll' r /. ,,·k rc
l;irL1 opozyc) jnc j 1w·11i„ \k przd1i«g ro man 
l)"CZnq 'cb;idzki w z.".1dniu.)" spm(>h znm· 
n1<1 : "'''1b,ki kdm·r. 11.1.lgnrll\\)' kierown ik. 
zdradz;in}· ni.17, ci.1pow:it)' \t·k rlt.111. 01 ,11. 

hl-Z\\ ł.nln<: c i . tło z;1kl11 111w,1n<· \\ „ kn1L 
\ \\p1'ilrze'm rrnstrz :mgll·hkic•i fa r-1 - nic
zrcl\1 tlan) autor \/a1·1fun1 R;i1· Crn111c) -
pisz:1r Okno lltJ f1irlu111t'1J/ p<•nn\\ ni< oll-rn

je widzom dw1l god1.m) "''1'~ 11 1 .1lq z.1h.m )· 

!'11L,.' kl .16'.I ]V-i l "J"'- l !fh„.r.n! 1111:~:1orq Znl\ IT! . \\ k11i · 
J }lll c:g1.t1ff~\ l .J Jl'' l !'i.m i o p!f t J.11 : . \\ pt"I .u i 
I l.1mlt:t.1 donimu1l· n.tr1.1h:nny p r.1<.:1 I )11d1.1 

O jra \\c\\J"l\ !r nl~ 1mf'H.rJI~~' n.1k.11uj.JL~ lnz 
'""Zt:.l\·1h1 n,1 kuvl \ 1 tłt l . 1 q \\.lk:tj( 11pr.n\d\: 1) 1 .1 

J,tłJd11t lt1-,lt:_ ,1 \\.l i n h~Jnvn1 11 ,11rll1t l 1'Ju1..1 11 -
\\,J dl.t "' P•."k t11kl11 vni..11c ... t rn;'.nJn\\L' I l.Hnl1.t,1 
1. f )uL lw 1n-Cl1n.:rn. \\lirt:\\ d11l~rhr 1.1'<in\\l ] t r.1 

dyr ii I )uch n it· jL,t ""f!"niL7.11.J 1 j .1\\ .L _l!r .111.
1
11•r1t."I 

.1kwr.1. l l 11d1 \\ 111 !-11.1 1 \\ I l.1111!,1.1. 1 >pi t. il~' " 
1 l,11nl1..l ,\ .~ki'.)" )t ,l 1t .1k 11 ;-., \\<) odr\bt , 11 ~1.: . l1n•t 
pdr1i :1 go m i l 11 ~( d t1 C llc:l11 i \\ i.1r.\ v.· 'll: ll" \r r~1 

\\t~d l t\\ i. ,l!P P.Jll't\\,I 

Pdncmu humor u i ironii (Jblr::rniu ni

' ) j,kiLg11 dr:1n1.11u rg.1 )l-wgic 11i j:1 G risz
kmH·a, n:zyse:rk.t - ~b l µorzat.1 llop;.1Jt:\\ 
sk.t ti;HLil .1 wyhim il' p„J ,k.i 1 l1:in lzu ,tl.a u
·~111 : 1 \ \)lllOW!i· 

S 111 iLy111 y ,; \ zat u 11 /. 11 ,1,zyrli p rz)ll M 

i przyz1\yczajd11 111<1,zl' j ul.11\,kiL j 1 ~ 1 1 1 · 

1.1 z ji. Ś miq 1.-· m ~ 1., i~· . d1nl'. ~rnll' L h / n _is .•.,; 1-

nwd1 zml,l\\ i.1 gon, kil· rcilL k.'jl'. 

