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W głośnej książce Globalny Minotaur Janis Warufakis, grecki ekono-
mista i były minister finansów w rządzie lewicowej Syrizy, podaje 
spis lektur użytecznych dla zrozumienia kryzysu dławiącego globalną 
gospodarkę. Na pierwszym miejscu krótkiej listy umieszcza Grona 
gniewu Johna Steinbecka. Nieprzypadkowo. Wydana w 1939 roku 
powieść pozostaje wciąż niezrównaną analizą katastrofy jaka spada 
na ludzi w wyniku ekonomicznego załamania systemu kapitalistycz-
nego. Historia rodziny rolników-dzierżawców z Oklahomy zmuszo-
nych do opuszczenia gospodarstwa i migracji w poszukiwaniu źródeł 
utrzymania wydarzyła się naprawdę. Reporterski zapis wygnania, 
wędrówki, ksenofobicznej dyskryminacji i społecznej degradacji 
ekonomicznych uchodźców w kalifornijskiej „ziemi obiecanej” do-
kumentuje los dziesiątków tysięcy rodzin amerykańskich rolników 
w latach Wielkiego Kryzysu lat 30. Ukazując niszczycielski splot ka-
tastrof ekonomicznych, finansowych i ekologicznych opowieść ta 
ujawnia swój wymiar uniwersalny.
W gruncie rzeczy książka Steinbecka nie potrzebuje żadnej aktuali-
zacji. Pod cienką warstwą fabuły opisuje mechanizmy, procesy i zjawi-
ska, które w nieco tylko odnowionej postaci składają się na rzeczywi-
stość, jaką znamy z własnego doświadczenia. Jej lektura uświadamia 
nam jak wiele się zmieniło, by wszystko pozostało po staremu.    
Co ważne, Steinbeck nie zatrzymuje się na powierzchownym opisie 
skutków załamania gospodarczego. Sięga do strukturalnych przy-
czyn kryzysu odkrywając, że w istocie stanowi on „stan normalny” 

kapitalizmu.  To po prostu nazwa kulminacji procesów rozwijających 
się „na co dzień”, w ramach tzw. reprodukcji rozszerzonej systemu. 
W doświadczeniu zwykłych ludzi kapitalistyczna norma oznacza  
nieustanny kryzys objawiający się jako groźba lub fakt wywłaszczenia: 
z pracy, zdolności kredytowej, poczucia pewności i bezpieczeństwa, 
dachu nad głową, godności, a wreszcie z nadziei na lepsze jutro.
Niepewność i towarzyszący jej strach są ceną zapewnienia zysków 
kapitału. Szczególnie w warunkach, gdy jest on coraz mniej wydajny. 
A właśnie w takiej sytuacji znajduje się globalny kapitalizm od lat 70. 
minionego stulecia. 
 Za wyjątkiem rzadkich epizodów, kapitalizm rozwijał się kosztem 
potrzeb społecznych. Z dzisiejszej pespektywy okres powojennej 
prosperity i państwa dobrobytu okazuje się czasem wyjątkowym 
w jego historii. Nie zawdzięczamy 
go przy tym jakimś mechanizmom 
samoograniczającym, które byłyby 
wbudowane w system, ale oporo-
wi, który stawiały mu klasy pracu-
jące i walczące o wyzwolenie spod 
panowania imperialnego ludy Glo-
balnego Południa. Ten epizod dobiegł już jednak końca. Od lat 
80. XX wieku kapitalizm w neoliberalnej postaci coraz wyraźniej 
powraca do form opisywanych w Gronach gniewu.  
Bohaterowie powieści – drobni rolnicy – padają ofiarą katastrofy 
ekologicznej wywołanej nadmierną eksploatacją ziemi oraz za-
dłużenia, którego nie są w stanie spłacić wobec malejących do-
chodów. Doświadczają brutalnej proletaryzacji, zostają zepchnięci 
do roli robotników rolnych, najbiedniejszej kategorii pracowników 
pozbawionych zarówno własności ziemi, jak i praw pracowniczych. 
Dziś określono by ich mianem prekariatu. Steinbeck nie używa tej 
kategorii nie tylko ze względu na to, że w latach 30. jeszcze jej nie 
wymyślono, ale także dlatego, że już od czasów Marksa rzeszę 
najbiedniejszych pracowników żyjących w jarzmie permanentnej 

Przemysław Wielgosz
W jarzmie niepewności

Niepewność i towarzy-
szący jej strach są ceną 
zapewnienia zysków 
kapitału.



