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Reżyseria: Remigiusz Brzyk

Tekst: Tomasz Śpiewak

Scenografia i kostiumy: Iga Słupska i Szymon Szewczyk

Muzyka: Szymon Szewczyk

Asystentka reżysera: Dagna Dywicka

fot. Natalia Kabanow
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JOANNA: Joanna Kasperek

SIMCHA/NN: Bartłomiej Cabaj

STACHA: Janusz Głogowski

BARUCH: Edward Janaszek

HENRYK: Wojciech Niemczyk

RAFAEL: Andrzej Plata

CZESŁAW: Łukasz Pruchniewicz

ANDRZEJ: Dawid Żłobiński 

a także jako aktorzy, kibucnicy, personel 
szpital Św. Aleksandra, biegli, uczestnicy 
pogrzebu i walking dead oraz  
Krzysztof Kowalewski (głos) jako 
audiobook ks. Piotr Skarga  
„Żywoty Świętych Starego  
i Nowego Zakonu, Tom I, 
30 marca. Męczeństwo 
Pacholecia Symona 
Trydenckiego od 
Żydów umę-
czonego”.

fot. Krzysztof Bieliński
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Twórcy spektaklu wracają do trudnych wydarzeń z lipca 1946 roku,  
jakie zapisały Kielce na kartach historii świata. W okresie niesłabnących 
nastrojów antysemickich plotka o porwaniu polskiego chłopca  
przez społeczność żydowską doprowadziła do nieszczęścia.  
Tłum przy współudziale służb mundurowych dokonał  
zbrodni, w wyniku której zginęło 40 osób. Dyskusje  
o pogromie kieleckim do dziś nie są wolne od emocji. 
Tragedia naznaczyła wiele pokoleń.

fot. Natalia Kabanow
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„1946 nie daje żadnego całościowego obrazu pogromu, nie oskarża  
wprost, nie zmusza do wyznania win i przepracowywania kolejnych traum. 
Rozkłada przed widzami różne elementy, które jakoś się z pogromem 
i wzbudzanymi przez niego konsekwencjami wiążą, ale nie próbuje 
wpisywać ich w prostą logikę przyczynowo-skutkową.  
Raczej okazuje, że tego rodzaju wydarzenia wymykają się  
historycznym racjonalizacjom i wyjaśnieniom”.

Jakub Papuczys, „Didaskalia” nr 143

„Powstał ważny spektakl o pogromie kieleckim. 
1946 to teatralny esej łączący dokument  
z błyskotliwym przedstawieniem  
o zagrożeniu, które nienawiść  
niesie dziś”.

Witold Mrozek 
„Gazeta Wyborcza”

fot. Natalia Kabanow
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fot. Natalia Kabanow

Spektakl bierze udział w 24. Ogólnopolskim Konkursie  

na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

www.sztukawspolczesna.org
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SCENA:
- szerokość sceny – 12 m 
- głębokość sceny od kurtyny - 12 m 
- okno sceny ok – 7,2 m x 4,2m
- wysokość sceny – minimum 7 m
- wysokość podłogi sceny w stosunku do widowni min 0,7 m
-  2 sztankiety o udźwigu min 180 kg (do podniesienia piętra konstrukcji  
- najlepiej elektryczne) w odległości ok 3 m i 7 m od kurtyny, długości ponad 10 m - 

- scena bez okotarowania i horyzontu z kurtyną
- Odległość brzegu sceny do pierwszego rzędu widowni min 2,5 m
-  przed sceną podesty 2m x 8,20 m na których umieszczone będą akwaria szklane z 

wodą. Akwaria szerokości 0,6 m, wysokości 0.4 m- wraz z podstawą 0,63 m wypeł-
nione do połowy wodą. Waga 1 szt to ok 250 kg ( używamy 6 szt x 250 kg = ok 1500 
kg). Akwaria umieszczone na podeście od strony widowni. Pomiędzy nimi a brzegiem 
sceny ok 1,4 m przejścia dla aktorów. Wysokość podestów w zależności od wysokości 
sceny – góra akwarium powinna być na równi z podłogą sceny. Konstrukcja stabilna. 
Dostęp do wody w celu napełnienia ich w ilości ok 750 litrów. Po spektaklu możliwość 
wypompowania wody (posiadamy pompę)

-  dekoracja składa się z elementów metalowych, konstrukcja całkowitej wysokości 5 m  
(parter i piętro)

Podczas spektaklu używane są maszyny do wytwarzania dymu.
- Czas montażu ok 10 godzin, czas demontażu ok 6 godzin
Przy scenie woda mineralna niegazowana w butelkach 0,5l – ok 30 szt.

