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Krótko o Autorze
Tadeusz Różewicz to szczególne zjawisko we współczesnej literaturze. 
Nowator, wyrafinowany liryk, ironista. Żywo reaguje na wszystko,  
co odbywa się we współczesnym świecie. Szczególnie wierszami.  
We wszystkich wcieleniach - bardzo różnorodny. Trudno określić 
gatunek. Niektóre opowiadania chciałoby się nazwać prozą poetycką. 
Wiersze liryczne ciążą ku „surowej prozie”. W dramatach co chwilę 
natrafiamy na długie didaskalia i obszerne monologi. Czasem zdaje się, 
że Różewicz żartuje, prowokuje czytelnika. Uśmiecha się w duchu i tylko 
delikatnie dotyka istoty rzeczy, a przez to mocniej dotyka (rani) duszę 
czytelnika. Dawno określił swoje pisarskie credo: nie jestem naturalistą 
ani realistą, nie zajmuję się opisywaniem swojego życia. Piszę o swoim 
bólu, gdy uważam, że innych boli to samo, co mnie.

Ksenia Starosielska, tłumaczka dramatów i prozy 
Tadeusza Różewicza na język rosyjski. 

W 2004 roku wydała w Moskwie Białe małżeństwo.

Tadeusz Różewicz 

Fot. Adam Hawałej

Białe Małżeństwo | Tadeusz Różewicz
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Słowo od reżyserki
Białe małżeństwo trafiło do mnie w formie niewielkiej książeczki 
drukowanej przez Wydawnictwo Literackie w 1975 roku. Uwagę zwróciła 
obwoluta z rysunkiem Bronisława Kurdziela, przedstawiająca głowę byka, 
ze sterczącymi sutkami zamiast oczu, z wyprężonym brzuchem zamiast 
nozdrzy. Spojrzenie z okładki zionęło erotyzmem, stawiało kobietę 
w roli przedmiotu pożądania, a nie podmiotu. U Różewicza potrzeby 
kobiet również chowają się w cieniu męskich pobudek. Są tłumione, 
sygnalizowane między wersami, dopóki do swojego wewnętrznego głosu 
nie dochodzi Bianka. 
 
W dramacie seksualność kobiet jest mniej dosadnie przedstawiona niż 
seksualność mężczyzn, ale nie mniej organizuje ich rzeczywistość. Każda 
z postaci przedstawia spójny archetyp kobiecości. Kobiety po inicjacji: 
Matka, jako matka Bianki i Matka-symbol, Ciotka - jej (wielokrotnie 
podkreślane w sztuce) przeciwieństwo, oraz Kucharcia - poddana  
(i wykorzystywana ze względu na swój niższy status społeczny). Kobiety 
przed inicjacją to nasze protagonistki, Bianka i Paulina: towarzyszymy 
im odkąd wkraczają w okres dojrzewania i razem z nimi, na drodze 
do dorosłości, obserwujemy pozostałych domowników. Odbiór 
otaczających je postaci podyktowany jest bezpośrednio tym kanałem 
interpretacji. Różewicz składa swoje postacie-symbole w jedną rodzinę, 
która umiejscowiona w dworku szlacheckim, rozszyfrowanym przez 
badaczki jako czasowe „zawsze” polskiej mentalności, przedstawia 
prześmiewczy, wręcz groteskowy obraz świadomości seksualnej 
Polaków. W obrazie pierwszym o tytule Sypialnia dziewcząt, dojrzewające 
Bianka i Paulina na własną rękę, nocą, edukują się z wykradzionej  
z rodzinnej biblioteki książki w temacie płciowości i życia rozrodczego 
ssaków. U pozostałych postaci właściwie obserwujemy już tylko 
konsekwencje utrwalania seksu jako temat tabu. Brak edukacji seksualnej, 
skutkuje niemożnością ustanowienia własnych granic, co najostrzej 
widać w indywidualnych relacjach. 
 

