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Igor Gorzkowski reżyseria i adaptacja 
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Reżyser i dramaturg, współzałożyciel Studia Teatralnego Koło . 

Od 2011 roku pełn i funkcję zastępcy dyrektora do spraw arty
stycznych w Teatrze Ochoty w Warszawie. Jako jeden z pierw
szych w Polsce skojarzył dynamicznie rozwijającą się kulturę 
klubową z działaniami teatralnymi. 

Realizuje spektakle korzystaj ąc ze swoich własnych sce
nariuszy: Absolutnie Off Show (2003), Taksówka (2005), Ukryj 
mnie w gałęziach drzew (2008), Kalino malino czerwona jagodo 
(2012) oraz własnych adaptacji teatralnych: Spacerowicz wg 
Roberta Walsera (2007), Żółta Strzała wg Wiktora Pie lewi na 
(2008) , Trip 71 wg Huntera S. Thompsona (2009). Chętnie sięga 
również po teksty, które nie są dedykowane teat rowi. Na pod
stawie komiksu Gaimana stworzył spektakl Sandman (2006). 
W 2012 roku wystawił swojego „pierwszego Szekspira". Zreali 
zował kameralną Burzę z Henrykiem Talarem w roli głównej. 

Poza sceną Studia Teatralnego Koło i Teatru Ochoty 
współpracuje również z innymi teatrami. W roku 2009 reżyse
rował w Teatrze Narodowym w Warszawie Polowanie na łosia 

Michała Walczaka. W roku 2010 debiutował w teatrze opero
wym reżyserując O Genowefie Roberta Schumanna w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu. W 2012 wystawił na deskach teatru 
Wielk iego w Poznaniu Dzień Świra, a w 2013 Wariata i zakonni
ce Witkacego w Teatrze Powszechnym. 

W 2011 roku otrzymał nominację do nagrody teatralnej 
Feliksy Warszawskie za reżyserię spektaklu „Starucha" wg 
powieści Dan iła Charmsa zrea lizowanego w warszawskim 
Teatrze Ochoty. Laureat XIII Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie -
2013 (Grand Prix za słuchowisko radiowe Mewa Borysa Akunina) 

„Igor Gorzkowski, znany z błyskotliwych adaptacji prozy, 

teatralnego potencjału szuka zwykle tam, gdzie inni nawet go 

nie przeczuwają. Z projektu na projekt dokonuje coraz bar

dziej osobnych i zaskakujących wyborów literackich. Robert 

Walser, Wiktor Pielewin, Tove Jansson, Hunter S. Thompson, 

Dani i! Charms. („ .) Można powiedzieć, że Gorzkowski, który 

swoje przedstawienia zaludnia freakami, odszczepiericami, 

marzycielami o duszach filozofów, podobnych jakości oso

bowych oczekuje od autorów, których wystawia. Wystarczy 

choćby pobieżnie prześledzić biografie wyżej wymienionych 

pisarzy by zauważyć, że wspólnie tworzą oni dość osobliwe 

towarzystwo. To, co ich łączy, to z pewnością skłonność do 

opowiadania parabolicznych historii, w których ludzki los 

jawi si ę jako dziwaczna, nierozwiązywalna zagadka. Każdy 

z tych autorów opisuje piekło zmagań człowieka z tajemnicą 

życia, a jednocześnie każdy posiada też cechę, która Gorzkow

skiego zdaje się szczególnie pociągać, a mianowicie poczucie 

humoru." 

