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Mateusz Pakuła, dramatopisarz i dramaturg, ukończył dramaturgię na Wydziale Reży
serii Dramatu w PWST w Krakowie. Trzykrotny finalista Konkursu o Gdyńską Nagrodę 
Dramaturgiczną. Wielokrotny finalista Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej i laureat 19 edycji tego Konkursu (wyróżnienie indywidu
alne za tekst Mój niepokój ma przy sobie broń). Finalista,;ralentów Trójki" 2013. Nomino
wany do nagrody TVP Kultura„Gwarancje Kultury" za najbardziej obiecujący debiut 201 O 
roku (za zbiór Biały Dmuchawiec. Pięć sztuk teatralnych). Wydał trzy zbiory dramatów: Bia
ły Dmuchawiec. Pięć sztuk teatralnych (201 O), Kowboj Parówka i trzy inne sztuki (2012) oraz 
dyptyk Na końcu łańcucha (2012). 
Ważniejsze realizacje: Miki mister DJ (prapremiera - Teatr Miejski w Gdyni, reż. A. 01-
sten, 2012; Teatr Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, reż. J. Peszek, 2012), Książę Niezłom 
(Teatr Jaracza w Olsztynie, reż. J. Pawłowska, 2011 ), Donkiszot (Teatr Dramatyczny w War
szawie, reż. M. Podstawny, 2010), Na końcu łańcucha (Teatr Osterwy w Lublinie, reż. E. Ry
sova, 2012), Wejście Smoka. Trailer (Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, reż. B. Szydłowski, 2011) 
i KonradMaszyna (Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, reż. B. Szydłowski, 2011 }, tle ma się kraj 
(Teatr Polski w Bydgoszczy, reż. W. Szczawińska, 2012), Mój niepokój ma przy sobie broń (Te
atr Żeromskiego w Kielcach, reż. J. Mark, 2013), Smutki tropików (Festiwal„Boska Komedia" 
/Teatr Łaźnia Nowa, reż. P. Świątek, 2013). Kilka jego sztuk przetłumaczono na niemiecki, 
czeski, hiszpański i ukraiński. 
Jako dramaturg i autor adaptacji współtworzył m.in. spektakle: Dwanaście stacji wg po
ematu Tomasza Różyckiego (Narodowy Stary Teatr w Krakowie, reż. E. Rysova, 201 O), Ko
media. Szczęśliwe dni. Ostatnia taśma Krappa wg Samuela Becketta (Teatr im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu, reż. P. Świątek, 2011 ), Paw królowej wg powieści Doroty Ma
słowskiej (Narodowy Stary Teatr w Krakowie, reż. P. Świątek, 2012) oraz Dżuma wg Alber
ta Camusa (Teatr Kochanowskiego w Opolu, reż. P. Świątek, 2013). 

Paweł $wiątek, absolwent wydziału reżyserii na Wydziale Reżyserii Dramatu krakowskiej 
PWST, uczeń m.in. Krystiana Lupy i Mikołaja Grabowskiego. Pracował jako asystent reży
sera przy spektaklach Jerzego Stuhra (Giganci z gór), Mai Kleczewskiej (Babel 2), Rene Pol
lescha (Jackson Pol/esch), Wojtka Klemma (Amfitrion) czy Adama Nawojczyka (Nadobnisie 
i koczkodany). Zadebiutował na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu spekta
klem Komedia. Szczęśliwe dni. Ostatnia taśma Krappa Samuela Becketta (12 listopa
da 2011 ). Zrealizowałtakże dyplom aktorski w krakowskiej PWST zatytułowany Healter Skel
ter (20 stycznia 2012), którego kanwą dramaturgiczną stały się 44 listy ze świata płynnej no
woczesności.Zygmunta Baumana. Spektaklem Paw królowej na podstawie powieści Do
roty Masłowskiej, którego premiera odbyła się 27 października 2012 na Nowej Scenie, Pa
weł Świątek zadebiutował w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Kolejne premiery 
w jego reżyserii to Mitologie wg Rolanda Barthesa w Teatrze Polskim w Wrocławiu, Dżu
ma wg Alberta Camusa w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu i Smutki tropików 
Mateusza Pakuły w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Nominowany do nagrody„Gwaran
cje Kultury"2013 przyznawanej przez TVP Kultura, w kategorii,;reatr''. 

