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EXPORTOWCY 

rezyseria - agnieszka błońska 

scenografia 1 kostiumy - małgorzata krzemień 

muzyka do piosenki "polska jest fajna" - hanna kayser 

opracowanie muzyczne - sean pal mer 

obsada: 

agnieszka - dziennikarka 

mariola we wszystkich odmianach 

ewa, c1oc1a, matka polka 

barbara kmiot, barbara, zan;;i 

ll';;ini~I - dziennikarz 

andrzej kmiot, 

marian we wszystkich odmianach 

bloger 

Staszek 
głos 

inspicjent sufler - han na student 

asystent rezysera aleksandra padzikowska 

realizacja świateł - piotr bartos1ewicz, 

realiza cj a dźwięku - jakub kolos, paweł skoczyk 

premiera 10 stycznia 2009 

beata niedziela 

aleksandra padzikowska 

ewa nawrocka (gościnnie) 

zanetta gruszczyriska-ogonowska 

jacek zdrojewsk1 

leszek żentara 

jacek piotrowski 

artur paczesny 
artur czerwiński 

dyrektor naczelny - zdzisław derebecki /dyrektor artystyczny - jacek papis 

asystent dyrektora, koordynator pracy artystycznej - beata barów 

kierownik techniczno-administracyjna - antonina c1sakowska-huss 

z-ca kierownika ds. sceny - edward sagan / montazyści dekoracji 

krzysztof katowski, marek grabowski, el1asz nawrot, marek krupski, piotr 

rusek, ryszard pele, andrzej wieczorek / pracownia plastyczna - beata 

jasionek / pracownia krawiecka jan marciniak, anna lickun / pracownia 

elektryczno-akustyczna - Jerzy bok, piotr bartoszew1cz, jakub kolos, marek 

płocharsk1, paweł skoczyk / pracownia ślusarska krzysztof mariak 

pracownia fryzjerska, garderobiane - mariola Sapińska, renata borowska, 

estera szulc, emil1a patrzek / dział promocji sprzedaży włodzimierz 

szymczyk (kierownik) / specjaliści ds. spektakli miejscowych - dagmara 

telińska, magdalena mokros, katarzyna tudruj / specjaliści ds. promocji -

magdalena boczkowska, magdalena skoczypiec / projekt plakatu, 

opracowanie graficzne programu basia sosnowska / opracowanie 

literackie - 1acek papis. 
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BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY 
im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie 



NOWA EMIGRACJA 

rafał wojaczek 1 maja 2004 roku, po 14 latach starań, Polska została wreszcie przyJęta do 

Unii Europejskiej. Tego dnia Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja otworzyły 

ojczyzna dla naszych obywateli swoje rynki pracy. Nie wiadomo ilu Polaków 

matka mądra jak wieża kościoła 
skorzystało z okazji i wyjechało za granicą. Oblicza Się, ze ich liczba waha 

matka większa niż sam rzymski kościół 
się między 1,9 a 2,6 miliona. Wielu emigrantów, pracując za granicą, 

matka długa jak transsyberyjska 
wysyłało regularnie pieniądze do swych rodzin w kraju, co bez wątpienia 

kolej i jak sahara szeroka 

przyczyniło się do poprawy naszej gospodarki. W l1Stopadzie 2006 roku 

podczas konferencji prasowej w Londynie, prezydent Lech Kaczyński 
1 pobozna jak partyjny dziennik 

matka piękna niczym straz pożarna 
stwierdził: „jest pewna liczba ludzi, nie tylko z Polski, lecz z innych krajów 

i cierpliwa jak oficer śledczy 
Unii Europejskiej, którzy są w sposób naturalny n1eporadn1, n1eudaczn1 

1 bolesna jak gdyby w połogu 1 w poszukiwaniu lepszego życia wyjeżdzaJą za granicę" Zdanie 

to wywołało wśród brytyjskich i irlandzkich emigrantów bur2ę. 