Wyspa. O Teatrze Igora Gorzkowskiego, Szymon Kazimierczak, 

„Teatr" 11/2012 

Jan Polivka scenografia 
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Scenograf, reżyser św i atła. Absolwent Wydziału Scenografii 
Alternatywnej i Lalkowej, praskiej Akademii Sztuk Drama
tycznych. Do jego ważniejszych realizacji należ: Verklaerte 
nacht M. Bajer, Teatr Polski we Wrocławiu, 2004, Hysterikon 
I. Lausund, Teatr Polski w Poznaniu, 2006, Historia przypadku 
A. Morgan, Teatr Współczesny we Wrocławiu, 2006, Libertyn 
E. E. Schmitt, Teatr im . W.Bogusławskiego w Kaliszu, 2006, 
Teremin P. Zelenka, Teatr Wspołczesny w Warszawie, 2007. W 
2006 roku otrzymał nagrodę na 31 Ogólnopolskich Konfron
tacjach Teatralnych za scenografię do przedstawienia Teatru 
Dramatycznego w Wałbrzychu Iwona, księżniczka Burgunda W. 
Gombrowicza w reżyserii Artura Tyszkiewicza. 



Magdalena Dąbrowska kostiumy 
Projektantka mody i kostiumów teatralnych. Absolwentka 
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, wydziału charakteryzacji 
Studium Plastycznego, i Szkoły Artystycznego Projektowania 
Ubioru. Prowadziła zajęcia z projektowania ubioru w Aktyw
nym Studium Technik Teatralno-

-Filmowych i w Warszawskiej Szkole Reklamy. 
Jej projekty dotarły do finału takich konkursów jak 

Oskary Mody, Off Fashion i Złota Nitka. Prezentowała prace 
podczas Gali prof. Barbary Hanuszkiewicz. Brata udział w wy
stawach zbiorowych będących prezentacją Międzynarodowe
go Konkursu Projektantów Kapeluszy we Francji. Przygotowa
ła kostiumy i scenografie do przedstawień Studia Teatralnego 
Koło (Taksówka, Spacerowicz, Ukryj mnie w gałęziach drzew, 
Starucha, Burza, reż. Igor Gorzkowski) oraz kostiumy i sceno
grafię do imprezy Obchód Teatru, czyli kim jest Wojciech B.? 
w Teatrze Narodowym. 

W 2009 r otrzymała główną nagrodę mediów i wyróż

nienie w kategorii premier vision w konkursie Złota Nitka za 
ko lekcję Mechanika Piękna. Kolekcja ta była prezentowana 
również na Off Fashion (wyróżnienie honorowe), Warsaw 
Fashion Street oraz na Łódź Design. Z Kajką Woźnicką współ
tworzy nieformalną artystyczną grupę Hi hot (akcje miejskie, 
fotografia). W 2010 i 2012 r zrealizowała kostiumy do opery 
O Genowefie i Hamlet w Teatrze Wielkim w Poznaniu. W 2011 
otrzymała nagrodę za najlepszy kostium festiwalu United Solo 
w Nowym Jorku (do monodramu Mozart's Sister). W 2012 roku 
zrealizowała kostiumy do spektaklu Wieczny kwiecień, Teatr 
Polski w Poznaniu i Płatonow, reż. A. Korytkowska-Mazur; Teatr 
Osterwy w Lublinie, a w 2013 r. Wariat i zakonnica w reż. I. Gorz
kowskiego w Teatrze Powszechnym w Warszawie. 

Piotr Tabakiernik muzyka 
Urodzony w 1986 r. Kompozytor, absolwent Wydziału Kompo
zycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Laureat krajowych i międzynarodowych konkursów 
kompozytorskich, w tym J nagrody na Liii Konkursie Kompozy
torskim im. Tadeusza Bairda w 2012 roku. Stypendysta Keimy
ung Research Foundation (Certificate of Fellowship). 

Jego utwory wykonywane byty w kraju, w ramach festi
wali takich jak Warszawska Jesień (zamówienie Koła Młodych 
Związku Kompozytorów Polskich w ramach projektu Missa 
Solem n is 2007), Musica Sacra w Częstochowie, Laboratorium 
Muzyki Współczesnej w Białymstoku i za granicą, m.in.: w Wiel
kiej Brytanii (w Tri nity College of Music w Londynie - zamówie
nie w ramach projektu Polish Contemporary Music for Cello, 
pod auspicjami Polish Cultural Institute in London oraz Joan 
Greenfiels Trust). we Włoszech (w Sale Apollinee del Teatro La 
Fenice, Wenecja - zamówienie Festiwalu Agimus Venezia). 