Marcin Chlanda, scenograf. absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej. Stworzył sceno
grafię m.in. do spektakli: Piotra Jędrzejasa (Edmond Davida Mameta w Stowarzyszeniu Te
atralnym NSO, Bajzel Krzysztofa Czeczota w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, Dzień 
Walentego Iwana Wyrypajewa w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie, Kartoteka Tadeusza Róże
wicza w Teatrze im. Żeromskiego w Kielcach, Być jak Kazimierz Deyna Radosława Paczochy 
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku}, Bogny Podbielskiej (30 sekund wg Juliusza Słowackiego 
w Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu), Martel/o Frangivertiego (Moliere Grzegorza Dyn
dały w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku), Pawła Świątka (Szczęśliwe dni. Komedia. Końcówka Sa
muela Becketta, Dżuma wg Alberta Camusa w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 
Mitologie wg Rolanda Barthesa w Teatrze Polskim w Wrocławiu, Smutki tropików Mateusza 
Pakuły w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie, Paw Królowej według Doroty Masłowskiej w Na
rodowym Starym Teatrze w Krakowie), Mai Kleczewskiej (Bracia i siostry w Teatrze im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu, Burza Williama Szekspira w Deutches Schauspielhaus w Ham
burgu) oraz autorskich spektakli Inki Dowlasz (WakacjewHolandiiwTeatrze Ludowym Kra
ków-Nowa Huta i Idę się leczyć w Teatrze Śląskim w Katowicach). Współtworzył wystawę 
Według Wyspiańskiego w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Podczas XXXll 
Opolskich Konfrontacji Teatralnych w 2007 roku otrzymał nagrodę za scenografię do przed
stawienia JO sekund wg Juliusza Słowackiego w reżyserii Bogny Podbielskiej w Teatrze im. 
Jana Kochanowskiego w Opolu. Współpracownik Nowego Teatru w Warszawie. 

Julia Kornacka,projektantka mody, stylistka i autorka kostiumów teatralnych. Absol
wentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Pracowała 
w najważniejszych teatrach w Polsce (m. in. Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Teatr 
Narodowy w Warszawie, Teatr Wielki - Opera Narodowa, Teatr Polski we Wrocławiu) 
oraz w teatrach w Szwajcarii (LuzernerTheater) i Austrii (Schauspielhaus Graz). Współ
pracuje m.in. z takimi reżyserami, jak Paweł Świątek, Wojtek Klemm, Michał Zadara, Bar
bara Wysocka, Jan Peszek, Iga Garczarczyk, Monika Pęcikiewicz, Krzysztof Garbaczewski, 
Anna Badora. Projektuje również kostiumy i tworzy stylizacje do teledysków, projek
tów telewizyjnych, modowych oraz muzycznych. Laureatka wielu nagród i wyróżnień 
m.in. w Międzynarodowym Konkursie mody„Grand Prix International Fashion Design 
Berlin 2003'; „Habitus Baltija Ryga" (2004), „Oskary Mody" (2005), „Gala Mody Barbary 
Hanuszkiewicz';„Złota nitka" (2006). 

Arek $1esiński, absolwent Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpraco
wał m. in. z Krystianem Lupą (Pływalnia, PWST Kraków), Michałem Zadarą (Wszyscy byli od
wróceni, Teatr Nowy Łódź, Szalona lokomotywa, Teatr Polski Bydgoszcz, 7666, Teatr 
Żydowski Warszawa), Martą Górnicką (Requiemaszyna, lnstytutTeatralnyWarszawa). Pra
cował także jako asystent Julii Kornackiej (Awantura Warszawska, reż. Michał Zadara, Mu
zeum Powstania Warszawskiego, Medeamaterial, reż. Barbara Wysocka, Teatr Wielki -
Opera Narodowa, Mitologie, reż. Paweł Świątek, Teatr Polski we Wrocławiu). 