Dom migrantów pracujących w polu. Dom mieścił się na skraju pola grochu. 
Rodzina mieszkała tutaj przez zimę, Imperial Valley, Kalifornia 1937, 
fot. Dorothea Lange
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niepewności określano ekonomicznym mianem rezerwowej armii 
pracy. Od początków kapitalizmu stanowiła ona istotny element 
jego klasowej struktury, a zarazem potężne narzędzie w rękach 
rządzących. Dyskryminowanie części siły roboczej pozwalało 
trzymać w szachu cały proletariat. Zawsze byli jacyś niewolnicy, 
kobiety, migranci, kolorowi, dzieci… Gorzej opłacani i trakto-
wani, poniżani i wyzuci z podstawowych praw pracowniczych, 
pozbawieni praw obywatelskich i podmiotowości politycznej byli 
dobrym pretekstem do szantażowania i wymuszania ustępstw 
wobec tych, którzy znajdowali się w teoretycznie lepszej sytuacji. 
Dziś kapitalizm ponownie odkrywa korzyści z prekaryzacji. Po 
kilku dekadach powojennych, gdy skala niepewnego zatrudnienia 
uległa zmniejszeniu, obecnie w Europie i Stanach Zjednoczonych 
nastąpiło odwrócenie tendencji. 
Do grona prekariatu zalicza się już 
ponad 15% zatrudnionych, a w kra-
jach takich jak Polska czy Hiszpania 
wskaźnik ten sięga 30%. Na Glo-
balnym Południu jest gorzej. O ile 
jeszcze w latach 70. XX wieku po-
łowa pracowników cieszyła się standardowymi umowami o pracę, 
dziś taki przywilej ma zaledwie jedna piąta. Ponad 80% tamtejszej 
siły roboczej stanowi rezerwową armię pracy. W skali światowej 
prekariat to już 2,5 mld osób, czyli 65% ogółu zatrudnionych.
W każdym zakątku globu prekariat znaczy to samo: niższe płace, 
brak ubezpieczenia, emerytury i limitu czasu pracy, permanentne 
i rosnące zadłużenie oraz pracę ponad miarę i możliwości fizyczne, 
która nie tylko nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb, 
ale często staje się wehikułem pauperyzacji. Jak zauważyła amery-
kańska reporterka Barbara Ehrenreich1 można dziś bardzo dużo 
pracować… i nie przeżyć. 