Od 2005 roku współpracuje z Igorem Gorzkowskim oraz 
Studiem Teatralnym Koto, będąc autorem muzyki do spektakli 
teatralnych Nogi Izoldy Morgan (Kobiety-Maszyny), Sandmann, 
Spacerowicz, Hydraulik, Ukryj mnie w gałęziach drzew, tółta 
Strzała, Starucha (spektakl wyprodukowany w Teatrze Ochoty 
w Warszawie). Burza, Kalino malino, czerwona jagodo oraz Wa
riat i zakonnica (spektakl Teatru Powszechnego w Warszawie). 

Aktywnie zajmuje się improwizacją muzyczną, szczegól
nie na polu działalnośc i teatra lnej, j ako wykonawca muzyki 
w spektaklach Igora Gorzkowskiego (Starucha, Kalino malino, 
czerwona jagodo, Ukryj mnie w gałęziach drzew) , a także pro
wadząc warsztaty kolektywnej improwizacji dyrygowanej dla 
muzyków i nie-muzyków. 



Iwona Pasińska ruch sceniczny 
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Choreograf teatrolog i dramaturg ruchu, przez 11 lat pierwsza 
solistka Polskiego Teatru Tańca. Jej szczególna sceniczna 
osobowość, inspirująca choreografów i reżyserów, została 
wyróżniona m.in. Medalem im. Leona Wójcikowskiego dla 
najwybitniejszego polskiego tancerza młodego pokolenia. 

Jako choreograf realizowała spektaklem.in. w Atelier 
Polskiego Teatru Tańca (cykl Gra), współpracuje również 
z teatrami dramatycznymi i operowymi m.in . Teatrem Wielkim 
w Poznaniu, Operą Novą w Bydgoszczy Teatrem Powszech
nym w Warszawie, Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem Pol
skim we Wrocławi u, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem 
Ochoty w Warszawie. 

Przygotowywała ponadto choreografię Ceremonii 
Przedmeczowych podczas Euro 2012 w Poznaniu . Dyrektor 
artystyczny grupy Movements Factory, w ramach której eks 
perymentuje z tworzywem z pogranicza tańca współczesnego, 
performansu, muzyki i działań edukacyjnych. 
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Agnieszka Bałaga-Okońska 
Absolwentka PWST we Wrocławiu. Zade

biutowała w 2008 r. w Teatrze Zagłębia rolą 
Dziewczyny w spektaklu Cyrano w reż. D. Wikto
rowicza. 

Agnieszka Bieńkowska 
Ukończyła Policealne Studium Aktorskie 

(2001). Zadebiutowała w 2000 r. w Teatrze im. 
S.Jaracza w Olsztynie w roli Jerri w spektaklu 
Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdzi
wa notura miłościw reż. R. Matusza. Związana 
z Teatrem Zagłębia od 2001 r. 

Ryszarda Bielicka-Celińska 
Absolwentka Studium Aktorskiego przy 

Teatrze Wybrzeże w Gdansk. Debiutowała 
w Teatrze Wybrzeże w sztuce Pan Damazy w reż . 

J. Afanasjewa (1983). Współpracowała z teatra
mi: Rozrywki w Chorzowie, śląskim w Katowi
cach, im. Siemaszkowej w Rzeszowie. Związana 
z Teatrem Zagłębia od 1997 r. 

Edyta Ostojak 
Jest studentką 1v roku wydziału lal

karskiego wrocławskiej PWST. Jej debiutem 
teatralnym jest rola Ester Pławner w spektaklu 
Korzeniec w reżyserii Remigiusza Brzyka w Te
atrze Zagłębia w Sosnowcu. 