Sięganie po zakazaną książkę, można zatem uznać za pierwszy krok 
w stronę emancypacji bohaterek. Postawy Bianki i Pauliny różnią 
się, ale łączy je niezgoda na obserwowane w domu przebrzmiałe 
schematy społeczne. Różewicz pisząc Białe małżeństwo inspiruje 
się życiorysami prekursorek ruchów emancypacyjnych w Polsce: 
Narcyzy Żmichowskiej i Marii Komornickiej. Jeszcze na początku 
XX wieku poetka i organizatorka grupy Entuzjastek ukuła termin 
„posiestrzenie”, dziś rozumiane jako „siostrzeństwo”. Przy pracy  
z maską i omawianiu tej sceny, aktorki zdecydowały, że jest to 
również ich prywatna opowieść. To zaowocowało dodaniem prologu. 
Od tego przełomowego dla realizacji momentu za Bianką i Pauliną 
stoją ich symboliczne siostry, matki i ciotki w postaci koleżanek 
scenicznych. Jednak Siostrzeństwo, jak i Braterstwo, nie stawia znaku 
równości między płciami, dlatego różewiczowskie „jestem, jestem… 
twoim bratem…” mogłoby się z powodzeniem znajdować  
na sztandarach dzisiejszych Polek. 

Osobiście czytam te słowa jako bezkompromisowy apel o szacunek 
i równość w samostanowieniu. Prekursorce ruchu emancypacyjnego, 
Narcyzie Żmichowskiej, sam autor udziela głosu, wpisując jej poezje 
w swój dramat jako wiersze Bianki i Beniamina. Różewicz tym gestem 
stawia symboliczny znak równości między kobietą i mężczyzną  
w młodym pokoleniu. W realizacji scenicznej, dodatkowo 
inspiruje mnie fakt, że postać Bianki rozczytywana jest przez 
literaturoznawców jako alter ego autora. 

Tym samym nawiązuje więc dodatkowo do narodzin i kształtowania 
się podmiotowości w każdej i w każdym z nas.

Martyna Łyko
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Narcyza Żmichowska

Nazywana często matką polskiego feminizmu, walczyła nie tylko o 
prawa kobiet, ale także o ich edukację na wysokim poziomie. Urodziła 
się 4 marca 1819 roku w Warszawie. Wydaje się, że nieprzypadkowo 
nazwana została ,,Narcyzą” - na cześć kwiatu, który był symbolem 
rewolucji francuskiej. Była jedną z pierwszych kobiet, które przekroczyły 
progi Biblioteki Narodowej, pomimo zakazu, i niewątpliwie prekursorką 
polskiego ruchu emancypacyjnego, Entuzjastek. Buntując się przeciwko 
systemowi nauczania, który faworyzował mężczyzn, nie ucząc kobiet 
niczego, poza ,,byciem przykładną żoną i matką”, założyła swoją pensję, 
gdzie rozpoczęła autorski system edukacji, kładąc nacisk nie tylko na 
umiejętności gospodarsko-praktyczne, ale również na materiał naukowy 
– dla Polek chcących robić karierę. Według niej, kobieta powinna być 
wychowywana na osobę samodzielną, świadomą i zaangażowaną w 
życie publiczne.

„Uczcie się, jeśli możecie; umiejcie, jeśli potraficie i myślcie o tym, 
żebyście same sobie wystarczyły, bo w razie potrzeby nikt na was  
z opieką i wsparciem nie czeka”

To co również ją wyróżniało, to niekwestionowana pogoń za wolnością  
i liberalizmem – obcięte na krótko włosy, palenie publicznie cygar 
(jakkolwiek by to nie było zabronione kobietom) czy też zapisanie się na 
wykłady do Akademii Francuskiej, wywołując tym zamieszanie  
w dotąd wyłącznie męskim gronie.
 
Zmarła 25 grudnia 1876 roku w Warszawie. Jest autorką między innymi 
powieści Poganka i Biała róża.