1 Zob. Barbara Ehrenreich Za grosze. Pracować i (nie) przeżyć, przeł. Barbara 
Gadomska,  Warszawa 2006.

Dziś kapitalizm 
ponownie odkry-
wa korzyści 
z prekaryzacji
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Pęknięcie bańki na rynku hipotecznym w USA w 2007 roku 
pozbawiło domów kilkanaście milionów amerykańskich rodzin 
ufających, że niepewna praca za marną płacę, wsparta tanim 
kredytem, zapewni im godną przyszłość pod własnym dachem.  
Wiara w elastyczne dostosowanie do wymogów rynku i suk-
ces za pożyczone pieniądze okazała się mitem. Neoliberalna 
obietnica zderzyła się z logiką realnego kapitalizmu korporacji, 
gdy banki odpowiedzialne za kryzys otrzymały wielobilionowe 
wsparcie finansowe od rządu, a zadłużonych obywateli porzu-
cono w obliczu bankructwa. Tylko w latach 2008-2012 w Ame-
ryce przybyło 10 mln ubogich, a ich ogólna liczba sięgnęła 46,2 
mln. W skali światowej kryzys wepchnął w biedę co najmniej 
200 mln ludzi. Czytając o tym można mieć wrażenie histo-
rycznego déjà vu. W latach 
30. rolnicy żyjący na ziemi 
odebranej rdzennym na-
rodom Ameryki przez ich 
ojców, ho łdujący mitowi 
pionierów, którzy dochodzą 
do wszystkiego indywidualnym wysiłkiem, zderzyli się z rze-
czywistością wielkich monopoli bankowych i przedsiębiorstw 
rolnych. Setkom tysięcy Oklaków (określenie używane również 
przez Steinbecka, oznaczające uchodźców z Oklahomy - przyp. 
red.) skazanych na poniewierkę na drogach do Kalifornii odpo-
wiadają dziś miliony pozbawionych domów rodzin wyrzuconych 
z przedmieść amerykańskich metropolii. 
Prekaryzacja to nie tylko ludzka tragedia i zysk dla kapitału. Po-
ciąga za sobą doniosłe konsekwencje polityczne. Śmieciowi lub 
samozatrudnieni pracownicy tracą swoją siłę przetargową, bo 
trudno im bronić własnych interesów. Prekariatowi trudno two-
rzyć związki zawodowe i budować więzy solidarności, a jeszcze 
trudniej strajkować. Zatomizowani i rozproszeni tracą podmioto-
wość. Kluczowe dla społeczeństwa kapitalistycznego stosunki pracy 

(...) można dziś bardzo 
dużo pracować i nie 
przeżyćRodzina migrantów w Kern County 1936, fot. Dorothea Lange
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ulegają depolityzacji. Prekariusze jeżeli stawiają opór wyzyskowi, to 
w formie efemerycznych, punktowych, choć czasem gwałtownych 
protestów organizowanych poza miejscem pracy. 
Polityka klasowa często ulatnia się z tych walk oddając pole kwe-
stiom tożsamości i wojnom kulturowym. W tych warunkach soli-
darność pracownicza ma tendencję do ustępowania lojalnościom 
etnicznym, rasowym lub religijnym. Zamiast demokratycznej walki 
o powszechną równość pojawia się wołanie o mocną władzę 
gwarantującą przywileje „naszym” i odmawiającą praw Innym. Bra-
terstwo ustępuje ksenofobii. Prekaryzacja odbiera pracownikom 
związki zawodowe, a zarazem popycha w objęcia religijnych i na-
cjonalistycznych fundamentalistów. Procesowi temu odpowiada 
regres debaty publicznej, w której kwestie ekonomiczne i klasowe 
coraz częściej przekłada się na kategorie kulturowe, obyczajowe 
i tożsamościowe. Tak jakby nierówność ekonomiczna nie wynikała 
z klasowych przywilejów kapitalistów, a była zależna od koloru 
skóry i pochodzenia etnicznego.
Zarazem to właśnie prekariusze opisani w połowie XIX wieku przez 
Marksa czy sto lat później przez Steinbecka zbudowali pierwsze 
organizacje ruchu robotniczego, a ich walka przyniosła regulacje 
ograniczające wszechwładzę kapitału już u schyłku XIX i w pierw-
szej połowie XX wieku. Dzisiejsza prekaryzacja narzucana przez 
kapitalizm neoliberalny oznacza nie tylko podporządkowanie klas 
ludowych i średnich reżimowi elastyczności, ale też popycha je do 
nowej walki klas. Już dziś widzimy jak narasta ona podczas okupa-
cji placów miast Hiszpanii i Grecji, masowych strajków w Egipcie 
i Tunezji, gwałtownych demonstracji w Bangladeszu i Chinach. Czas 
pokaże jakie ten społeczny gniew przyniesie rozstrzygnięcia.

Przemysław Wielgosz – redaktor naczelny „Le Monde diplomatique – edycja 
polska” oraz serii książkowej „Biblioteka Le Monde diplomatique”. Autor ksią-
żek Opium globalizacji (Warszawa 2004), Koniec Europy jaką znamy (red., 
Warszawa 2013), TTIP – pułapka transatlantycka (red., Warszawa 2015).