OŚWIETLENIE:
- 1-Linia DMX na scenie 512 Adresów.
- 2-linia DMX na widowni 512 Adresów.
- 5 obwodów regulowanych na scenie 
- 4 reflektory PC 1000 watt z mostu portalowego
- maszyna do ciężkiego Dymu.
- filtry „201”
- 5szt  WashLed 300+ z widowni w stronę sceny.
- 10 szt przedłużaczy.
- preferowany stół GrandMa dot_2
- 10 szt Par Led (Robe Parfect 100)
- 8 szt listw ledowych RGBW.
- 10 szt reflektorów na widowni 1000 watt PC.

- 8 szt profili ETC 750 watt 25:50
- spliter DMX na scenie
- 4 szt PC 650 watt.
Czas montażu oświetlenia 6 godzin.

NAGŁOŚNIENIE
- 12 mikroportów
- 3 mikrofony bezprzewodowe
-  DK Denon (dwie ścieżki dźwiękowe + USB port) + komputer na Aux-ach  

(dodatkowa ścieżka dźwiękowa)
- 3x Przepinka duży jack na XLR
- Przepinka mały jack na duży jack + interfejs audio M-Audio albo DI box
- Piecyk gitarowy + gitara elektryczna
- Pedał effects gitarowy ZOOM
- XLRy
- Mixer Behringer x32
- Multicore / Stagebox
- Głośniki

Video:
- Projektor Bq mw 663 (lub zbliżony parametrami)
- Projektor szerokokątny
-  Projektor Panasonic EW 730 WXGA min. 7000 lumenów (lub zbliżony parame-

trami tak aby pokrył powierzchnie 5,7 m wysokość na 12 m szerokość)
-  kamera sony FDR AX-33 (lub zbliżoną parametrami z możliwością podpięcia 

czincz lub HDMI)
- cincz-XLR przepinka męski + damski
-  Mixer Roland V 40HD(kamera podpięta na cincz input 1 + komputer HDMI  

input 2 -- output 1 – Projektor Panasonic, output 2 – Rozdzielacz HDMI - 
> Projektory Bq)

- Ekran do podglądu
- Komputer + RESOLUME 4.2
- HDMI Signal Extender Via Router Cat6 LAN Ethernet (2x odbiornik, 2x nadajnik)
- Rozdzielacz HDMI
Czas montażu nagłośnienia - 6 godzin 

RIDER TECHNICZNY



1946 |  TOMASZ ŚPIEWAK | REŻ. REMIGIUSZ BRZYK

ZAŁOGA:
Montażysta sceny – 5 
Elektryk – 2 
Akustyk – 2
Garderobiana – 2 
Fryzjerka – 1 
Charakteryzatorka – 2 
Rekwizytorka – 1 
Kierowca – 3

POMIESZCZENIA:
1 garderoba męska – 7 aktorów 
1 garderoba damska - 5 aktorek
1 pomieszczenie dla obsługi technicznej – 10 osób
1 pomieszczenie przy scenie dla rekwizytora
1 pomieszczenie przy scenie jako poczekalnia dla aktorów

Prosimy zapewnić w garderobach:
- 1 deskę  do prasowania, żelazko
- Stojaki na kostiumy
- kawa, herbata, woda niegazowana

KONTAKT:
kierownik techniczny:  Jacek Pomarański  506 111 296
elektryk:     Mariusz Ciesielski    730 980 278
                 Michał Jas  790 256 023
akustyk:    Karol Tombarkiewicz  795 816 972
video:        Kamil Kubicki  602 534 392              

impresariat/koordynacja wyjazdów: Bożena Mordal  504 037 958
bozena.mordal@teatrzeromskiego.pl



fot. Natalia Kabanow
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Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce

kasy/impresariat: +48 41 344 75 00
email: sekretariat@teatrzeromskiego.pl

www.teatrzeromskiego.pl