Pam Valt'ntinc 

Kochankowie 
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J.;1>\1 'k' I Sd asti.111 Ohcr<", 0.1n11'1. St 1rc7.c\\ , ~· i . 
,\d.1111 SzJrck 

Premiera ma; 2111 O 
Cws tru•u11i11 sf>e/\.!." ·lu I.!.(} 111i11111. I 

I Ti·nncssl'c \\'i~liams 
TramwaJ zwany 
pożądaniem 
prLck.Jatl: I· ug„niuw <.\ k.d,k.i 
rd:ysc ria: [),1 riuv St 1rCZc\\ ,kj 

scenografia: In.urna Schou1 
muzyka: BoJc,l.11' R.n,,k, 
wysic;pują: f-.l.1gd.1lu 1;1 W:1 lach, Ewdtna St.1rc iki , 
\l1ch.1I Kidui,ki, l'm:my't"' lkdkm1,k1, Sl.11•nmir 
Sośnico„ [\• .. 1 "1111111, Mich.il K.1\uuk, IU:n.11.a l'r1.c
rnyk / ,\kb:1ndra (ic„llrn ka, Marcin J'..ad1LJrJ'.t·11ski 

Premiera - Sa1111 1111 !)arcJ.:o -li.<topad ]{)(J8 
(' .•uf Im •,mi, >('• ~·1<1~·/11 1511 minlll, I pr:7rrm1 

(Barbelo, o p-imu i deri) 

tl umaczenic: i)nrol.1 Jov.mk.1 c': i rlić 
reżyse ri a: ~l. • lj!;nrz.1to1 Bug-.1jcw,k.1 
scenogmfia: j\laci<"j Chojr1;1cki 
oprncowanit' muzyczne: Rafol Km\ ;i knk 
reżyseria światła: ]\ 1.m k l)il'ni.1cz 

wy~tępują: Ewdm.1 Surcjki, ~l.1ę;J.1 G r'}l-i<m,k.1, 
.\nn:i llukit.1, :\hrck Ka l uży{1,ki, l\!arnn Kobicr
>ki, ~lic ha! Ko\ciuk. Ad.11 n S/.arck 

Sa 11t1 1111 S1m"K1J w1-::c,1e1i 10 Il 
(' ·,u m1•1m1J <f'di1,1klu /1111111111111, /.,.;; przc11t1' 

~., \kut l 1 J1q.:,11 Jll l ·1vm,1 t11111 J1 1: 1 7c.: '\\ł\'

f)llł Pt 1ln:m, k,,mn.1111) 1lum pod 1.(lnJ~'Utin 
7 ... unn ·, ·ku1..,1 d~\14. IY~ ł. 1kurh.1nyd1 l11d1 i. p, 
S7~1l:-\ch P'Mi1.; i kqmi n.1łuc rn ·lct}7n J.u. 
b..11 Sim111u. '"'i,iL"r-.1j il h pi,k11t" 1 um11.:1c zo11) ; 
Sm1 1 \!"r)„. 
P In 1 .111gi1 ),ktt.'~ 1 humoru komnłu 'I ~I.lg · 

d;1l1· •I \\ . , l~d1 i K r11lin.1 \ h"p k• 1 hw rr.k"r 
li) [l(lp11ł.irnP ·n . 

\\' U")Jl\Orl JIOI 1r-Jlll\\,l Z.ll't l W\łU\łnlL 

n'11• m.1J•I nM\\ ), llll llll 1 ,j, pk 1rn. l.11'•r) 
poqc d'...i 1~1ok 11uozk::Jni.1 c.;.1dh i ~r ... nk~.1 
Nł\\,,I kich ·J r.1nw •• 11 Poz. d.1mc; ~~tnhol il 

hd n.1.'\\ J , J..11 '1n j uiyl uwr ·1cnnl. ,„lt' \\"il
lt.11n' m .1 " 1l..."Cn.1\\ 1t Juv11\ i zun· li)\\' 11,1 -1 011 