Michał Bałaga 

Absolwent PWST we Wrocławiu (2008) . 
Debiutował w Teatrze Małym we Wrocławiu 
w spektaklu Jazz baba riba w reż. S. Melskiego 
(2007). Związany z Teatrem Zagłębia od 2009 r. 

Grzegorz Kwas 
Absolwent PWST w Krakowie (1996) . 

Zadebiutował w Teatrze im. L. Solskiego w Tar
nowie w spektaklu Wilki i owce w reż. J. Peszka 
rolami Pawlina Sawiełicza, Wukoła Naumowic 
za Czugunowa (1995). Związany z Teatrem Za
głębia od 2004 r. 

Wojciech Leśniak 
Absolwent PWST w Krakowie (1977). 

Debiutował w Teatrze Polskim (Bielsko-Biała) 

w spektaklu Wesoły wspólnik W. Rapackiego 
w reż. R. Krzyszycha rolą Eugeniusza Molińskie

go (1976). Związany z Teatrem Zagłębia od 

1990 r. 

Andrzej Rozmus 
Egzamin eksternistyczny zdał w 1997 

r. Z Teatrem Zagłębia związany jest od 1997 
r. Zadebiutował w Teatrze Dzieci Zagłębia 
w Będzinie w spektaklu Cucurbita story w reż. 

J . Wolskiego (1988 r.) 

Andrzej Śleziak 
Absolwent PWST w Krakowie (1974). 

Zadebiutował w Teatrze Polskim w Bielsku-Bia
łej w spektaklu Rewizor w reż. A. Nowaka, gdzie 
zagrał rolę Iwana Kuzmicza Szpiekina, w 1974 r. 

Piotr Zawadzki 
Debiutował w Teatrze Rozrywki w Cho

rzowie w spektaklu Czarnoksiężnik z krainy Oz 
w reż. D. Miłkowskiego (1991). Egzamin ekster
nistyczny zdał w 1995 r. Związany z Teatrem 
Zagłębia od 1996 r. 

Adam Kopciuszewski 
Ukonczyl PWST w Krakowie. Profesjo

nalny debiut aktorski Kopciuszewskiego miał 
miejsce w 1969 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
W tym samym roku w Teatrze Polskim w Bielsku 
-Białej stworzył rolę Gracjana w Kupcu wenec
kim W. Shakespeare'a. Dyrektor Teatru Zagłębia 
w łatach 1997-2011. 





Opowiadania Czechowa 

Zaćmienie to zjawisko astronomiczne polegające na tym, że 
cień jednego ciała niebieskiego pada na powierzchnię dru
giego. Obserwator znajdujący się na obiekcie bliższym źródła 
światła może widzieć jak obiekt dalszy znika zanurzając się 
w jego cieniu. 

Zaćmienie Słońca zawsze występuje wtedy, gdy Księżyc 
jest w nowiu. Wg astrologów to czas, kiedy pragniemy zmian 
i możemy zacząć nowy etap w życiu. Tarcza Słońca ulega 
zasłonięciu , dzięki czemu wyraźniej słyszymy głos naszej nie
świadomości . 

Zaćmienie umysłu to inaczej brak jasnośc i myślenia, 

otumanienie, czasami problemy z koncentracją. 

Czechowowskie lustro 
Opowiadania Antoniego Czechowa to wielopłaszczy

znowa mozaika składająca się na obraz Rosji za panowania 
Aleksandra 111, i lustrująca stan ducha jego poddanych. Utwory 
Czechowa są oskarżeniem bezdusznego systemu powodujące
go stagnację, niedającego nadziei niepozwalającego na godne 
życie. Są też mistrzowskim obrazem ludzi w tym systemie 

zagubionych, ludzi w ogóle, bo bez względu na czasg 

i sgstemg politgczne.każdy z nas czechowowskim 

lustrze przejrzy się z łatwością. 
Czego u Czechowa szuka Igor Gorzkowski? Adaptacja 