Kamila Pieńkos, aktorka. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we 
Wrocławiu - Wydział Aktorski. W roku 2001 rozpoczęła naukę gry na klarnecie 
w Państwowej Szkole Muzycznej li stopnia we Wrocławiu . Gra również na saksofo
nie. W międzyczasie zakwalifikowana została do udziału we wrocławskiej Akade
mii Piosenki prowadzonej przez Jerzego Satanowskiego i Grażynę Łobaszewską. 
Od tego momentu doświadczenie wokalne i artystyczne pogłębiała, uczestnicząc 
w międzynarodowych warsztatach Podróże z pieśnią Wertyński, Okudżawa El
bląg 2004 i w warsztatach z pieśnią Wysockiego Elbląg 200S. Do swoich najwięk
szych dotychczasowych osiągnięć może zaliczyć I miejsce w VII Ogólnopolskim 
Festiwalu Sztuki słowa Czy to jest kochanie? Elbląg 2003, Nagrodę Prezydenta War
szawy w VII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Agnieszki Osieckiej Pamiętajmy 
o Osieckiej Warszawa 2004, Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego i Na
grodę Dziennikarzy podczas warsztatów związanych z Festiwalem Pamiętajmy 
o Osieckiej Sopot 2004, Ili miejsce w XXXVI Ogólnopolskich Spotkaniach Zamko
wych 5piewajmy poezję Olsztyn 2009 oraz udział w 29 Przeglądzie Piosenki Aktor
skiej we Wrocławiu 2008 r. Na wydanej w 2009 roku płycie z muzyką Mikołaja Hertla 
śpiewała jego utwory, a w 201 O na płycie „SS X Włodzimierz Wysocki" zaśpiewała 
piosenkę Nieszczęście. Jej doświadczenie teatralne to rola Romy w spektaklu Roma 
iJulian w reż. Krzysztofa Jaroszyńskiego, Przybrana siostra w spektaklu 5wiadectwa 
wzlotu, upadku, wzlotu, wzlotu, wzlotu, upadku itd. Antka Kochanka w reż. Sebastia
na Majewskiego, Fonosfera w Utworze o Matce i ojczyźnie w reż. Jana Klaty. 





Rękopis znaleziony w Saragossie 

To opowieść o fascynacji innością i jednoczesnym lęku przed nią . 

O fascynacji obcymi kulturami i ucieczce przed nimi. 

Opowieść o ksenofobii, fascynacji złudzeniami, 

uwodzeniu religijnym. 

To opowieść o świecie, w którym religia ma ogromne znaczenie, 

a jednocześnie jest już częścią popkultury, 

należy do popkultury 

i wsysa popkulturę. 

Na czym polega europejskie pragnienie dotknięcia czegoś 

prawdziwie duchowego? 

Na czym polega kompromitacja naszych wartości duchowych? 

Czy liczymy na jakąś nową jakość duchową? 

Czy fascynacja islamem, kabałą i voodoo jest tylko estetyzacją, 

czy wynika z pewnej realnej potrzeby? 

Z jakiegoś naszego braku? 

To opowieść o drodze, swoisty spektakl drogi. 

O seksie, demonach i kuszeniu. 

To baśń tysiąca i jednej nocy, baśń tysiąca i jednej religii . 

Mateusz Pakuła 





Jak przebiegały pana lektury Rękopisu 
i co pana najbardziej uderzyło? 