Od teksańskiego farmera i dzierżawcy ziemi do kalifornijskiego zbieracza owoców 
i włóczęgi, Kalifornia 1935, fot. Dorothea Lange 



Obóz migrantów, Kalifornia 1936, fot. Dorothea Lange

Klęska wyziera z oczu 
tych ludzi. Z oczu 
tych zgłodniałych 
wyziera rosnący 
gniew. W sercu ich 
wzbierają i dojrzewają 
grona gniewu – 
zapowiedź przyszłego 
winobrania.
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1.
To w zasadzie nie jest poradnik, raczej ostrzeżnik. Trudno radzić coś 
komuś, kto osiągnął ten stopień desperacji, że porzuca swój dom 
i rusza w nieznane. Nieważne czy z powodu wojny, czy prześla-
dowań, czy z biedy. Może nie trzeba go też ostrzegać? Sam nie ma 
przecież wielkiego wyboru ani nawet wpływu na to, co go spotka, 
nie będzie w stanie przeciwstawić się złu, na które jest skazany, wyru-
szając  w drogę. W końcu jedynym źródłem jego siły jest nadzieja, że 
będzie dobrze, albo chociaż lepiej. Przetrwa więc wszelkie trudy, jeśli 
towarzyszyć mu będzie miraż bezpieczeństwa i spokoju, do których 
rzekomo przybliża się z każdym krokiem i kilometrem. Ten poradnik 
uchodźcy nie jest więc tak naprawdę poradnikiem i nie jest prze-
znaczony dla uchodźcy – jest dla tych, których spotka po drodze, 
by ci przyjrzeli się strukturze przemocy realnej i mentalnej, w jakiej 
świadomie lub nieświadomie uczestniczą.
John Steinbeck opisał szczegółowo, co czeka tych, którzy uchodzą, 
którzy pod presją opuszczają własną ziemię. Grona gniewu, powieść 
z 1939 roku, jest klinicznym obrazem mechanizmów, których pod-
łożem  jest chciwość, a ofiarami – obcy, potrzebujący, nieumocowani. 
Droga z Oklahomy do Kalifornii to uniwersalny model, pozwalający 
z jednej strony na syntezę systemu, a z drugiej na analizę bardzo 
konkretnych ludzkich praktyk. Jak się okazuje, praktyk, w jakich dziś 
biernie lub czynnie uczestniczymy wszyscy jako mieszkańcy Europy, 
obywatele, świadkowie, widzowie, internauci.   

2. 
A zatem, uchodźca zanim wyruszy w drogę, musi pozbyć się wszyst-
kiego, czego nie może ze sobą zabrać. Czyli w najlepszym wypadku 
wyprzedać to wszystko, co gromadził z trudem przez całe życie. 
Siewnik kupiony za 38 dolarów sprzedać musi za dwa, pług wart 
18 dolarów pójdzie za pięćdziesiąt centów. Handlarze, zarabiający 
krocie na tej przymusowej wyprzedaży, uruchamiają  spiralę wyzysku.
Ich miejsce zajmują następnie sprzedawcy samochodów, a gdzie 
indziej – pontonów i łodzi, organizatorzy transportu i przewodnicy. 
Ci czerpią krociowe zyski z determinacji, znów podszytej brakiem 
doświadczenia swoich klientów. Nikt przecież nie wyruszał wcze-
śniej w taką podróż, więc w wyborze środka transportu trzeba 
się na kogoś zdać. „Jedziecie do Kalifornii? Oto wóz, jakiego wam 
trzeba. Wygląda sfatygowa-
ny, ale odwali jeszcze tysiąc 
mil.” (Ten fragment i następ-
ne przytaczane w niniejszym 
tekście pochodzą z powieści 
Johna Steinbecka Grona gnie-
wu w przekładzie Alfreda Liebfelda – przyp. red.) Pordzewiałe gru-
choty z dziurawymi oponami znajdą nabywców, którzy uwierzyli 
nieuczciwym dilerom.
A potem na środku rzeki, na morzu, na górskim szlaku, czy – jak 
u Steinbecka na pokrytej kurzem drodze – cena transportu zacznie 
gwałtownie rosnąć. „Musimy kupić nową oponę, ale przejrzą cię 
na wylot od razu. Wiedzą, że musisz jechać, że nie możesz czekać. 
I cena idzie w górę.” Kolejni handlarze widzą w uchodźcach źródło 
zarobku. Muszą myśleć o sobie – tak uważają. To handel a nie do-
broczynność – zatem wolno im kłamać i oszukiwać.
Pierwsza krzywda uchodźców to wyzysk, następna to upokorzenie.
Podejrzliwe spojrzenia właścicieli stacji benzynowych, czy coś ku-
pią czy chcą tylko wody za darmo. Pomówienia sklepikarzy: „Lu-
dzie powiadają, że oni kradną. U nas nic takiego nie leży pod ręką. 