Maria Komornicka, a raczej Piotr Odmieniec Włast

Długo można by opisywać burzliwe, pełne napięć życie Marii 
Komornickiej. Badacze wnikliwie przypatrują się jej trudnym relacjom 
z ojcem tyranem, rozczarowaniami związanymi z edukacją czy też 
zaburzeniami psychicznymi, których skutkiem był długoletni pobyt  
w szpitalach psychiatrycznych. Poezja, proza, tłumaczenia tekstów oraz 
krytyka literacka – wszystko to przyćmiewa okres przebudzenia, gdzieś 
w roku 1907, kiedy to Piotr Włast widniał jako podpis kolejnych utworów. 
Ale od początku. 
Maria Komornicka urodziła się 25 lipca 1876 roku w Grabowie. Uznawana 
była za skandalistkę – nie dbała o przestrzeganie utartych, sztywnych 
obyczajów – mieszkała, podróżowała i romansowała z kim chciała, co 
było źródłem licznych konfliktów z jej rodziną. W 1898 roku oświadczyła 
się nawet swojej ówczesnej miłości – idylla jednak nie trwała zbyt  
długo – po dwóch latach rozwiedli się. Wyzwolona, o szerokich 
horyzontach myślowych i śmiało odrzucająca zakurzone konwenanse. 
W wieku 31 lat, ujawniła się oficjalnie jako mężczyzna, nazywając siebie 
Piotrem Odmieńcem Włastem. Jest wiele teorii i źródeł, które mówią  
o początkach tego procesu. Część badaczek feministycznych wspomni  
o próbie odrzucenia przez Piotra kobiecości, kojarzonej  
z przedmiotowym traktowaniem i niemożnością samostanowienia 
o sobie. Inna grupa zainteresowanych skoncentruje się na aspekcie 
transseksualności. 
To co najbardziej zainteresowało samego Tadeusza Różewicza, to 
moment obłędu, zapoczątkowany najprawdopodobniej po śmierci ojca 
Marii/Piotra, kiedy jego rodzina zrzuciła całą odpowiedzialność za te 
sytuacje na nią/niego. Zrodziło to poczucie winy w stosunku do rodziców  
– dominującego, despotycznego ojca i uległej, biernej matki – jak ich 
opisywał/a.

Piotr Odmieniec Włast zmarł 8 marca  
1949 roku pod Warszawą.
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Entuzjastki

Pierwsza w Polsce grupa emancypacyjna, utworzona w 1850 roku 
przez Narcyzę Żmichowską, prekursorski fundament dla późniejszego 
feminizmu czy sisterhood.
Entuzjastki dążyły do praw związanych z wyborem życiowych partnerów, 
nauką i karierą czy też możliwością angażowania się w życie publiczne 
i sprawy państwa. Co najbardziej kluczowe, kobieta to człowiek i jako 
człowiekowi należą jej się wszelkie prawa, włącznie z prawem do 
swobody osobistej. Ich działania koncentrowały się na idei posiestrzenia, 
a więc ,,afirmacji romantycznej przyjaźni pomiędzy kobietami”, będące 
przeciwieństwem aranżowanych małżeństw bez miłości.
Aktywnie działały literacko, tworząc swoje teksty do ,,Pierwiosnka”, 
pierwszego kobiecego pisma w tamtym okresie czy też do ,,Przeglądu 
Naukowego”, zahaczając o dyskusje związane z kondycją kobiet 
i mężczyzn, bądź też rozprawy w dziedzinie kultury czy filozofii. 
Poza Narcyzą Żmichowską, warto tutaj wspomnieć o takich nazwiskach, 
jak Emilia Gosselin, będąca autorką gramatyki języka polskiego, Anna  
z Sokołowskich Skimbrowiczowa, pisząca książki dla dzieci czy Bibianna 
Moraczewska – publicystka i działaczka konspiracyjna.
Aktualnie Entuzjastki zostały reaktywowane przez Aleksandrę Hirszfeld, 
założycielkę projektu, którego celem jest inspirowanie do działania  
i wzmacnianie poczucia sprawczości, poprzez udostępnianie video-
wypowiedzi wybranych kobiet, które reprezentują różne dziedziny wiedzy 
czy praktyki, mające wpływ na budowanie świadomości społecznej 
i solidarności.

Źródło: https://feminoteka.pl

BIANKA
Jestem, jestem… twoim bratem…
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Kto się boi Bianki, siostry i bracia? 