Rękopis przeczytałem po raz pierwszy w liceum i nie uderzyło mnie 
w nim nic. Powieść wydawała misie niespójna, podporządkowana 
szkatułkowej formule wiodącej donikąd. Ponownie wróciłem do lek
tury rok temu i zaintrygowała mnie brawura w mówieniu o religijno
ści. To ciekawe, że w katolickim kraju poczucie humoru w sprawie 
duchowości ciągle pozostaje tabu. Potocki w zawiły, ale radykalny 
sposób, wywołuje zawieruchę wokół fascynacji każdym rodzajem 
uduchowienia i dewocji. 
To, co odmienne, inne, okazuje się przecież pociągające . Bohaterowie 
mówią o duszy, a wszystko co robią jest niezwykle cielesne. W grun
cie rzeczy, Potocki napisał o głupocie fundamentalizmu i dewocji pa
triarchalnego społeczeństwa. Demaskuje hipokryzję, ujawnia 
gruntowną głupotę obyczajową społeczeństwa, które choć bogo
bojne, posuwa się nader często do gwałtu i grzechu. A nieco trud
niejszą w obsłudze intelektualną materią się brzydzi. Religia okazuje 
się zbiorem zakazów, które rozbudzają pokusy grzechu. Czyż to nie 
brzmi znajomo? 

Czym będzie się różnił pana scenariusz 
i adaptacja od filmu Hasa? 

Adaptacja Mateusza Pakuły jest bardziej selektywna. Niektóre wątki 
się pokryły, ale nie wdaje mi się, żebyśmy byli zbieżni z adaptacją fil
mową. Postaraliśmy się teatralnie wykorzystać obsesje nadmiaru lite
rackiego narracji Potockiego, tych wielowątkowych historii - niemal 
biblijnych przypowieści z podróży. Teatr to zdecydowanie lepsze me
dium do opowiadania takich światów. Film Hasa przypominał bar
dziej baśnie Tysiąca i jednej nocy. Rozumiem, ze miał być kinem 
przekraczającym realistyczne konwencje - takim trochę europejskim 
westernem czy fantasy. Fani Hasa poszukujący teatralnego rema
ke'u - mogą wyjść z naszego spektaklu nieco skonsternowani. 

I 
I 

W jakim czasie osadził pan spektakl? 

Nasz spektakl to właściwie średniowieczny moralitet. Historia może 
odrobinę przewrotna, ale za to o jak najbardziej godnej pochwały po
stawie bohatera, który mimo iż uległ wielu pokusom w swej podróży, 
ostatecznie nie ugiął się i wytrwał w obietnicy zbawienia. Co z takie
go wyboru w istocie wynika? Ano droga i wszystko to, co na niej moż
na napotkać. 

Wobec swoich bohaterów, na przykład w Pawiu królowej czy 
Smutkach tropików, bywa pan krytyczny. A jak ocenia pan kwa
lifikacje intelektualne głównego bohatera Rękopisu? 

Bohater jest w mojej wyobraźni alegorią dominującej, bogobojnej i pa
triarchalnej postawy społecznej, a więc kwalifikacji zbyt wysokich nie 
ma. Ale za to jaki ludzki! Myślę, ze niejeden z nas się z nim utożsami. 

Jak potraktuje pan wątki żydowskiej i islamskie? 

Obce kultury, o których główny bohater wie tylko tyle, że są złe, bo 
oparte na wiarach w innych bogów, przychodzą do niego w postaci 
kuszących demonów. Ewa też kusiła Adama, a on biedny „nie chciał, 
ale musiał"! Podobnie dziwne i znajome bohaterskie dylematy będzie 
miał nasz Alfons van Worden w kontaktach z kobietami oferującymi 
mu poznanie Koranu i Tory. Tak więc w kwestii wątków żydowskich 
i islamskich postaramy się być wierni autorowi. 

Z Pawłem Świątkiem rozmawiał Jacek Cieślak. 
Rozszerzona wersja tekstu ukazała się 

6 lutego 2014 w„Rzeczpospolitej". 







Tylko co ludzkie potrafi być prawdziwie obce. 