v uki, k,,·,,· 1 l'l"1 "' '" 1h~11 rk.j f'"' i .l.111 d1< 
I )uhn1 • 1 J p1.1n.1df .a 1w.1, '"'}'~n 1 ii. nit·i n. pi 
\.111.l rul.t ,l, łllU I Vt" n.1 llC.j ~ JV. „l'..C.: 'lJOO\\ i 
oi~n·mnt. wy 7 \\,lfl;l .1ktur,J..jl". ' it·1.n'm11 \\a 
:1u11.1 BI OL lu.: l rurl uu puluhil:, jlc.: niunuili
W\ 111 J .,, J'f'lCI · k•>łn ni1 j ·~~•I~ 111i1 \\' prud· 
\l,1"1tn1u 1> nu'1 .. J St.1n:zci.,,k11.-~~· \ · rol 
Bb.n.-h \\(I li!J 1~ \1 igil.1 lrna \\'.1ł.1' h 

.Bc1rbdo, o f'S11th i d:: i1'<1~1d1" 111of;łnb1 

·''F' 11c1::yw11(' ,.ll'.<~1.'fk" u mo;ij m11rce" 
podob111't·;<1k film . ll111od0t•ar11 . Ded)'· 
km1•u11e mo::e I')'<. 1_1'111 k,11)re był)• 111.it 
liumi. tym kt1irt· d1c11bw'111utkumi. którt• 
gniją mc1tk·i, ws::y.<rliml mutk,mn, rno1cj 
1111m1ic - mtm i u nil'Zwyklym 'l'ckt;.t
klu i<:gn rcŻy,nk. t \ l.tlgorzalJ Bng.1 
jnnka. Sw1dl Srhl;~11ol'ić. llt'illt spod 
:;11ak11 /Jurbdo - bogini f'OŻiJdliwolt.i 

_IC'.<f lltlnllf'fl/ \' i 11//C/IS)'ll'll_I'. T.1ki, k,ttJI)' 
pragme .;;\'Clll ct1l'f . FI"!- Z_\'du:: t<11ice111 
1 1111lnki11. l1•cit1 c 11/miechtw i si11ie
du~111 m/m" .11'.<Z)'slli''· 111111'<'1 1't·s1i 11111 

w•:::)•ic-,· JLIZ 11tl ~11·1111jestesi11y .11111r/111;'. 



przd<lad: El1.bic.:t.1 \\oź111.1k 
rr:ży ria: \\"ujril·ch p„J._or.1 
<ccnografia: l<'>zc.:f ap1c'irkow,ki I Joanna ~h1K'.11 

wyst1;pują: ,\lina K.am11""k;1, Ka1.irzynJ I Il\\ 111, 
i\ h lgorz.1t;i !'"kur/ I \nn.1 Rok i1 a. K zywtofBu

chc.:nc.:k . BnµJ.m (;rl.)h"'' 10-. l\lacil i Slot;1 , T.1-
d.:uv \\'it'Ci'•Hc·k, I' ~"nn,bw Rc.:dkow~k i , t\d.1m 
Szan:k. Lubv Ż1m·k . 

muzyka: \!Jrvin I l.11nl"d1 
piosenki: C.iruk ltwcr S.1"' ·r 
pruktul: El1.h1t·1" \\\1fo1.1k 
reży>cria: \\',1ltlem;1r Snu """" ia 
scenografia: \l.1C1q Prq·n 
wy<tę-pują: i\ lagi b kn.1 \\.1 L.d1, Pr.l'.t my,J.m Br.tnn): 

Premiera r-awin 20()5 
c~.,_, tm·.1111~, •rrktuk/11 I !li ml11w. I rrum•<1 

O om1.1 ~1. 1,f.1w\ka 

Między nami 
dobrze jest 
reżyseria: Andrzej i\l.1jcz.1k 
scenografia: U r.zula Cznnicb 
muzyka: Rukn Lucz..1k 
re-i:yscria świateł: i\l.mk Okniacz 
występują: h:.1ruli11.1 Ch.opkn i :-. t.. i;J;i (~ro111n1"ka . 
F.w,l ~htnt) M.ui.1 'l..lj.~n:m11 it&tha.Jn. 1~.wc:ii11.1 ~1an:i · 
ki. r>.,ri11w S1.1rczt· \\~ki. j\ti. m S1..1n.:k. ~l.i~d~dt:n., \\'a-
1.idi, l r, wl.i c;r"I"'"'"" 
Premiera 111•1/ :?'""11"'1""'1-----------
C:.uJ 1111•.i111u .<f"~lu/;/11 / ()()minut. b, _. prumi• 

