
PIOTR TOl\'IASZlJK 
TADEUSZ SLOBOUZIANEK 

Tl1 J(L~t\.J G Ił OS ZEK 

Obs11d11: 

Baha - KATARZYNA MANCEWlCZ 
Chłop - MAREK TYS:ł'JQE\VJCZ 

Świ\·cincha - A LI.NA GJELNIE\\ISKA 
C1.0rt - RYS7A.RJl DOLIŃSKI 

Tur-l:ljc:rnsr.ck - GEORGJ ANGl.ELO\V 
Zi:u·cnłm - .JOANNA KASPEREK 

Sfa17,cc - ALEKSANDEH. SKO\YROŃSKI 
Ilarmonisfa - LECH OLC7..AK 

llc:i'~'scrhi - PIOTU. TOl\lASZUK 
Sn·rmgr~1fi~ - l\11 KOL.i\.J l\fALESZA 
1\lu:r.Jk.'l - KRZYSZTOJi' DZIEAA1A 

ł'n,jekt i w:'·h..ommic lalek -
MIH.OSLA \V SOLO\'\'lli.:.T 



Z recenzji: 

"TURLAJ GROSZEK" jest prowokacją łamiącą ~ 
baśni~ stereotypy jen rozmową na serio z tt;llćmi o 
dorosłych. W biJJ/fJruską obya.ajowołć wpkciono fabu
ł{ " odr.,uconym '4iecku, o które TOZt.orywrJ 3i{ walka 
dobra i zła. Ntla nie M.ygrywa, wszyscy prz,ezrywają,bo 
nie ma ~'.iścia z :;akl{fego kr~gu upadku ; sl.abości. 
Ob~dbwość prawosl.awtta prZl!nikni{ta mistycyzmem 
stwarza atmosfer~ wkraczania w tajemnU:{ lud:r,ki.t!go 
i:stnieniJJ.tajemniq grZl!chu i świ{tości. 

Wojciech Bonisl:iwskl 

"Goniec Teatralny" 

Sztuka oparta jen na folklorze pogranicza bi.al.orusko
-polskiego . OpowiadJJ o małym chlopcu,którego rodzi
ce oddali ~drownemu handlarzowi.Handlarz - di.abeł 
u~v chłop ca kraść i kłamać.Za pokutę chłopiec wraca 
do domu na kolanach, tocząc przed sobą czarod:;,i,ejski 
gro suk. 

11 Knrt~r Poranny" 

Trzeba m~ć ni.e lada odwag{, by w teatr~ opowiadają
cym dotąd głównie o ps::.c:.blkach i krasnalach ;:rać spe
/dakl tak drastyc:;ny w ~j brutalnosci i lapi.d.arnosci. 
Spektakl mocttr) niemiły dltJ wielu dorosłych gości, ktli

r.;;r ni.e pod.ejr:,nvając ni.c:;.eg(} przyprowad;,i!i pociechy 
na bajkf. 

Jacek Sierad.dd 
"Pol~" 

Ogiądal.am pr.,e<isl.awi.eni.e "Turiajgrosuk'' Tad.eus:,a 
Słobodzjanka i Piotra Toma!izuka z 11c:11ciem,że oto 
znalaz/am si{'. bardzo blisko serca teatru.a może w 
~·amym jego środku.Podobnego :;dania musieli bvć 

juror7<;:.bo ;xspti! zebra! kil.ka uagród. -

Maria Nurowslu 
"Po lrt,kz" 

Spektakl otrzymał Grand Prix 
r1a XV Ogól nopo l ski m Festiwal u 
Teatrów Lalkowych w Opolu oraz 
nagrodę za reżyserię, I nagrodę 

za scenografię, I nagrodę za 
sztul<ę i I I nagr·odę za muzykę. 
Na XXIX Festiwalu Polskich Sztuk 
Współczesnych we Wrocławiu ju
rorzy przyznali autorom sztuki 

nagrodę, dziennikarze uznali 
spektakl za najlepszą prezen
tację festiwalową.Piotr Tomaszuk 
olrzwrnał nagrocJę Klubu 1e1e za 
reżyserię,a cały zespół prywatną 

r1agrodę Mar i i Nurowsk-i ej. 
W 1991 r przedstawienie otrzy

mało również r1agrodę Wojewody 
Gdańskiego.W 199.C r. spektakl 
prezentowany b~J ł na XX I War
SZHwsl< ich Spotkaniach Teatral
nych. 

"Turlajgroszka" obejrzeli wi
dzowie Białorusi,Węgier,Japoni i, 
Szwajcar i i,Wielkiej Brytani i,RFN 

W 1993 r. na Festiwalu Teat
ralnym w Edynburgu spektakl zdo
był prestiżową nagrodę Fringe 
f i rts. 



Turl•jgroszek. Aleksander Skowroński. 