Czy dziś możemy dowiedzieć się z dramatu Tadeusza Różewicza czegoś, czego jeszcze 
nie wiemy, i w jakiej dziedzinie spodziewać się uzupełnienia wiedzy? Oczywiście, może 
to pytanie niestosowne wobec klasyka, wystarczy pójść za brawurowymi wskazówkami 
zapisanymi w tekście, oddać się przyjemności rozpoznawania erudycyjnych 
cytatów i autocytatów, dać się ponieść wizji, docenić humor (Białe małżeństwo jest 
nieprawdopodobnie śmieszne!) i kunszt konstrukcyjny. A jednak kilka przynajmniej 
tematów tego dramatu, także wątków dyskusji wywołanych przez jego adaptacje, 
brzmi zadziwiająco aktualnie. […]

[…] Źródłem pomysłu dramaturgicznego Białego małżeństwa był los modernistycznej 
poetki Marii Komornickiej, która po literackich sukcesach odniesionych we wczesnej 
młodości, postanowiła dalej żyć w męskim stroju i podpisywać utwory: Piotr Odmieniec 
Włast, za co była izolowana, traktowana jako chora, wydziedziczona, zapomniana. […] 

[…] dziś Białe małżeństwo nabiera znaczenia właśnie dzięki odwołaniu do 
emblematycznej biografii ,,odzyskanej protoplastki”. Komornicka nie daje się  
z perspektywy 2015 roku potraktować jako odległa inspiracja, a Białe małżeństwo  
zyskuje na jego patronacie. […]

[…] W dramacie wykorzystane zostały także pogłosy życia Narcyzy Żmichowskiej, pisarki, 
wokół której skupiła się grupa Entuzjastek, uznawana za pierwsze polskie stowarzyszenie 
feministyczne. W latach siedemdziesiątych autorka Poganki była traktowana jako ,,polska 
George Sand”, emancypantka, patriotka z predylekcją do lesbianizmu. […]

[…] Deklaracje Beniamina mają swe odbicie w dzienniku intymnym Bianki, pisanym 
cytatami bądź pastiszami (Różewicza) również z Poganki oraz z Chimery (wiersze Marii 
Komornickiej). Bianka i Beniamin tworzą tym sposobem swoisty ,,układ zwierciadlany”. 
[…]

[…] Dziewictwo Bianki – i w konsekwencji także Beniamina – miało przerwać krąg 
reprodukujących się gestów, wciągających ludzi w kulturową pułapkę. ,,Jestem twoim 
bratem” zapraszało do jakiegoś innego, niemożliwego dialogu, sposobu życia. […]

  

Przedruk fragmentów z programu Białego małżeństwa w reżyserii Artura Tyszkiewicza  
w Teatrze Narodowym w Warszawie 2015 roku.

Inga Iwasiów

Aleksandra Chapko (Bianka). Fot. Klaudyna Schubert
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Martyna Łyko

Anna Maria Karczmarska

Mikołaj Małek

Tobiasz Sebastian Berg

Maurycy Raczyński

Reżyserka teatralna i operowa, urodzona w 1988 roku w Krakowie, mieszka 

w Warszawie. Stypendystka Rady Regionalnej Burgundii, kształciła się na 

uczelniach wyższych we Francji, Grecji i Wielkiej Brytanii. Reżyserię teatralną 

ukończyła w 2012 roku, realizując prapremierę opery No Exit A. Vores’a w The 

Half Moon Theatre w Londynie. W Polsce debiutowała spektaklem A. Millera 

Coś w rodzaju miłości (2016) w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Od tamtej pory regularnie współpracuje z rzeszowskim teatrem, gdzie działa 

również jako kuratorka współtworząc platformę poszukującą nowych rozwiązań 

w pisaniu dla teatru – Scenę Nowej Dramaturgii. Jej wybrane realizacje 

sceniczne to: Kwiat Paproci M. Szymaniaka w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej 

w Rzeszowie (2020), Błoto J. Jastrzębskiego w Teatrze im. A. Węgierki  

w Białymstoku (2019) oraz Córki King Konga w Teatrze Odwróconym  

w Krakowie (2018).

Urodzona w 1981 roku artystka wizualna, performerka, scenografka  

i kostiumografka. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 

w 2005, gdzie studiowała malarstwo, animację i scenografię. Jest laureatką 

nagród: Samsung Art. Master, CSW (2006) oraz dwóch edycji festiwalu Boska 

Komedia w Krakowie: za najlepszą scenografię w spektaklu Odyseja (2010) oraz 

w tej samej kategorii za Hymn do miłości (2017). Otrzymała również nagrodę 

im. Leona Schillera w dziedzinie scenografii. Jej prace śledzą performatykę 

„wyglądu” pod kątem społecznym, historycznym i kulturowym – pracuje  

z medium fotografii oraz na archiwach fotografii, od kilku lat tworzy też krótkie 

filmy na taśmie 16 mm. Jako scenografka i kostiumografka współpracowała 

między innymi z Michałem Borczuchem, Krzysztofem Garbaczewskim czy 

Marcinem Wierzchowskim. 