W. Szymborska, Psalm z tomu Wielka liczba 

Opozycja swoje/obce w tle sugeruje obecność granicy, jakiegoś przej

ścia między jednym a drugim polem; linii, słowa, obyczaju które tyleż 

łączą, co dzielą. Antropologiczna analiza tego pojęcia pozwala do

strzec wiele znaczeń; to coś, co odgranicza„nasze" od„obcego" (nie„na

szego"), z jednej strony jest zabezpieczeniem, z drugiej otwarciem się 

na chaos tego, co na zewnątrz, co jest obce, groźne bądź czego nie 

znamy. Jest przejściem od sacrum do profanum, gdyż w obrębie „na

szego" świata wytwarzamy zawsze pewien rodzaj centrum, jakieś sa

crum właśnie, podczas gdy wszystko to, co znajduje się na zewnątrz, 

czego nie znamy, co zagraża, rozumiane bywa jako świat brudny, ob

cy i przeklęty. Bauman mówi, że pojawienie się Obcego w danym świe

cie niesie w sobie zawsze groźbę brudu, niepokoju socjalnego. Sacrum 

zakłada jakiś rodzaj ekskluzywności, tajemnicy, oddzielenia, wyłączenia 

i dowartościowania. Wszelkie miejsca styku, w tym styku ludzi o róż

nych kulturach, tradycjach itp. traktowane są bowiem jako szczególnie 

narażone na te kategoryzacje; zawsze są jacyś„swoi" i „obcy''. a przynaj

mniej,,inni". Wszelkie napięcia polityczno-rasowe i cywilizacyjne współ

czesnego świata rodzą się na tej płaszczyźnie, w tym doświadczeniu. 

Ta uwaga dotyczy także miejsc granicznych ludzkiego ciała (czyli 

wszelkich naturalnych otworów), których penetrowanie nawet w ce

lach medycznych odbiera się często jako pogwałcenie intymności oraz 

e-

jednostkowej integralności, co budzi jeśli nie gniew, to zawstydzenie 

i cierpienie. Ale chodzi też o granice symboliczne czy granice w prze

strzeni geograficznej. Stawiane na rozstajach głazy, figury świętych, 

krzyże lub inne znaki miały chronić przed złymi wpływami. W Chinach 

do dzisiaj przed wejściem na ogrodzone zwykle wysokim murem po

dwórko stawia się krótki murek, który dokładnie zasłania wejście . Po

nieważ złe duchy, jak się tam wierzy, poruszają się tylko po liniach 

prostych, jest to praktyczny fortel, aby uchronić się przed ich inwazją. 

Otwarcie (rozdarcie) ciała ludzkiego, przyjęcie nowego obyczaju lub 

rozumowania oznacza chaos emocjonalny i mentalny wprowadzony 

do tego, co uporządkowane i zamknięte, do czego wszystkie istoty 

i instytucje świadomie lub nieświadomie dążą. 

W kategoriach symbolicznych można rozpatrywać zjawisko asymila

cji kulturowej, wyjścia z jakiejkolwiek kasty, getta itp. Jakakolwiek pró

ba emancypacji stawiała w kulturach zamkniętych problem zdrady 

własnego, swojego i przejścia na stronę obcego, wrogiego. Kiedy od

chodzę, opuszczam swoje środowisko - przekraczam jakąś granicę, 

wychodzę na zewnątrz oswojonego kręgu, oddalam się od sacrum 

w kierunku profanum. Ruch na zewnątrz rozumiany antropologicz

nie jest ruchem ku śmierci, ku unicestwieniu i destrukcji. Jedną z do

minant współczesnego doświadczenia jest właśnie doświadczenie 

emigracji, a zatem doświadczenie obcości. 