Gorzkowskiego oparta na kalejdoskopowej konstrukcji kieru
je nas w stronę zabawnych, nieporadnych, czasem pokracz
nych typów ludzkich. Przez wszystkie historie przeprowadza 
nas dwóch bohaterów, od których raz po raz oddalamy się, 
aby przyjrzeć się tarapatom nowych, epizodycznych postaci. 
Te różnobarwne dygresje, migawki na pewno składają się 

na pejzaż epoki, chociaż jednocześnie bardzo wiele mówią 
o nas samych. Zakompleksiony urzędnik, niezdecydowana 

panna, polujący na zięcia rodzice, marząca o wygranej na 
loterii para. 

Czy Gorzkowski chce abyśmy przyjrzeli się sami sobie? 
Jeśli tak, może być to bardzo ciekawa i zabawna obserwacja. 
~miech z samego siebie to najwyższy stopień wtajemniczenia. 
Bo, jak mówi Czechow, człowiek stanie się lepszym wtedy, gdy 
zobaczy, jakim jest. 





Twórcy mówią o Czechowie 

Tomasz Mann 
Czechow pochodził z Taganrogu, gdzie ojciec jego, bigoteryjny 
drobnomieszczanin ( .. . )prowadził sklepik tyranizując żonę 

i dzieci. ( .. . ). Ale w tgmświętoszkowatym. ciasnym 

drobnomieszczaninie tkwiły jakieś ukryte zdolności 

artystyczne. które tylko u tego potomka miały się prze

jawić w pełni rozwinąć. Niemniej jeden ze starszych braci 
Antoniego Pawłowicza został „publicystą, podrzędnym publi
cystą, drugi malarzem, który, tak jak brat, utopił swój talent 
(o ile go mi ał) - w wódce; słabe, kruche charaktery, które Anto
ni i, jedyny niezłomny, zdolny do życia i twórczości na próżno 
usiłuje podtrzymać. Na razie chłopcy muszą pomagać ojcu 
w sklepiku, pełnić funkcje gońców, w święta wstać już o trze
ciej nad ranem i uczestn iczyć w uciążliwych próbach śpiewu 
kościelnego. Uczą się te.ż w gimnazjum taganroskim, pełnym 
martwoty zakładzie tresury duchowej ( ... ).To katorżnicze 
życie jest nudne, przygnebiające, jałowe. Ale w Antonim, tym 
jedynym tajemnym wybrańcu, istnieje osobliwa przeciwwaga, 
jakaś kompensująca skłonność do wesołości i rozweselania, 
do błaznowan i a i mimicznego żartu, który żywi się obserwacją 
i wyrażą ją w karykaturalnym naśladown ictwie. Otóż stop
niowo i właściw ie mimo wol i autora ( ... ) wdziera się do jego 
fe lietonów pewien element( ... ), jest to element wprawdzie 
wciąż jeszcze wesoły i zabawny, ale zarazem gorzki, smutny, 
oskarżający demaskatorsko życie i społeczeństwo, boleśnie 
krytyczny. (Esej o Czechowie, Tomasz Mann} 

Aleksiej Borodin 
Wydaje mi się, że sita talentu Czechowa, genialność 

jego twórczości związana jest z tym, że pisarz patrzy na ludzi, 
tak jak sami na siebie patrzymy: z jednej strony, z sympatią, 
z drugiej, z bezwzględnością, a z trzeciej strony - ironicznie. 
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Vladimir Nabokov 
Czechowowski inteligent należał do ludzi, którzy sku

piali w sobie głębszego rodza1u ciekawość, na jaką stać tylko 
człowieka obarczonego omal niedorzeczną niezdnolnością do 
urzeczywistnienia swych zasad i ideałów: był on człowiekiem 
oddanym pięknu moralnemu, błogostanowi wewnątrz własnej 
społeczności, błogostanowi wewnątrz całego wszechświata, 