lngm.1r \'tllq"t 

Noc Helvera 
reży~cria i scenografia: I 11gm.ir Villqi ,1 
muzyk~ i opracowanie muzyczne: Holnl.m lb 

reżyse ria świ;llel : Mar.k Olt:ni ilcz 
występują: \nn.1 )foki1.1 i i\hcha l Ku,rn1k 

Premiera - murzt"C 201 / 

l..<.g< n,brny 'p<.: kt ;1kl 'll:atru B.1g.it.:b . Z;1-
gr. i1i .:m} pon;itl 1250 razy. \\'et.iż \11\'L LJ 
d1, ln} <" h ll lŻ f, j j l<,J\\ I 

\i: rnnn - l'r.l'.u1 rl.1w Br: mny i S11ni.1 
\lag.l.1kn.1 \\:tlach pr;1cui·! n.id n.igraniem 
ply1), w komnli1 muz}c1.mi ;\.L il.1 S1n10nJ. 
'lynnq~o .1mc.:ryk.iń,k1cgn l1"•1r,r.1. On j..'T•I 

k(ltnpozy111ra, 1111;1 autn rk~ 1<: k-,1\1w i piu
'-l.:nk;1rk~ . \\"~~1jcmna b\C)nacj.1 pr1.t-rad1.a 
,j~ . topmrnrn w mil11\l-... l\lu,il'.tl jt·,t nd 
widu l.11 pm:bojt:m 1i;._,, f~'11d11. 

\ \ o.tpi,,H\)U 1 kap11Jlnu: \\Y"'tyhzo\\ .my111 i d 1J 
r.1kh rv,1yu.n~ on I~') kicm .\f1rd::1 11.m1i doiwu· 
f.CJ/ , ~IJ Io'''"-" "ililWł1 1 jl\'t.1HiL1m.i11.u10. l' 4• 11 1 

1.n.1cz~ hyl:: '''Pl'1łf1.t· ... nym PoJ.1kit·m i dLl\.7lJ.:.P 
Jl'"itt:\m~ LIL')' ja cj il „h.: (111 \ · ? 

IVizptkn 1r;i 11 • l<J .uurr dt1·r' 111<1/;11brrc-:-11r . 
f~t'f) ' WU'4lllC, 11/c ll')'dcJjt 1111 jJr1 .:.e fllliJ./ f'f i ro~~ 
pit.·rtt•.c:v mÓU'I{ t i-1if<Jlrmjuin1cdobn·J!o p~•1ł 
krt ~ l.1 ;ttHork.1 . 

~·r,,. I ld1·m1 nJ Jlcpvi poi-ki 1lram.11 j;iki pn 
\\''ta l \\ ri.Jgl i ost.Huid1 21 1 l.łl ln e11 1uWil·\l 
o 1.;1..,LkuHq ni, pdn)lll nJm1~1nn~ó .... pntk;1ni11 
d\\ojg;~ o ·J1h . C\>:- h1~l:: i .Jr.111 1.1 tin ,i:: i.1 ll ',t,1l przl·l l

\ 1. ,\\.il_.lljJ puk~~' - mi'it.11 ~ innym i 11 .1 1rrn . z1. 
mu·y~Ułof(•J i z ._1)!._1dko\\„1, a w rc111h ~u: i t mro.,;z 