Bernhard Waldenfels w swojej książce Topografia obcego podejmuje 

nader rozmaite kwestie szczegółowe wiążące się z tym pojęciem i sy

tuacją bycia obcym. Spostrzeżeniem fundamentalnym wydaje mi się 

to, które mówi, że nie ma swojego bez obcego, że to obcy jest lustrem 

w którym odbija się moja własna podmiotowość. Chciałbym wzmoc-





nić tę konstatację: obcość jest koniecznością w procesie poznaw

czym, zwłaszcza zaś w procesie samopoznawania. Jest czynnikiem 

stymulującym i katalizatorem, bez obcego nie byłoby swojego, bez 

obcości nie bylibyśmy pewni, co oznacza swoj(sk)ość. Jest czynnikiem 

niewątpliwie wzbogacającym („Nie można mieć własnego bez obce

go" - powiada Waldenfels), umożliwia i inicjuje dialog, który tak w per

spektywie filozoficznej (Buber, Levinas), jak i estetycznej (Bachtin) jest 

jednym z bardziej czytelnych znaków świadomości nowoczesnej. Ob

cość zatem nie może podlegać likwidacji, winna być ochraniana, sty

mulowana i rozwijana. Im więcej obcości, tym więcej swoj(sk)ości, 

tym lepsze, bardziej precyzyjne zrozumienie samego siebie. Dotyczy 

to zarówno jednostki, jak grup społecznych, jak całych społeczeństw 

i narodów wreszcie. Dyskurs sterylnie narodowy, ksenofobiczny jest 

w tym kontekście dyskursem samobójczym, samoograniczającym się, 

dyskursem, który wyklucza głębsze rozumienie siebie. Wystarczy prze

cież zdać sobie sprawę z procesów, jakie zachodzą w jednostce wte

dy, kiedy ma poczucie wyobcowania, nieprzynależności do jakiegoś 

świata, do grupy, do społeczności. Za przykrością, która jest najpierw

szym tego stanu doznaniem, idzie jednak głębsze poznanie, namysł, 

dystans wobec naiwnych wyobrażeń dotyczących przynależności, 

jedności, zgody etc. Sfera poznania wynagradza tutaj emocjonalne 

niże. Każda sytuacja separacji, wykluczenia, niezgody wyzwala potrze

bę namysłu i rozumienia. Nie powinno się zatem dążyć do zawłasz

czenia obcego, do podporządkowania go jednemu wzorcowi, temu, 

co moje/nasze lub dominujące, wręcz przeciwnie: w dobrze pojętym 

interesie wszystkich uczestników gry społecznej należałoby zacho

wać tę obcość, chronić ją i pozwalać się jej rozwijać. Tego lustra nie 

wolno rozbijać. Mówiąc językiem filozoficznym, powiemy za Walden

felsem, iż „Obcego nie można przyswoić, gdyż jest ono odwrotną stro

ną własnego Współczesne problemy świata zachodniego z„obcymi" 

muzułmanami zdają się być wodą na młyn tych, którzy chcieliby wi

dzieć wszystko jako jednolite i przejrzyste, nic dziwnego, że budzą 

tym stanowiskiem opór sił demokratycznych, które we wzbogaceniu 

- jakkolwiek definiowanym - widzą szansę . Zresztą po drugiej stro

nie - napiętnowanego świata muzułmańskiego - takie siły też wystę

pują, choć mniej silne, mniej głośne, nie tak ekspansywne, co się 

zapewne łączy z poziomem wykształcenia, stopniem zaangażowania 

religijnego itd. Jest w kulturze europejskiej stałe dążenie do całości 

i jednolitości, do - mówiąc językiem Levinasa - Tego-Samego. Ale 

właśnie tenże Levinas nawołuje do kultywowania Różnicy, gdyż ta wy

wołuje ruch myśli, legitymizuje twórczą Inność, ułatwia i stymuluje 

procesy tożsamościowe . To-Samo jest łatwiejsze logistycznie do opa

nowania, To-Inne, Różnica ułatwia poznanie. Miedzy tymi biegunami 

miota się dziś zarówno myśl europejska, jak i społeczna praktyka. 

wybór na podstawie: 