Urodzony w 1983 roku, malarz, rysownik, a także twórca instalacji oraz 

scenograf. Malarstwo studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę 

doktorską na macierzystej uczelni, w pracowni dr hab. Grzegorza Sztwiertni  

w 2017 roku. Od 2018 roku wraz z Anną Marią Karczmarską pracuje w kolektywie 

scenograficznym realizując m.in. Duchologię, oraz Gargantuę i Pantagruela  

w reżyserii J. Skrzywanka czy też Solaris w reżyserii M. Wierzchowskiego. Prace 

artysty powstają na marginesach malarstwa i rzeźby, do ich tworzenia często 

wykorzystuje materiały znalezione, czy raczej wyszukane. Można powiedzieć, 

że autorska metoda twórcza zakłada kumulację pozostałości po rozpadzie 

mikrokosmosów, albo zaniku pamięci. Właśnie dlatego Małek wykorzystuje 

celowo niedoskonałe formy, nie unika błędów i nie ucieka od prowizorycznych 

rozwiązań.

Choreograf, rocznik 1980, twórca zaangażowany społecznie. Swoje 

umiejętności rozwijał studiując na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Ekspert 

do spraw sztuki zaangażowanej społecznie dla CEEC 16+ oraz Special Teacher 

Peoples Republic In China. Współpracował ze światowej sławy tancerzami  

i choreografami, takimi jak Jacek Łumański, Jacek Przybyłowicz, czy też Malou 

Airaudo i Jonathan Hollander. Tworzy autorskie projekty i spektakle społeczne 

oraz teatralne. Jego najważniejsze realizacje to: The Burning Fiery Fournace 

w reżyserii Michała Zanieckiego w Operze Wrocławskiej, Karamazow Lucy 

Sosnowskiej w łotewskim Daugavpils Teatris oraz Hańba Macieja Podstawnego 

w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Klawesynista, urodzony w 1991 roku. Sześć lat temu ukończył z wyróżnieniem 

studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego  

w Katowicach, w klasie klawesynu profesora Marka Toporowskiego.  

Z kolejnym wyróżnieniem zakończył studia w Conservatoire à rayonnement 

régional de Versailles, w klasie Blandine Rannou. Od 2017 roku pracuje  

w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, jako wykładowca, 

akompaniator oraz stroiciel. W 2019 roku skomponował i wykonał muzykę do 

animacji krótkometrażowej Barbary Rupik Duszyczka, która zajęła III miejsce na 

72. Festiwalu Filmowym w Cannes. Szczególnym zainteresowaniem darzy styl 

francuskiej muzyki barokowej oraz klasyczną muzykę indyjską. 
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Grupa Laokoona 
reżyseria: Wanda Laskowska, 
scenografia: Andrzej Sadowski
premiera 14 grudnia 1963 

Śmieszny staruszek
reżyseria: Helmut Kajzar, 
scenografia: Ewa Czuba
premiera 7 listopada 1968

Pogrzeb po polsku
reżyseria: Jerzy Krasowski,  
scenografia: Wojciech Krakowski
muzyka: Adam Walaciński
prapremiera 14 października 1971

Wyszedł z domu
reżyseria: Piotr Paradowski,  
scenografia: Franciszek Starowieyski
premiera 7 stycznia 1976

Kartoteka
reżyseria: Tadeusz Minc,  
scenografia: Andrzej Sadowski
muzyka: Jacek Sobieski
premiera 5 marca 1977

Tadeusz Różewicz w Teatrze 
Polskim we Wrocławiu

Śmierć w starych dekoracjach
adaptacja, reżyseria i scenografia:  
Jerzy Grzegorzewski
muzyka: Stanisław Radwan
prapremiera 19 maja 1978

Na czworakach
reżyseria: Tadeusz Minc, scenografia: 
Wojciech Jankowiak, Michał Jędrzejewski
muzyka: Zbigniew Karnecki
premiera 27 kwietnia 1985

Pułapka
opracowanie tekstu  
i reżyseria: Jerzy Jarocki  
scenografia: Jerzy Juk-Kowarski
opracowanie muzyczne: 
Zbigniew Karnecki
premiera 30 maja 1992

Kartoteka rozrzucona  
- trzy cykle prób otwartych
Próby prowadzi Autor,  
listopad- grudzień 1992 

Tadeusz Różewicz podczas prób Kartoteki rozrzuconej.