Joanna Krakowska
Poradnik uchodźcy tubylca

Pierwsza krzywda 
uchodźców to wyzysk, 
następna to upokorzenie



Zdjęcie z obozu uchodźców w Calais, Francja 2015, fot. Omar Abi Azar
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Nigdy jakoś nam nic nie ukradli, ale lepiej schowajcie, co się da”. 
Obrzydzenie właścicieli ziemskich: „wasze namioty szpecą krajobraz, 
ziemia jest piękna, a wy ją zasmradzacie”. Pogarda tubylców, któ-
rzy znajdą dla przybyszów wyzwisko, „Oklaki”, czyli ci, co przybyli 
z Oklahomy. Rzecz jednak nie w tym, co to słowo znaczy, ale jak 
się je wymawia – z wyższością, z niechęcią, z pogardą. I tak to sło-
wo generuje postawy ludzkie, ma moc ustanawiania zasad, tworzy 
rzeczywistość: „To Kalifornia, a my nie potrzebujemy tu przeklętych 
Oklaków. Nie chcemy, żeby się tu osiedlali tacy jak wy. Te przeklęte 
Oklaki nie mają za grosz rozumu ani uczucia. To nie ludzie. Człowiek 
nie wyżyłby tak, jak oni żyją. Niewiele różnią się od goryli.” Są brud-
ni, ciemni, zwyrodniali i zboczeni seksualnie, są źli. Język pogardy ma 
moc sprawczą. Odebranie człowieczeństwa daje upust nienawiści: 
„W miastach nienawidzili ich skle-
pikarze, bo przesiedleńcy nie mieli 
pieniędzy na zakup towarów. Drob-
ni bankierzy nienawidzili Oklaków, 
bo nie mogli nic na nich zarobić. 
Robotnicy wreszcie nienawidzili ich 
dlatego, że człowiek głodny musi 
pracować, a wtedy pracodawca automatycznie obniża płace”.
Po wyzysku i upokorzeniu, nienawiść najbardziej krzywdzi uchodź-
ców  i jest najpotężniejszą bronią przeciw nim. Nienawiść podsy-
cana przez lęk o własny stan posiadania rodzi potrzebę społecznej 
samoobrony. Niewiele trzeba, by podtrzymywać antyuchodźczą pa-
nikę. Najskuteczniej działają trzy argumenty i od czasów Steinbecka 
ich repertuar się nie zmienił: uchodźcy roznoszą choroby; uchodźcy 
pobierają rządowe zapomogi z pieniędzy podatników, z naszych 
pieniędzy; uchodźcy agitują, sieją zamęt, zagrażają społecznemu bez-
pieczeństwu, są terrorystami. Stąd tylko krok do uzbrojonych bo-
jówek, do obozu koncentracyjnego, do wysokiego płotu na granicy. 
Precz z uchodźcami.