1q jL „t 1d._tr j:1 pomtr;d 1.~ d\\4'11!..J boh. 1h n)\\ , 

\Vi ll1am Shakl'.spcarc 

Othello 
pr1:eklad: S1.111"law B.1r.11irzak 
reżpcria i scenogr.1fia: ;-.1 .llic1 Sohnt iń-,k i 

muzyka: 1l11k'l.i" R.11\\k1 
chorcn!,>rJfia: K.1mtl.1 J 111k11wsk.i. \Vi111ld Jun·" iu 

wvsiępuj~~ \1.md \\'1m·ich11\\;ki, r.z ul.1 Grahow
'k". \l.1n·111 S1J11kr „ \l.1µJ.1kn.1 \\.tlach K.1mil:i 
Kl im,1..1k, \lid1J I K11,1·iul.. .. \r"'" RPki1.1, Piotr 
Ro">?..11i,k:, I l.1riu,z S1.1rc.l'.t:W,k i. Juliuw Krz\\;.tu l 
\\'.m111d•. Sl.11\ ••llllr Sn,11it·r1:, \\11jric<h Lu111n1110~ 

• \il.im Sz.i rek 
~~~~~~~~~~~~~ 

Premiera kwit·c /1·11 21107 
t111 •..i111/1 .<f'<~·t.1/,,/11 /.\li 111111 . I {'r:nw.J 

Antoni Czecho" 
Wujaszek Wania 

; i11r)>1 Bawi 

tlumaczt"nic: j.1r"'tm l\\.1wk1c11 kz 
rci:yscria: \\'.1ldi:111.1r Ś1111g."ic11 icz 
'ccnop;rnfia: :\l.1ciq l'rqt:r 
oprncowanie muzyka: l'iollr \\'a l1gc'ir,k1 
muzyka: .\l.11c11w Sm1J.!·"1L-v.icz 

wy~tcpują: 1'.1 11 d s,111 1kiu1 j,,, U n.zula Cr.1h11w
,1...1 . l\!Jgd.1lcna \\'a l.ich, ,\lic ja Kob ic1'b. Da
nuw S1.oru.c11·,ki, \~ PJ( iu b I .c·1111 m1 icz, l\1, 1 ąk 

l111µud, i, l' iutr W>ż 1 ń , k i 

Premiera listo{':td l(JJ I (' „, flll'<Jlli.r .•pd(l<Jk/11 I iii ml1111t , I pr:::cm•11 

Andrzej Sd r:1 monow icz 

Testosteron 
reżyseria : l'iot r U rh•m i .1k 
scenogrnfi.1: .\k ksand<:r l.micki 
muzyka: \I.mel C hvr1:v 11,k1 
występują : Krz1,ztol linchrnck. J 1kuh Huho,ic

wiu, \\'oicicd1 ] .con11w1rz, Marcin Kohic:rski , 
l\l i.-1 1JI Ko\cuk, Sl .1 wom ir S11\n1l 17„ LuJ...1,z Z u
rL"k, .\Lm:cl \\'ic.:rc icho11ski, l'iorr L1rhaniak 

Szc 'pirm"kl Uthdlo 1cs1 1•dcn kolorc"m 
i udcit11i widkicj milu\u . Uczucil 01/idlti 
i J1c,dcmnny jc\t \\ lt:LZllll 11icZJ'j'Okoj11 

11i m pr.1gmcniun. ' l!, " ~ j.p knwL , 1 r.1g iu -
11c.: uczucit" 1.bmlowanL· jc,1 11a >nlc.:ll,~'\\ 

lll' j n.1mi;:111n\t· i, 111'l) •lkt·iL 1 cit I ·., noś.: i 
Jbzujc 11.1 ,·1.) 'Lych < mol j:tch. Jc:,t w1dkii: 
i pnr.1ż.1;.i1· < w "'<i , ik . ·1<-r1 dr;i m.11 ji: ,1 
równi<.:z 111,tom;! ksrnoli1hi i pdm·i nivc1.1-