Mieczysław Dąbrowski, Swój I obcy I inny. Kontynuacja, 

„Anthropos", nr 11-12/2009 
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ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Główna księgowa Katarzyna Kossok Koordynator pracy artystyanej i Sekretariat Iwona Gołąbek Inspicjenci 
Justyna Bartman, Teresa Zielińska, Jerzy Laskowski, Kierownik działu inwestycji, projektów i eksploatacji Ewa Plutecka, 
Specjalista ds. zarządzania Aleksandra Demciuch, Specjalista ds. zamówień publianych i zaopatrzenia Marta Ślęzak 
Specjalista ds. kadr i zatrudnienia Barbara Kraska, Centrum Promocji Teatru Agnieszka Buakowska, Anna Dominik 
Patrytja Golińska, liona Kossowska, Agnieszka Kurnik Rafał Mościcki, Dział Administracyjno-Gospodarczy Jolanta Mazepka 
(kierownik), Dariusz Kowzan, Jolanta Obierzyńska Dział techniany Aleksander Anaurowski (zastępca kierownika), Brygadziści 
montażystów dekoracji Tomasz Albekier. Stanisław Kraska, Montażyści dekoracji Wrtold Janiszewski, Zbigniew Kuleczko, 
Adam Łobodziński, Tomasz Maslowski, Waldemar Watras Pracownia krawiecka Irena Grund (kierownik), Monika Gogol, 
Maria Szwecla, Piotr Kasperski, Ewa Chmurska, Pracownia akustyana Ryszard Balcer (kierownik), Marian Weissenfeld, Tomasz 
Wierzbicki, Pracownia oświetleniowa Grzegorz Cwalina (kierownik), Wojciech Gieroń, Daniel Jaskuła, Janusz Kaźmierski, 
Michał Kostęski, Wrtold Prokopowia, Pracownia stolarska Bernard Szolc. Henryk Urbanek Tapicer Joachim Bryla, Ślusarz 
Henryk Nicpon, Pracownia malarsko-modelatorska Barbara Cegielska (kierownik), Małgorzata Grubizna, Agnieszka Szarejko, 
Pracownia fryzjersko-perukarska Katarzyna Kowalewska, Barbara Kowzan, Brygadzista garderobianych i rekwizytorek 
Magdalena Tomechna-Dzisiewia, Garderobiana Anna Watras, Rekwizytor Halina Rimpler. 

W programie wykorzystano zdjęcia autorstwa Bartosza Maza. 
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Teatr im. Jana Kochanowskiego 
45-056 Opole, Plac Teatralny 12 

sekret. tel./fax + 48 77-45-45-942, 77-45-39-086; 
centrala tel. 77-45-39-082 do 85 

www.teatropole.pl biuro@teatropole.pl 

CENTRUM PROMOCJI TEATRU - cpt@teatropołe .pl 
przyjmuje zamówienia na sprzedaż biletów indywidualnych i zbiorowych 
w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 18.00, 

teł ./fax 77-45-45-941 , 77-45-39-082 do 85 w. 108. 
KASA BILETOWA (teł . 77-45-45-941 , 77-45-39-082 do 85 w. 109) 

czynna od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00 i od 15.00 do 18.00 
lub do rozpoczęcia przedstawienia, w soboty i niedziele godzinę przed spektaklem. 

Redakcja programu: KATARZYNA DUDEK, HALINA FLEGER 
Opracowanie komputerowe: STUDIO .con TEXT", www.context.pl • Druk: .SADY" Krapkowice 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu jest finansowany z budżetu 
Samorządu Województwa Opolskiego. 
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Teatr im. Jana Kochanowskiego wprowadza system umożliwiający samodzielne 
kupno biletów przez stronę internetową www.teatropole.pl. 

Wystarczy wybrać interesujący nas spektakl, termin oraz wygodnie zapłacić przelewem 
lub kartą kredytową za pomocą serwisu płatności elektronicznych PayU. 

Nowe udogodnienie wejdzie w życie z dniem 12 lutego 2014. 