i prawdziwa jak gumowa pałka W skierowanej do prezydenta petycji pisali: „Przytłaczająca większość 

matka dobra jak piwo zywieckie Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i Irlandii to wykwalifikowani 

piersi matki dwie pobozne setki 
1 wysoko cenieni pracownicy, z powodzeniem konkuruJący na tuteJ-

szym rynku pracy." Pod koniec 2007 roku skala emigracji była tak duza, 

i troskliwa jakby bufetowa 
ze temat ten stał się jednym z punktów kampanii wyborczej. Na początku 

matka boska jak królowa polski 
następnego roku rząd Donalda Tuska obiął patronat nad serwisem 

matka cudza jak królowa polski 

internetowym wracaJdopolski.pl. Kamp ania, która usiłowała skusić do 

powrotu np. porównując ceny marchewki w Polsce i Wielkiej Brytanii nie 

przyniosła spodziewanych rezultatów. Kryzys ekonomiczny, który 

w drugiej połowie 2008 roku dotknął także Wyspy Brytyjskie, spowodował 

iż część Polaków wróciła do kraju. Nie ma jednak żadnych danych, 

które pozwoliłyby o5'acować, jak spora jest to liczba. Badania przepro-

wadzone w grudniu 2006 roku przez irlandzką agencję badawczą 

Kinoulty Research wykazały, ze 18 % polskich emigrantów nie zamierza 

wracać do kraju, a 47 % deklaruje pozostanie za granicą tak długo, 

jak będzie to możliwe. 

TWÓRCY SPEKTAKLU 

JACEK PAPIS - rezyser, dramaturg 

Od 1 września 2008 roku dyrektor artystyczny BTD w Koszalinie 

Jego dramaty „Sztuka mięsa" 1 „Snu czas" wydane zostały we Włoszech, 

Niemczech, Chorwacji, Bośni i Serbii. Swoje premiery miały dotąd sztuki: 

„Czerwony szalik" (Teatr Współczesny; Wrocław), „Polowanie na żmirłacza" 

(Teatr Stara Prochownia; Warszawa), „Snu czas" (Teatr taźnia Nowa; 

Kraków) oraz „Sztuka mięsa" (Laboratorium Dramatu, Warszawai. 

W latach 2007/2008 pracował w Londynie jako d21ennikarz. 

AGNIESZKA BŁOŃSKA - rezyser, aktorka 

Ukończyła Bristol Old Vie Theatre School, School of Physical Theatre 

w Londynie, Akademię Praktyk Teatralnych "Gard21enice" oraz Wydział 

Stosowanych Nauk Społecznych w Warszawie. Od 5 lat pracuje w teatrach 

w Wielkiej Brytanii. „Exportowcy" to jej pierwszy spektakl w całości 

zrealizowany w Polsce. 

MAŁGORZATA KRZEMIEŃ - scenograf, projektant 

Pracowała dotąd w teatrach w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, 

Katowicach i Kaliszu. Jej ostatnia realizacja to „Requiem" wedtug 

Wyspiańskiego w Teatrze Łaźnia Nowa 1.v Krakowie. Przygotowywała tez 

kostiumy do telewlZjl 1 filmu (m.1n. do obrazu „Pitbull"). 

HANNA KAYSER KLEPACKA - aktorka, kompozytorka 

Związana na stałe z Teatrem Lubuskim w Zielonej Górze. Pisała między 

innymi muzykę do spektakli „Paw królową Opera praska" (Teatr 

Wytwórnia; Warszawa), „Zamknięte z powodu bogactwa" (Teatr 1m. 

Modrzejewskiej w Legnicy) oraz „Requiem" (Teatr Łaźnia Nowa; Kraków). 

SEAN PALM ER - aktor, muzyk 

Studiował teatr w Manchester Metropolitan University. Od 9 lat współpra

cuje z artystami z Wielkiej Brytan11 i Polski m.,n. ze Stowarzyszeniem Koło (PL), 

Equaldoubt (UK), Stowarzyszeniem Chorea (PL), Howl in Arcadia (UK), 

Niewinnymi Czarodziejami (PL) oraz Jackiem Malinowskim (PL). 
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