·)'r h mcc h. 111 izm•"•" · intryg i "'zucrs\\\, 
ru1nui•1•·cj 10. c>1 n;ijc ·nirn:jv<.:. Knchanko
Wll pr,rcgrY"'·'i·! z wn 1gą 1 z.1zlln>rn :1 rc,z -

1 '.I '" IJl;I • 

rozpnrzi;c i,· ~dz. 

Żn-ic Iw.ma \\'11jnickit:µ11 i1cµ11 ,im1 rze
nicy ~on i zmilni.1 ,j'i n,1,k111t:k nirn, ze
k11\.mq:o pr1.yiM1Ju . 
J>rnłi:\ur Sicrichr.1 km1 i jccgo ti t k1 ryz u 

j.)C<> pi,kna zon.1 - I ldcn.1 ''Pm\\ 1dz.1 j.1 
z.11111;1 nil: I) lku \\ Ż}Tl t: ale i \\ SLTl'.J tl1 1-
tnCl\\ 111 ki>\\ ... 
Z inini+. dy,t.1n,~ rn i czul11\ i:i \n t•mi 
Czech11w w Jl uj11szk11 11\Jn i op01\t.1d.1 
h1'1C1ri\.' 11 ;imii,:1nn h .:hnć nll· ,pdni11-
11vch mi ln\ci . 

Te.1/ost , ·1 1111 An lr1,q a S;o r;1m o11 m' irz<1 111 
hly,kntl1wa knmcd1a o wsp6lc1.t:,nych 
tnF.O .p.n• ICh , lll l'Z\\ yklc 1.:1ha11n.1 .1n.1l i.1'.;o 
„samcz1 j" naturv, Z\\i.1z ki z koh1t:t.1mi, rc
l 1cjono11,111c p rz•·' hnha1erćm, p11 k.tzu1•1 
mczwykk h.irwny ohr.1z mę,kicgo \widia. 



\\'()( dy Al len 
Seks nocy letniej 
przekład: Mun ilw ~J u ,k.il. 1 
reŻyseria: Andrzq , 1.ijt z.ik 
scenografia: Ur,zt d.1 Czcrnid;.1 
mw:yka: liuz),ł.11\ h jza 
re;i.y~cria świateł; Krz)Vf!1t'Su1dkc 

'''Y''f puj~ : Ur .. ulJ ( .r.11 •l\n · 1. \nn;i Rnktta I I ,\\·l'
łm.1 St.1rqk i, l\..1rulin.1Ch1pkn. f.ikuh ll11h"'i<\\1tZ. 
I lJriuv S1.mzc ,i..,, Sd .1 u.111 ( >l>< n /,\d.1111 S1.m·k 

1:md•m1 .!O()S 
('•>trr"""" if'</(,lak./11 1511111in11l,/ f'r.C'l1<'U 

tłumaczenie i adaptacja: B.irtnv. W1 rzlii~ta 
rcży eria: l',1\\d Pitcr.1 
tc:nogmfia: Jna1111.1 S<hot:n 

występują : Kawhna Ch.ipko/. 1„gd.1 c;r.izio" k:1 
. !.1łg110.at;1 fl i, kur;., !\1.1rck l\. .1lu żyl1 ~k1 / \d.1m 
Sz 1rtk, !\lid1.il l\.o\<1uk I !\l.md \\-1crC1d1m\ ki. 
Katarz)n.1 L1tw111 I b\.1 :-.litm1, .\kb.111dr.1 C.0-
dk "'k.1 I M.1gd.1k 11:1 \\'al.Kh 

Premin-a grud::il'li :!Ol I , 
(:Z,u t111•11fll.i <r<~tukltt I !IJ 111/11111. I p1 cm·.i 

Paul Piinner 

Szalone nożyczki 
przekład : FLi:hi l't.1 W11ini.1k 
reżyseria: M.arcin Sl:m i1'"ki 
ccnografia: Joann.1 Srf1„i:1 

opracowani muzyczne 
i opracowanie tekstu: \1.1rc i11 Sl.m i(1, -, 