ale niezdolnym w swym prywatnym życiu uczynić cokolwiek 
pożytecznego; trwoniącym na drobiazgach prowincjonalne ży
cie we mgle utopijnych mrzonek, świetnie wiedzącym, że póki 
co, dobrze jest żyć, ale jednocześnie opuszczającym się coraz 
niżej i niżej w błoto smętnego bytowania, nieszczęśliwym 
w miłosci, beznadziejnie nieporadnym we wszystkim - do
brym człowiekiem, niezdolnym do zrobienia niczego dobrego. 

Czechowowski bohater należał do niewydarzonych no
sicieli niejasnej, ale wspaniałej prawdy ludzkiej - brzemienia, 
którego nie mógł zrzucić, ale i nie mógł nieść. We wszystkich 
czechowowskich opowiadaniach widzimy niekończące poty-
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kanie się, ale jest to potykanie się człowieka, który potyka się 
ponieważ patrzy w gwiazdy. Jest nieszczęśliwy- ów człowiek 

- i czyni nieszczęśliwymi innych. Kocha nie swoich bliżnich, nie 
tych którzy obok, ale tych, którzy daleko. Sytuacja Murzyna 
w odległym kraju, chińskiego kulisa, robotnika na dalekim 
Uralu - wywołują u niego o wiele większą gehennę cierpień 
moralnych niż nieszczęścia sąsiada czy leki własnej żony. 

Czechow :znajduje szczególną satysfakcję artystqcmą, 

odnotowując WS%1Jstltie odcienie w różnorodności teqo 

przedwojennego, przedrewolucyjnego tqpu rosyjskiego 

inteligenta. Ci ludzie byli w stanie marzyć, ale nie byli w stanie 
czymkolwiek kierować. Rujnowali swe życie i życia innych, 
byli bezmyślni, słabi, histeryczni i próżni, ale Czechow ufa że 
błogosławiona jest ziemia rodząca właśnie takich ludzi. Oni 
wypuścili z rąk wszelkie możliwości, bal i się działać, mitrężyli 
bezsenne noce na wymyślaniu światów, których nie mogli zi
ścić- ale sam fakt istnienia takich ludzi, przepełnionych takim 
żarem ofiarności, czystością ducha, podejściem moralnym, 
sam fakt istnienia podobnych ludzi, ludzi żywych jest nadzieją 
na lepszą przyszłość świata, ponieważ, zapewne, najwspanial
sze ze wszystkich wspaniałych praw Natury to prawo przeżycia 
słabszego („Notatnik Teatralny", nr 8/1994) 





Przewodnik po czechowowskich 

postaciach 

NieszczęśUwi małżonkowie 

Prawda o iC'l wybrankach mija się z poa t owymi 
wyobrażeniami. .lyrnaw1ają sobie wybranie nif' t J co trzeba 
osoby, zastanawidJą się co by było gdyby gardzd c2asem 
umierają .. . 

Niewolnik systemu 
Najczęściej urzędnicy przerożriych rang 

i stopni. Boją się przełożonych , I ka Ją' 1ę utraty 
swej często źle płatnej prac . Zakompleksieni, 
leniwi. Do petentow podchodzą z pogardą. Moż
na powiedziec, ze pogarda do petenta 1est tym 
większa im więks.: trach przed przelozonyrn. 
Także niewolnicy iwenansow. 
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Panna 
Bardzo często jedynym j J celem jest za

mążpójście. Męża próbuje złap c. na różne spo
soby, organizuje tajemne scha zki , angażuje 
w swe podchody rodziców, ide lizuje wybranka. 

Marzyciel 
Marzy o wygranej na loterii (ale co z nią zrobic?}, o zm1a 

nie życia, zmianie żony, męża, o dokonaniu wielkich czy ów. 
Planów zwykle nie wprowadza w życie, wciąż roi marzenia .. 