Fot. Adam Hawałej 

Złowiony
adaptacja, reżyseria i scenografia:  
Jerzy Grzegorzewski,  
muzyka: Stanisław Radwan
prapremiera 11 maja 1993

Złowiony-Rekonstrukcje  
pokaz i zapis dla TVP 25 lutego 1994 r.  
w spalonym Teatrze Polskim

Improwizacje Wrocławskie:
Molier Improwizacja wersalska
przekład: Bohdan Korzeniewski
Jean Giradoux Improwizacja paryska
przekład: Adam Wodnicki
Tadeusz Różewicz Improwizacja wrocławska
reżyseria: Andrzej Wajda
scenografia: Krystyna Zachwatowicz
muzyka: Stanisław Radwan
premiera 20 maja 1996 roku w dniu otwarcia 
odbudowanego Teatru Polskiego

18 19



Białe Małżeństwo | Tadeusz Różewicz 610. premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu

Kierownik działu literackiego: Sławomir Olejniczak

Kierownik działu organizacji pracy artystycznej  

i impresariatu: Karolina Gonera

Kierownik działu marketingu: Liliana Kiekis-Kozica

Kierownik działu technicznego: Jacek Cimicki

Z-ca kierownika działu technicznego: Bartosz Jedynak

Kierownik magazynu rekwizytów i kostiumów: Krzysztof Cichocki

Kierowniczka sekcji garderobianych: Anna Dobosz

Główny brygadier scen Teatru Polskiego: Adam Buraczek

Brygadier Sceny Kameralnej: Krzysztof Rybacki

Brygadier Sceny na Świebodzkim: Bogdan Dyląg

KIEROWNICY PRACOWNI

Realizacji dźwięku: Maciej Kabata

Realizacji oświetlenia i wizji: Dariusz Bartołd

Krawieckiej damskiej: Ewa Zdaniewicz

Krawieckiej męskiej: Grzegorz Ragan

Charakteryzatorskiej: Mateusz Stępniak

Szewskiej: Jerzy Porzyczek

Stolarskiej: Tomasz Jaszczyński

Tapicerskiej: Jerzy Ragan

Ślusarskiej: Mariusz Perlik

Malarsko-dekoratorskiej: Oskar Łowicki

Od lewej: Aleksandra Chapko (Bianka), Bożena Baranowska (Matka), Jolanta Zalewska (Ojciec). 

Fot. Klaudyna Schubert
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ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
centrala – tel. 71 316 07 00
sekretariat – tel. 71 316 07 01–02, faks 71 316 07 03
kasa – tel. 71 316 07 80
sekretariat@teatrpolski.wroc.pl
www.teatrpolski.wroc.pl
www.facebook.com/Teatr-Polski-we-Wroclawiu

kasy biletowe czynne od wtorku do soboty  
w godzinach: 11:00–14:00 i 15:00–19:00
w niedziele i święta dyżury kasowe dwie godziny przed spektaklem
kasa biletowa Sceny na Świebodzkim czynna tylko dwie godziny  
przed spektaklem.

Informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: dział marketingu
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–16:00
tel. 71 316 07 75, -77
e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl

ul. Świdnicka 28
tel. 71 316 07 52

pl. Orląt Lwowskich 20c
tel. 71 341 29 54

Teatr Polski we Wrocławiu
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego

Scena Kameralna

Scena na Świebodzkim

Internetowa sprzedaż biletów:
bilety.teatrpolski.wroclaw.pl

PATRONI MEDIALNI PREMIERY

ORGANIZATOR TEATRU POLSKIEGO:

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA 

COVID-19

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERZY

redakcja programu: Elżbieta Małecka, Vivienne Znamirowska

projekt plakatu: Mikołaj Małek

opracowanie graficzne programu: Artur Busz
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