'Y}'t~pują:Alcb. mcł ra(;odl """''· E"·' !\li1u1i \\'ni · 
Ut.'l h IL"llo\\KZ / Ad.im Sz.m·k. l'rzt'm}sLl\v llr.m 
1w/ l'ocm\'la\\ Rnlko ''kl, Manii Kohi1·r-ki, I u 
k1v.Żunk 

\'d.(S llOC)' lcmieJ to kumcdia, k1l>r.1 P"" 'la
l.1 11 .1 k.111\\ ie 'lcnariu,z.1 Iii mu \\'omh \I 
I n;i . Opowiada 11 lr;.cch parach h11h;u~·n"1w 
i ich \\Z,1ju11nvch d.1111'k11 rn~. kic h rt·
l.1rj.1d1. Ebcutt rya n) kum lrukw r An
drt:\\ wr.1z z żon.1 ,\dn.rn 1.apr.1v .. 1j;l du 
mojej\\ 1cj,k1q ro,i ;ullo\t i kilkom z11a1u

lll) d1. l:kzlm'k'I .1lll10,ftr\' klll1 ·go 'f>" 
tk.mi,1 t\\Or/„I "I"'" ie\t:i" rum.111,,1ch z prn
vlu\ci, zdr.1dad1 i w;1k1i't \.1d1. 
( ~z)m j1·'t Seks 1100•/ctniri rn1"icit l'.1ń,tw11 
'Ił,' -.;.1mi pr;.t:konać, •lgl.1d.1j•1l' prhd I.li\ te 
nic. ' fa czanmn.1 nur jc'l 1ir;.ed \ '.1mi .. . 

roz pocz~ cie godz. 

{foe1111:. ffor:m,r; to inłn, 1 z n.1jz.1h.1\\ n1q 
szych lc.t1ral11)ch kmned11 m1.11n 1c:1 • pi1ł

\\ien.1. 1'rl'.cl11zu11;i i z.1:uLt plm\,111,1 n.1 
llll\\o prl'.cz nit.zrćm n.mcgn Bartmz.1 \\'u.Tl'.· 
hi~I\ mlirc\ k1Jh <1\H)J'OJ,kic j wcr 1i S/m 
ku jc't gran.1 n.1 dc,bch 'Jtatrn B.1g.11d.1. 
Z;ipnw„1m) \\ i~c Jo p<1<kj rz t.nia ur:1. ut. i11-
wcwi;i:yci.i \l.1k .• i jego nit nit \\i<1łz.1rych 
"" 'bi<" „ 1r1.cd1 11 .ir.'.eu.1111} -h ,,, .. ml '
C1 . t.rnic ''~ j ·dn.1lq:Jy z p<m od11 nicwid
kich zm i;in \\ r a hu l111nirz) 11 1, "Z)'lkic 
trzy z jawią 'iit u !\11k,,1 mcma l " tt·i '.imcj 
chwili? 

::a/om· 11oiyr::ki 111 11 icZ\\)'k l.1 ko111cd1.1 
krymm.ilna z „fllC'l""L11. 111 ·i"' (lf.I Z ll:tZ\\. I 

\\)'F)lk1m q:?:o kra ku\\ ,kicgo ,,il unu li-~, ja 
-kiego,\\ ktt'ir) 1n zost:qc popl lnium 11111r

dcN\\11... l'rnbit-g akqi 'f1<-k1 .1kl u w du ;i:. ·j 
micrze zakzy ,, !... puhl it'l-nu\u ! 
P1t·n,,ze inll"rakty\\11L przed't.l\\il ni t· 
\\ Pubu I 1 m kon.11.1 z;1 I a 1 .i, w J..1(1r 1 
możn.1 hr.1( udzial \\idokrotnit· 1 

\\' \mcqr<. z1Uk.1 nit 'rh• 11l z1 ~ 1c.1Lr: 1I 
ll)C h ali,z~ ml ponad d\\ udzic,tu. l. 11, u • 
zu,1.iło tJ honuro\\ant. \\ p i,e1 11 dn Sw i;i to 

"•i 1-..'i\·gi rc·krmłń\\ ( ;uinnt·"a ' 