Po wyzysku i upoko- 
rzeniu, nienawiść 
najbardziej krzywdzi 
uchodźców



Zdjęcie z obozu uchodźców w Calais, Francja 2015, fot. Omar Abi Azar
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3.
Są w historii opowiedzianej przez Steinbecka jasne punkty, momen-
ty wytchnienia, kiedy groza i rozpacz ustępują na chwilę miejsca 
nadziei. Pojawiają się wtedy, gdy ktoś do kogoś niespodziewanie 
wyciąga pomocną dłoń, gdy zrozpaczony człowiek dowiaduje się, 
że nie jest sam, a ci, co myślą, że nie mają prawie nic, dzielą się tym, 
co jeszcze mają. 
Steinbeck mówi o gronach gniewu, spodziewając się, że przyjdzie 
„czas winobrania”. Ale ta rewolucja, jaką wieszczy, nigdy nie nadej-
dzie, jeśli najpierw nie rozwiną się pięknie te zawiązki solidarności, 
które bohaterowie czasem potrafią pielęgnować na małą skalę – tyl-
ko nie umieją jej jeszcze przełożyć na polityczną siłę. Jeśli bowiem coś 
może w tym zamkniętym groźnym cyklu dziejowym poczynić wyłom, 
to jest to jedynie solidarność. Można w nią przekuć gniew sponie-
wieranych ludzi i lęk sytych społeczeństw. Jeszcze jest na to czas.

Joanna Krakowska – historyczka teatru, eseistka i redaktorka. Pracuje 
w Instytucie Sztuki PAN i w „Dialogu”. Współautorka książek Soc i sex. 
Diagnozy teatralne i nieteatralne (2009) oraz Soc, sex i historia (2014); 
autorka monografii Mikołajska. Teatr i PRL (2011).



Niezależnie od definicji, prekariato-
wi daleko do jednorodności. Śmiga-
jący pomiędzy kafejkami interneto-
wymi nastolatek, który utrzymuje 
się z dorywczych prac, różni się 
wszystkim od migranta zmuszonego 
do używania całego swojego sprytu, 
aby przeżyć, gorączkowo poznają-
cego ludzi, którzy mogą mu w tym 
pomóc, a jednocześnie unikającego 
spotkania z policją. Nie jest też po-
dobny do samotnej matki martwią-
cej się o to, skąd wziąć pieniądze na 
jedzenie w przyszłym tygodniu czy 
60-letniego mężczyzny podejmujące-
go się prac dorywczych, by zapłacić 
rachunek za leczenie. Jednak wszy-
scy oni współdzielą poczucie, że ich 
praca jest instrumentalna (aby prze-
żyć), okazjonalna (brać, co popad-
nie) i niepewna (prekarna).

Guy Standing Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, 
przeł. Paweł Kaczmarski i Mateusz Karolak, protokół dostępu: 
http://www.praktykateoretyczna.pl/rozdzial-1-prekariat/ [2016, styczeń]. 
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Prekariat to brak pewności, 
stałości i stabilności, to chroniczna 
niemożliwość przewidzenia 
przyszłości i nieustanny lęk, że 
przyniesie ona tylko pogorszenie 
sytuacji. Jest to kondycja kruchej 
i niepewnej egzystencji, na jaką 
skazana jest spora część światowej 
populacji, również w krajach 
kapitalistycznego rdzenia.

Jan Sowa Prekariat – proletariat epoki globalizacji, [w:] Robotnicy 
opuszczają miejsca pracy, pod red. Joanny Sokołowskiej, Łódź 2010, s. 108.



fragment pochodzi ze scenariusza spektaklu

22  23  

TOM
Można się tu gdzie wykąpać, 
proszę pana? 
WARTOWNIK
Widzicie ten zbiornik z wodą? 
Jest tam gumowy wąż. 
TOM
A ciepła woda jest? 
WARTOWNIK
Za kogo wy się uważacie, do 
jasnej cholery? Za milionera? 
TOM
Nie. Na pewno nie! Dobranoc 
panu. 
WARTOWNIK
Gorącej wody mu się zachciewa, 
kurwa! Niedługo zażąda łazienki 
z wanną
DRUGI WARTOWNIK
Co się stało, Mack?