Zespół artystyczny w sezonie teatralnym 2012/2013 
Ryszarda Bielicka-Celińska, Agnieszka Bieńkowska, 
Maria Bieńkowska, Beata Ciołkowska-Marczewska, 

Beata Deutschman, Krystyna Gawrońska, Ewa Kopczyńska, 
Elżbieta Laskiewicz, Agnieszka Bałaga-Okońska, 
Edyta Ostojak PWST, Małgorzata Sadowska, Martyna Zaremba, 
Michał Bałaga, Aleksander Błitek, Kamil Bochniak, Piotr Bułka, 
Przemysław Kania, Krzysztof Korzeniowski, Grzegorz Kwas, 
Zbigniew Leraczyk, Wojciech Leśniak, Tomasz Muszyńsk i , 

Andrzej Rozmus, Andrzej Steziak, Ja rosła w Tyra n, Piotr Zawadzki 

Współpracują Monika Gębala Agata śliwa, 
Joanna Litwin-Widera, Grzegorz Widera, Adam Kopciuszewski, 
Marek Kossakowski 

Suflerki Agnieszka Dzwonek, Ewa Żurawiecka 
Inspicjentki Urszula Czyż, Katarzyna Giżyńska 

Dyrektor Teatru Zbigniew Leraczyk 
Z-ca dyrektora ds. artystycznych Dorota lgnatjew 
Z-ca dyrektora ds. finansowych Helena Równicka 

Biuro Obsługi Widza Jarosław Ciołek, Jolanta Wędzik, 
Agnieszka Zarychta 
Kasa biletowa Jacek Januszko 
Koordynator ds. artystycznych Adrianna Górny 

Kierownik techniczny Paweł Dzierzkowski 
Sekcja światła i dźwięku Kajetan Górny, Paweł Dąbek, 
Leszek Wiślak, Krzysztof Krakuski 
Montażyści sceny Piotr Labiś, Rafał Chojecki, 
Sebastian Dąbek, Krzysztof Czermak, Arkadiusz Giera 
Grzegorz Rogulski 
Pracownia perukarska Aneta Krupa, Anna Opas 
Rekwizytornia Grzegorz Dzwonek, Katarzyna Kołodziej 
Garderobiane Jadwiga Goncerz, Dorota Jamrocha, 
Leokadia Penkala, Danuta Pater 

Pracownia krawiecka Halina Gocyła, Małgorzata Soból, 
Jolanta Stompel, Jolanta Trzcińska 
Pracownia modelatorska Andrzej Słowiński 
Pracownia stolarska Witold Kraczyński, Kazimierz Zimny, 
Tomasz Cesarz 

INFORMACJE, REZERWACJE I BILETY 

Kasa Teatru Zagłębia 
wtorek, środa, czwartek: 

12.00-17.00 
piątek: 

15.00-18.00 
(lub do rozpoczęcia 
spektaklu) 

sobota, niedziela: 
16.00-18.00 

(lub do rozpoczęcia 
spektaklu) 

tel. 32 266 87 66 

PROGRAM 

Redakcja Jarosław C i ołek 

Biuro Obsługi Widzów 
Rezerwacja biletów 
indywidualnych i grupowych, 
abonamenty, informacje 
o repertuarze i wydarzeniach 
od poniedziałku do piątku: 

7.30-15.00 
tel. 32 266 11 27 I 32 793 03 83 
tel. kom. 602 470 644 
mail: bow@teatrzaglebia.pl 

Projekt graficzny Szymon Szewczyk 
Zdjęcia z prób Maciej Stobierski 

Reprodukcja na stronach 14-15, 22-23- Pieter Bruegel, 
Przysłowia niderlandzkie (Świat do góry nogami} 

eTEATR 
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ul. Teatralna 4 
41-200 Sosnowiec 
www.teatrzaglebia.pl 
sekretariat@teatrzaglebia.pl 
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