WARTOWNIK
Przeklęte Oklaki. Pyta się jeden: 
„Czy jest tu ciepła woda?” 
DRUGI WARTOWNIK
To przez te rządowe obozy. Nie 
będziemy mieli spokoju, dopóki 
się nie zrobi z nimi porządku. 
Zaraz zaczną się dopominać 
o czyste prześcieradła.
WARTOWNIK
A jak tam za główną bramą? 
DRUGI WARTOWNIK
Cały dzień wydzieral i  s ię 
wniebogłosy. Ale policja ma drani 
w ręku i da im szkołę. Podobno 
buntuje ich jakiś chudy skurwysyn. 
Mówił jeden gość, że mają go 
złapać tej nocy. Rozniosą dziada 
w strzępy.
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elektrycy – oświetleniowcy Łukasz Jara, Damian Wesołowski, 
Eugeniusz Wiśniewski
akustycy Leszek Drygas, Łukasz Maciej Szymborski
brygadzista obsługi sceny Artur Ekwiński
montażyści sceny Jarosław Kubiński, Mariusz Pawlikowski, 
Roman Pietrzak, Marcin Należyty
rekwizytorzy Eugeniusz Baranowski, Wiesław Mitoraj
garderobiane Olga Betańska, Jadwiga Kamińska, 
Katarzyna Wysocka
fryzjer Michał Boroń
ślusarze – montażyści Jarosław Andrysiak, Andrzej Kotowski, 
Krzysztof Pawlak, Witold Włoch
kierowca – zaopatrzeniowiec Bożena Lange
konserwator Zbigniew Czerniak

dyrektor Paweł Wodziński
zastępca dyrektora Bartosz Frąckowiak
główny księgowy Jacek Grabarczyk
dramaturg Piotr Grzymisławski
kuratorki współpracujące Agnieszka Jakimiak, Marta Keil, 
Joanna Krakowska, Dorota Ogrodzka, Agata Siwiak
producentka Magda Igielska
kierowniczka działu artystycznego Bernadeta Fedder
kierownik działu komunikacji Artur Szczęsny
dział komunikacji Michał Gąsiorowski, Magdalena Kołata, 
Marietta Maciąg, Jagoda Sternal, Paulina Wenderlich, 
Charlotte Woźniak
aktorzy Grzegorz Artman, Beata Bandurska, Paweł L. Gilewski, 
Mirosław Guzowski, Marian Jaskulski, Marta Malikowska, 
Alicja Mozga, Roland Nowak, Maciej Pesta, Martyna Peszko, 
Jerzy Pożarowski, Sonia Roszczuk, Jan Sobolewski, 
Anita Sokołowska, Małgorzata Trofimiuk, Jakub Ulewicz, 
Michał Wanio, Piotr Wawer Jr, Małgorzata Witkowska, 
Marcin Zawodziński
inspicjenci Hanna Gruszczyńska, Mateusz Stebliński, 
Maria Walden
główna specjalistka ds. pracowniczych oraz BHP Krystyna Müller
zastępca głównego księgowego Joanna Kraszewska
specjalistka ds. płac Elżbieta Cieślak
specjalistka ds. księgowości – kasjer Krystyna Gagajek
specjalistki ds. księgowości Joanna Szewe, Halina Tabaka
kierownik działu techniczno-gospodarczego Waldemar Gracz
zastępca kierownika ds. gospodarczych Beata Waszak
specjalistki ds. techniczno-gospodarczych Maria Skora, 
Kazimiera Szramka
sekretarka Kamila Kalinowska
kierowniczka pracowni krawieckiej Ewa Stańska
krawcowe Alina Tadych, Aldona Włoch
kierownik pracowni elektro-akustycznej Robert Łosicki
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Zdjęcia wykonane w latach 30. w Stanach Zjednoczonych Ameryki zostały 
zlecone przez Farm Security Administration i pochodzą z New York Public 
Library. 

Zdjęcia na stronach 17, 19, 24-25 pochodzą z reporterskiej relacji 
pt. Zoukak from the heart of the Jungle of Calais i udostępnione zostały przez 
Omara Abi Azara oraz Zoukak Theatre Company [http://www.zoukak.org]. 

Więcej materiałów dotyczących obozu dla uchodźców w Calais można 
znaleźć na oficjalnym blogu teatru „Zoukak Diaries”: 
http://zoukakdiaries.tumblr.com


